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Stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 

w sprawie projektu budżetu Miasta Elbląga na 2022 r.

Projekt budżetu Miasta Elbląga na 2022 rok wraz z poprawkami zakłada:

 dochody budżetu w wysokości 727 711 145 zł, w tym:

- dochody bieżące 675 680 998 zł,

- dochody majątkowe   52 030 147 zł.

W strukturze dochodów:

- dochody własne zaplanowane zostały w wysokości – 384 828 999 zł,

- subwencja ogólna – 186 385 958 zł,

- dotacje – 135 131 019 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 21 365 169 zł.

 wydatki 754 809 955 zł, w tym:

- wydatki bieżące 669 113 769 zł,

- wydatki majątkowe   85 696 186 zł., w tym 

   wydatki inwestycyjne                63 966 186 zł.

W  ramach  wydatków  inwestycyjnych  zaplanowane  zostały  głównie  inwestycje

wieloletnie współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.
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W roku  2022  planuje  się  rozchody  w  wysokości  5 000 000  zł  –  wykup  obligacji

skarbowych sprzedanych na rynku krajowym.

Na rok 2022 ustala się deficyt budżetowy w kwocie 27 098 810 zł, który zostanie

pokryty:

- wolnymi środkami – 13 945 765 zł,

- przychodami z emisji obligacji – 8 000 000 zł,

- ze środków UE – 4 958 041 zł,

- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 195 000 zł.

Dług  Miasta  na  koniec  2022  r  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i

wyemitowanych obligacji wyniesie 297 720 000 zł, co stanowi 40,91% planowanych

dochodów przy maksymalnym wskaźniku 60%.

Budżet Miasta Elbląga na 2022 roku uwzględnia skutki finansowe, wynikające 

z  wprowadzenia  programu  Polski  Ład.  W  następstwie  zmian  w  podatkach

dochodowych  PIT  i  CIT,  wprowadzonych  od  2022  roku  następuje  zmniejszenie

wpływów  do  budżetu  Miasta  z  tego  tytułu.  Kontrowersje  budzi  wysokość

zmniejszenia  określona przez  Ministra  Finansów – ok.  10 mln zł,  gdy tymczasem

prognozuje się ubytek z tego tytułu ok. 43 mln zł. Dlatego też od 2022 roku istnieje

duża  obawa,  związana  ze  stabilnością  źródeł  dochodowych,  a  z  drugiej  strony  z

możliwością realizacji zadań.

Chcę  podziękować  w  imieniu  Klubu  Radnych  Koalicji  Obywatelskiej  Panu

Prezydentowi za uwzględnienie w budżecie Elbląga na rok 2022 naszych wniosków

dotyczących dwóch inwestycji dedykowanych Elblążanom. Chodzi o:

1. posadowienie tężni solankowej w parku przy Starówce,

2. zaprojektowanie  pięciu  miniatur  Piekarczyka,  które  posadowione  w  różnych

częściach miasta uatrakcyjnią je.
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Biorąc pod uwagę powyższe klub radnych KO pozytywnie opiniuje projekt budżetu

Miasta Elbląga na 2022 rok.

Przewodnicząca Klubu Radnych

Koalicji Obywatelskiej

Małgorzata Adamowicz


