
STANOWISKO KLUBU RADNYCH KWW WITOLDA
WRÓBLEWSKIEGO RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU W SPRAWIE

PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO
ELBLĄG NA LATA 2022 – 2034 ORAZ PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

W imieniu  radnych  Klubu  Radnych  KWW Witolda  Wróblewskiego  Rady
Miejskiej  w Elblągu  informuję,  iż  pozytywnie  oceniamy  przedstawiony  przez
Prezydenta  Miasta  Elbląga  projekt  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034 oraz projekt budżetu Gminy Miasto Elbląg na
2022 rok.

Wnikliwie  przeanalizowaliśmy zawarte w tych dokumentach dane, które
będą miały znaczący wpływ na dalszy rozwój naszego miasta.

Należy  zaznaczyć,  że  niekorzystny  wpływ  na  finanse  Miasta  mają
zmieniające się przepisy podatkowe w ramach finansów publicznych.

Budżet Elbląga na 2022 rok zaplanowano na poziomie 759 202 559 zł.

Dochody  zostały  zaplanowane  na  poziomie  727 103 749  zł.,  a  wydatki  na
poziomie  754 202 559 zł.  Deficyt  określono na  poziomie  27 098 810 zł,  który
zostanie pokryty środkami z UE oraz środkami z rachunku bieżącego.

W największym zakresie w budżecie zaplanowano wydatki w kolejności na:

- funkcjonowanie oświaty /279 205 139 zł./

- rodzina i pomoc społeczna /164 783 806 zł./

- gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska  /81 823 281 zł./

- administrację publiczną /55 316 845 zł./

- transport i łączność /53 336 845 zł./

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  /34 083 008 zł./

- kulturę fizyczną /24 722 081 zł/.

Ważnym elementem przedstawionego budżetu są zaplanowane na 2022 r.



inwestycje,  głównie  z  udziałem  środków zewnętrznych.  Ogółem zaplanowano
inwestycje na kwotę ponad 62 mln zł.

Największe  kwotowo  inwestycje  zaplanowano  w  kolejności  w  następujących
zakresach:

- inwestycje drogowe /21 861 175 zł./

- inwestycje komunalne /15 812 500 zł./

- inwestycje w obiektach oświatowych /2 767 793 zł./

- inwestycje związane z rekreacją /6 208 002 zł./

- inwestycje związane ze sportem i turystyką  /10 433 697 zł./

- inwestycje informatyczne /4 141 000 zł./.

Do najważniejszych inwestycji zaliczamy budowę I etapu ul. Wschodniej,
budowę  ulicy  łączącą  ul.  Lotniczą  z  ul.  Akacjową,  budowę  skrzyżowania  ul.
Związku Jaszczurczego z ul. Grunwaldzką, rozbudowę ul. Sybiraków, rozbudowę
ulicy  13 Elbląskiego  Pułku  Przeciwlotniczego,  rewitalizację  parków  miejskich,
rewitalizację  Wyspy Spichrzów,  rewitalizację  kąpieliska miejskiego,  planowanie
opracowania  dokumentacji  obrotnicy  dla  statków  na  rzece  Elbląg  i  w
konsekwencji jej budowę.

Zaplanowano  na  2022  rok  bardzo  ważne  i  wynikające  z  analizy  potrzeb
inwestycje oświatowe, a w szczególności budowę przedszkola i żłobka przy ul.
Mielczarskiego  /budowa  w  toku/,  modernizację  budynków  Zespołu  Szkół
Mechanicznych oraz przebudowę zaplecza przy  sali  gimnastycznej  w I Liceum
Ogólnokształcącym.

Są to inwestycje, które z całą pewnością wpłyną pozytywnie na poprawę
jakości życia naszych mieszkańców.

Pozytywnie  oceniamy  uwzględnienie  w  budżecie  miasta  na  2022  rok
wniosku  radnych  naszego  Klubu  w sprawie  odbudowy  mostku  Elewów  w
Bażantarnii, co zwiększy walory turystyczne elbląskiego parku leśnego.

Pozytywnie oceniamy realizowaną konsekwentnie politykę spłaty kredytów
i wykupu  obligacji,  co  skutkuje  dalszym  spadkiem  zadłużenia  miasta.



Indywidualny  wskaźnik  zadłużenia  w  2022  roku  wyniesie  2,69  %,  przy
maksymalnym wskaźniku określonym na poziomie 13,38 %.

Uważamy,  że   przedstawiony  projekt  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034 oraz projekt budżetu na 2022 rok jest
zgodny  z zasadą  odpowiedzialnego  gospodarowaniem  środkami  finansów
publicznych.

Należy  również  zaznaczyć  fakt,  że  omawiane  dokumenty  spełniają
wszelkie  wymogi  formalno-prawne,  co  potwierdzają  pozytywne  opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Reasumując, radni Klubu Radnych KWW Witolda Wróblewskiego głosować
będą  za  podjęciem  zaproponowanej  w  porządku  obrad  uchwały  w  sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034 oraz
za podjęciem  uchwały w sprawie budżetu Miasta Elbląg na rok 2022.

Elbląg, 28 grudnia 2021 r.


