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Stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 

w sprawie projektu budżetu Miasta Elbląga na 2023 r.

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg 

na lata 2023-2034

Projekt budżetu Miasta Elbląga na 2023 rok wraz z poprawkami opracowany w

pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zakłada:

 dochody budżetu w wysokości 722 251 244 zł, w tym:

- dochody bieżące 689 458 096 zł,

- dochody majątkowe   32 793 148 zł

 wydatki budżetu w wysokości 755.095.204 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 708.760.129 zł 

- wydatki majątkowe - 46.335.075 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 26.255.075 zł

W roku 2023 planuje się przychody (wolne środki) w wysokości 32.843.960zł.

Natomiast nie planuje się rozchodów, gdyż w roku 2022 dokonano spłaty kredytów i

wykupu obligacji w kwocie 11.120.000zł przypadających do spłaty w roku 2023.

Na rok 2023 ustala się deficyt  budżetowy w wysokości  32.843.960zł,  który

zostanie pokryty:

- wolnymi środkami - 3.174.259zł,

- środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 29.669.701zł.

Dług  miasta  na  koniec  2023r.  z  tytułu  wyemitowanych  obligacji  wyniesie

286.600.000zł, co stanowi 39,68% planowanych dochodów.
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Budżet Miasta Elbląg na 2023 r. jest kolejnym budżetem, który uwzględnia

negatywne skutki  wprowadzanych sukcesywnie  od roku 2019 zmian ustawowych,

które  znacząco  obniżyły  poziom  dochodów.  Zmniejszeniu  uległy  dochody

samorządowe m.in.  w wyniku wprowadzonych zmian w podatku dochodowym od

osób  fizycznych  (PIT),  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  (CIT),

wprowadzenia  Polskiego  Ładu  oraz  corocznego  podwyższania  minimalnego

wynagrodzenia, a w roku 2023 dwukrotnej zmiany minimalnej płacy od 1 stycznia i 1

lipca.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  klub  radnych  KO pozytywnie  opiniuje  projekt

budżetu  Miasta  Elbląga  na  2023  r.  i  projekt  uchwały  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2023-2034.

Przewodnicząca Klubu Radnych

Koalicji Obywatelskiej

Małgorzata Adamowicz


