
UCHWAŁA NR XXXVII/780/2013

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) )) ,  Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2014 – 2033 wraz 

z prognozą kwoty długu na lata 2014-2033, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 

2.  Przyjmuje się Wieloletni Plan Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 
Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań : 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 do uchwały, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. 
Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdynia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938.
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 1 

 
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

MIASTA GDYNI 
NA LATA 2014-2033 

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
        Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 została 

opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033 uchwała Rady 

Miasta Nr XXXIII/690/13 z dnia 25 sierpnia 2013 roku z późn. zmianami i ma na celu 

dostosowanie prognozowanych wielkości  do obecnie obowiązujących przepisów prawa, 

aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 

2014 rok. 
Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej są: 
− obowiązujące przepisy prawa a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa 

o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek 

samorządu terytorialnego; 

− przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej 

kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w założeniach 

do projektu budżetu państwa na 2014 rok, zaktualizowanym Wieloletnim Planie 

Finansowym Państwa na lata 2013-2016;  

− aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas 

zaciągniętych zobowiązań  i planowanych do zaciągnięcia w latach 2013 – 2015; 

− plan inwestycyjny Miasta i jego analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu 

miasta i finansowania zewnętrznego;  

− planowana absorpcja środków  z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz projektów nieinwestycyjnych tzw. 

”miękkich”;  

− przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników 

jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez 

jednostki organizacyjne miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem 

Miasta. 

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, 

wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2014 rok. 

 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych, na 

potrzeby opracowania prognozy przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z dokumentu 

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących 

podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowanych 13 

maja 2013 roku. 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w w/w dokumencie, które 

w znacznym stopniu determinują planowane wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 

przedstawiają się następująco: 

 

Wyszczególnienie 2012 2013  2014 2015 2016 

 PKB – dynamika realna % 101,9 101,5 102,5 103,8 104,3 

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 

średnioroczna % 

103,7 101,6 102,4 102,5 102,5 
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Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce 

narodowej – dynamika % 

103,4 102,8 103,5 104,6 105,3 

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 

dynamika % 

99,8 99,6 99,9 100,6 100,6 

Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji 

otwartego rynku (średnio w okresie) 

4,6 3,2 2,5 2,5 2,7 

 

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów 

należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB. 

W opublikowanych założeniach Minister Finansów prognozuje, że w 2014 roku wskaźnik ten 

będzie kształtował się na poziomie 2,5%, w 2015 roku - 3,8%, a w następnych latach osiągnie 

dynamikę ponad 4%. Zgodnie z założeniami rządowymi począwszy od 2017 roku tempo 

wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych będą systematycznie 

spadać. Wartości tych parametrów dla poszczególnych lat po roku 2016 przedstawiono 

w poniższej tabeli: 

 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 PKB – dynamika realna % 104,2 104,1 103,8 103,3 103,2 103,1 103,0 

CPI – dynamika średnioroczna %  102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 

 

Oprócz czynników makroekonomicznych, na poziom dochodów i wydatków znaczący wpływ 

będą miały zmiany systemowe, do których należy zaliczyć zmiany ustaw podatkowych oraz 

zmiany w ustawach szczególnych określających zadania jednostek samorządu terytorialnego 

i źródła ich finansowania (m.in. ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ). 

W 2014 roku i w kolejnych latach priorytetem polityki budżetowej Miasta Gdyni będzie 

wypracowanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami 

bieżącymi. 

Rok 2013 jest ostatnim rokiem obowiązywania limitów zadłużenia opartych na wartości 

długu i kosztów jego obsługi odniesionych w relacji do poziomu dochodów ogółem. 

Począwszy od 2014 roku obowiązywał będzie indywidualny wskaźnik zadłużenia określony 

wzorem w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Reguła określona w art. 222 i 243 w/w 

ustawy ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących. Wiąże się to z koniecznością 
zrównoważenia budżetu bieżącego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ani na etapie 

planowania, ani na etapie wykonania budżetu niedopuszczalna jest sytuacja, w której 

wysokość wydatków bieżących jest wyższa niż wysokość dochodów bieżących powiększona 

o nadwyżkę środków z rozliczenia lat ubiegłych. Ponadto mając na uwadze indywidualny 

wskaźnik limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów 

obsługi długu  konieczne będą działania zmierzające do wypracowania jak najwyższej 

nadwyżki operacyjnej, poprzez osiąganie wyższych dochodów bieżących i ograniczanie 

wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy.  

