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STANOWISKO KLUBU RADNYCH KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU W SPRAWIE  PROJEKTU WIELOLETNIEJ 

PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2023 – 2034 

ORAZ PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 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 2023 – 

2034 oraz projekt budżetu Gminy Miasto Elbląg na 2023 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, najwyższa od lat inflacja, 

wzrost stóp procentowych od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych, 

drastyczny wzrost cen energii, paliw, materiałów budowlanych oraz świadczonych 

usług. 

Projekt budżetu miasta został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. 

Budżet Elbląga na 2023 rok zaplanowano na poziomie 755 095 730 zł. 

Dochody zostały zaplanowane na poziomie 722 251 244 zł. 

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej określono: 

- rezerwę ogólną w kwocie 880 000 zł., 

- rezerwę celową w sumie w kwocie 18 450 411 zł., 

- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 751 000 zł. 

Ponadto zaplanowano wydatki na budżet obywatelski na 2023 r. w kwocie 

3 920 000 zł. 

Wydatki bieżące w 2023 r. uwzględniają m.in. wzrost minimalnego 

wynagrodzenia – ok.10,2 mln zł oraz wzrost cen energii elektrycznej o ok.12 mln zł. 
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Deficyt określono na poziomie 32 843 960 zł, który zostanie pokryty 

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z rachunku bieżącego oraz środkami z lokat 

dokonanych w latach ubiegłych. 

W największym zakresie w budżecie na  2023 r. zaplanowano wydatki w kolejności na: 

 funkcjonowanie oświaty / 290 908 366 zł tj. 39,06 % wydatków/, 

 rodzina i pomoc społeczna /134 788 270 zł. tj. 18,1 % wydatków /, 

 administracja publiczną /65 571 515 zł. tj. 8,80 % wydatków/, 

 gospodarka komunalna i ochronę środowiska  /50 855 253 zł.  tj. 6,83 % 

wydatków/, 

 transport i łączność /42 803 462 zł. tj. 5,75 % wydatków/, 

 gospodarka mieszkaniowa / 40 056 834 zł. tj. 5,38 % wydatków/, 

 obsługa długu publicznego / 28 848 996 zł. tj. 3,87 % wydatków/, 

 kulturę fizyczną /21 927 138 zł tj. 2,94 % wydatków/, 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / 20 652 526 zł. tj. 2,77 

% wydatków/,  

 kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  /20 426 858 zł. tj. 2,74 % 

wydatków/. 

Ważnym elementem przedstawionego budżetu są zaplanowane na 2023 r. 

inwestycje. Ogółem zaplanowano inwestycje na kwotę 26 252 850 zł. Natomiast 

inwestycje w spółkach miejskich zaplanowano na kwotę 127 254 000 zł. 

Należy podkreślić, iż niestety mniejsze niż w latach ubiegłych planowane 

nakłady na inwestycje są spowodowane głównie brakiem środków z Krajowego Planu 

Odbudowy ora z Funduszu Spójności wskutek wstrzymania środków z UE dla Polski, 

jak również nikłym dofinansowaniem projektów miejskich inwestycji z funduszy 

rządowych. 

Największe kwotowo inwestycje realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 

w kolejności w następujących zakresach: 

 inwestycje drogowe /13 224 175 zł./, 

 inwestycje związane z rekreacją /8 682 083 zł./, 

 inwestycje informatyczne /2 390 700 zł./, 
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 inwestycje komunalne /775 000 zł./ 

 inwestycje związane ze sportem i turystyką  /674 000 zł./ 

Do najważniejszych inwestycji zaliczamy dokończenie budowy I etapu 

ul. Wschodniej, przebudowę mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, budowę skrzyżowania ul. Związku Jaszczurczego 

z ul. Grunwaldzką, przebudowę mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej, 

przebudowę sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema, rewitalizację terenu zielonego 

przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego, kontynuację budowy ścieżki 

rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej, budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych 

w obszarze Starego Miasta oraz miejsc postojowych dla Szpitala Miejskiego św. Jana 

Pawła II w Elblągu, kontynuację rewitalizacji przestrzeni parkowych, rewitalizację 

Wyspy Spichrzów, rewitalizację kąpieliska miejskiego, a także przebudowę stadionu 

miejskiego przy ul. Agrykola. 

Pozytywnie oceniamy realizowaną politykę konsekwentnego zmniejszania 

zadłużenia miasta do poziomu 286 mln zł. w 2023 roku.  Indywidualny wskaźnik 

zadłużenia w 2023 roku wyniesie 3,21 %, przy maksymalnym ustawowym wskaźniku 

wyznaczonym na poziomie 14,71 %. 

Uważamy, że  przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Elbląg na lata 2023 – 2034 oraz projekt budżetu na 2023 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 pozytywnie 

opiniują przedstawione uchwały budżetowe i głosować będą za podjęciem 

zaproponowanej w porządku obrad uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023 – 2034 oraz za podjęciem  uchwały 

w sprawie budżetu Miasta Elbląg na rok 2023. 

     Przewodniczący Klubu Radnych  KWW W.Wróblewskiego  

Elbląg, 28 grudnia 2022 r.      Krzysztof Konert 