Znacznym wyzwaniem jest przygotowanie Miasta do absorpcji środków z Unii Europejskiej 

w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Począwszy od 2015 roku planuje 

się rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycyjnego poprzez włączenie do planu nowych zadań. 
Planuje się pozyskanie  środków z UE na poziomie nie niższym niż w latach ubiegłych. 
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ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW MIASTA 
Ustalenie prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o: 

− aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy podatkowe, ustawy szczególne 

określające zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania, 

−  zakres działań Miasta Gdyni wynikający z obowiązujących ustaw, 

− wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów, 

− prognozę dochodów i prognozowane  parametry makroekonomiczne  w  zaktualizowanym 

Wieloletnim Planie Finansowym Budżetu Państwa na lata 2013-2016, 

− zawarte umowy o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych 

źródeł zewnętrznych oraz przygotowywane projekty, o dofinansowanie których Miasto 

Gdynia będzie aplikować. 
− analizę wykonania dochodów w latach 2010-2012 i przewidywanego wykonania w 2013r. 

− założenia dot. polityki miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat 

lokalnych, 

− założenia dot. polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych.  

 

 Dochody na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej 

prognozy finansowej wskaźniki:  wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki -

PKB, wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, stopy bezrobocia. 

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki rzutują na parametry projekcji 

dochodów. 

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a w szczególności brak stabilizacji 

na rynkach strefy euro, przyjęte  parametry do opracowania niniejszej prognozy  obarczone są 
ryzykiem. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy poziom i wydajność wielu źródeł 

dochodów budżetu Miasta zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju 

gospodarczego. 

Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności udziały w podatkach 

dochodowych budżetu państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych są silnie powiązane 

z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Stąd też, na poziom tych 

dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej. Pozytywnym czynnikiem 

oddziaływującym na poziom dochodów będą miały realizowane przez Miasto inwestycje 

infrastrukturalne mające na celu tworzenie i poprawę warunków do inwestowania 

i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno gdyńskich przedsiębiorców, jaki 

inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy. 

Na dochody budżetowe w horyzoncie prognozy wpływ będą miały dodatkowo skutki 

wprowadzanych zmian w systemie podatkowym jak i też zmiany w ustawach określających 

zakres zadań dla jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowanie. 

W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto dochody ze środków UE wynikające 

z umów dotychczas zawartych oraz przewidywane wpływy z przygotowywanych wniosków 

o dofinansowanie. 

Prognozę dochodów opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego. W w/w przepisach wymienia się główne źródła dochodów 

z podziałem na dwie grupy dochodów: 

− dochody bieżące, 

− dochody majątkowe. 
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DOCHODY BIEŻĄCE 
Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni dochody bieżące na 2014 rok są 
zgodne z kwotami przyjętymi w Projekcie Budżetu Miasta na 2014 rok. 

 

Prognoza wpływów z  głównych źródeł zliczanych do tej kategorii dochodów przedstawia się 
następująco: 

 

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. 
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są ważnym źródłem  dochodów 

budżetu Miasta. Dochody te stanowią 1/3 dochodów bieżących  i ponad ¼ dochodów ogółem. 

Należą one do źródeł dochodów będących w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną 
kraju  i są dochodami silnie reagującymi na zmiany koniunktury  gospodarczej. Wpływy z 

udziałów nie będą determinowane wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także 

zmianami systemowymi oraz uwarunkowaniami rynku lokalnego.  

W prognozie przyjęto, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 
PIT będą wzrastały wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia oraz wzrostem 

przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Kwoty wpływów zostały oszacowane 

w oparciu o wartości wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w maju 

2013 roku. Zakłada się, że prognozowany wzrost płac oraz poprawa na rynku pracy, 

przejawiająca się w przewidywanym wzroście zatrudnienia i zmniejszaniem się bezrobocia, 

począwszy od 2015 roku znacznie zwiększy wpływy z PIT. Ponadto czynnikami pozytywnie 

oddziałującymi na wzrost dochodów z PIT będą wprowadzane zmiany w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych zakładające likwidację lub modyfikację niektórych ulg 

podatkowych, jak też przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016 

założenie braku  waloryzacji dotychczasowych progów podatkowych oraz ustawowych, 

zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek w całym 

horyzoncie prognozy na lata 2016-2016. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces  

podwyższenia efektywnego obciążenia podatkiem PIT. 

 Ponadto zakłada się, że podejmowane zintensyfikowane działania w zakresie polityki 

promocyjnej miasta oraz tworzenia sprzyjających warunków dla inwestorów zewnętrznych 

jak i mieszkańców podejmujących inicjatywy uruchamiania działalności gospodarczej będą 
sprzyjać wzrostowi wpływów z tego podatku.  

Przy prognozowaniu dochodów z PIT uwzględniono również skutki zmian wysokości 

udziałów wynikające z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

W planie dochodów na 2014 roku przyjęto kwotę udziałów w wysokości oszacowanej przez 

Ministerstwo Finansów, natomiast  w latach 2015-2017  prognozuje się, że dochody z PIT 

ukształtują się co najmniej w wysokości wynikającej  z dynamiki nominalnego wskaźnika 

PKB. 

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT są drugim obok 

wpływów z PIT źródłem dochodów budżetu miasta pochodzących z udziałów w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa. W oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku 

oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada się, że w 2014 roku dochody z CIT 

nominalnie wzrosną o wskaźnik wzrostu realnego PKB. W następnych latach objętych 

prognozą przyjęto przyśpieszoną  dynamikę w efekcie zakładanej przez Rząd poprawy 

warunków makroekonomicznych na rynku gospodarczym. Prognozując  dochody z CIT 

uwzględniono także skutki  planowanych zmian w ustawie  o podatku dochodowym od osób 

prawnych  i wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych oraz wyłączenia 

prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów 
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(przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce 

wypłacającej. 

 

Podatki i opłaty  
 Dochody te stanowią ok. 27% dochodów bieżących i ok. 23% dochodów ogółem. Należą one 

do w miarę stabilnych źródeł dochodów, z czego ponad 50% to wpływy z podatku od 

nieruchomości. Inne, istotne dla budżetu Miasta, źródła dochodów w tej grupie to podatek od 

czynności cywilno-prawnych, opłata za odbiór odpadów, opłata za parkowanie.  

Poziom i wydajność poszczególnych źródeł dochodów jest zróżnicowana i zależna od sytuacji 

makroekonomicznej, działań miasta w zakresie tworzenia infrastruktury i sprzyjających 

warunków dla potencjalnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, polityki Miasta 

w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat (podatki i opłaty lokalne, opłata za odbiór 

odpadów, opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych) 

Prognozowana wzrostowa dynamika tych dochodów w latach objętych prognozą jest 

pochodną przewidywanej w założeniach makroekonomicznych państwa poprawy sytuacji 

gospodarczej kraju, uwarunkowań rynku lokalnego,  jak i zakładanych decyzji dot. poziomu 

podatków i opłat stanowionych przez Radę Miasta. 

Zakłada się, że stawki podatków i opłat lokalnych będą corocznie waloryzowane o wskaźnik 

inflacji, a Rada Miasta  uchwali je w każdym roku na poziomie maksymalnym. 

Podatek od nieruchomości 
W grupie podatków i opłat najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od 

nieruchomości. Zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego podatku 

w stopniu wyższym, niż z przewidywanej inflacji, w efekcie zwiększającej się bazy 

podatkowej. Przewiduje się, że realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz prowadzona 

promocja miasta zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta i podwyższy dynamikę przyrostu 

nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania poprzez zwiększenie powierzchni 

podlegającej opodatkowaniu w grupie podatników stanowiących osoby fizyczne jak 

i przyrostu bazy podatkowej w grupie podatników stanowiących osoby prawne.  

 

Wpływy z subwencji  
Część oświatowa w budżecie miasta jest ważnym pod względem wartości źródłem dochodów 

Udział jej w dochodach bieżących wynosi 20 - 22%, w dochodach ogółem 18-19%. Środki 

pozyskiwane z tego źródła ustalane są corocznie w ustawie budżetowej i dzielone wg 

kryterium, które uwzględnia m.in. : 

− typy i rodzaje szkół  

− liczbę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych 

− stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

Kwotę subwencji na 2014 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji 

przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Ostateczna kwota subwencji na 2014 rok będzie 

znana po uchwaleniu budżetu państwa i zostanie ustalona w oparciu o dane ze sprawozdań 
o liczbie uczniów i nauczycieli w gdyńskich szkołach i placówkach oświatowych złożone we 

wrześniu i październiku br. 

Prognozę wpływów z części oświatowej subwencji na lata 2015-2017 opracowano w oparciu 

o prognozowaną inflację, wzrost średniego wynagrodzenia, z uwzględnieniem prognoz 

demograficznych. 

Zakłada się, że część równoważąca subwencji będzie rosnąć wprost proporcjonalnie do 

wskaźnika inflacji. 

 

Dochody jednostek budżetowych, stanowiące około 10% dochodów bieżących, i około 8% 

dochodów ogółem zaplanowano na podstawie analizy wartości osiąganych w latach 
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poprzednich. Na poziom tej grupy dochodów będzie miała istotny wpływ polityka cenowa 

w zakresie kształtowania opłat za usługi komunalne, między innymi będą to skutki decyzji 

dot. poziomu cen za przejazdy komunikacją miejską, opłaty za pobyt w przedszkolach, 

żłobkach, domach opieki społecznej oraz innych odpłatnych usług  świadczonych na rzecz 

mieszkańców. Zakłada się, że opłaty za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do 

wskaźnika inflacji a zakres i poziom świadczonych usług będzie wyższy od 

dotychczasowego. 

 

Dochody z mienia, stanowiące 2-3% dochodów bieżących, oszacowano na podstawie analizy 

wpływów uzyskanych w latach poprzednich oraz trendów wynikających z aktualnego stanu 

majątku Miasta i prognozy sytuacji makroekonomicznej. 

Do wpływów uzyskiwanych z gospodarowania majątkiem miasta zalicza się: opłaty za 

zarząd, użytkowanie, najem i dzierżawę. Wysokość wpływów zależy od bazy nieruchomości 

oraz wysokości stawek opłat. Zakłada się, że w latach objętych prognozą będą zwiększone 

wpływy z nowych  obiektów infrastrukturalnych (Park Naukowo-Technologiczny, obiekty 

sportowe, obiekty kultury i sztuki), a stawki z opłat za najem i dzierżawę wzrastały co 

najmniej o wskaźnik inflacji. 

 

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano przyjmując w 2014 roku 

wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br. (są to 

informację wstępne, kwoty dotacji są zwiększane w trakcie roku budżetowego), a na lata 

następne założono wzrost o prognozowany wskaźnik inflacji w stosunku do przewidywanego 

wykonania z roku 2013. 

 

Środki z Unii Europejskiej   
Na 2014 rok przyjęto kwoty dofinansowania wynikające z aktualnie podpisanych umów 

i harmonogramu ich spływu. W trakcie roku budżetowego dochody i wydatki będą 
zwiększane o kwoty wynikające z nowych umów. Na lata 2015-1017 założono, że Miasto 

wraz z jednostkami organizacyjnymi  w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczyć 
w programach nieinwestycyjnych tzw. ”miękkich” wykorzystując doświadczenia skutecznej 

absorpcji środków europejskich, a dochody z tego tytułu będą co najmniej na poziomie 

zbliżonym do uzyskiwanych w latach ubiegłych. 

 
Podsumowanie  
W 2014 roku przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zaplanowane w Projekcie 

budżetu na 2014 rok dochody bieżące są niższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku 

o około 2,5%  

Prognozuje się, że oszacowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte 

w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego i powyższe założenia dochody bieżące 

budżetu miasta w latach 2015-2017 będą wykazywać wzrostową dynamikę. Utrzymanie tej 

dynamiki ma szczególne znaczenie dla wypracowania nadwyżki operacyjnej, której poziom 

kształtuje wysokość  indywidualnego  wskaźnika zadłużenia. 

Począwszy od 2018 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika 

realnego wzrostu PKB zakładanego w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania  

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw z 13 maja 2013 roku. 
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DOCHODY MAJĄTKOWE 
Środki i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią środki na realizację zadań 

inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE. Środki te znacząco zwiększają 
możliwości finansowe Miasta i stymulują działania inwestycyjne. Zaplanowane środki 

wynikają z podpisanych umów jak i przygotowywanych wniosków o dofinansowanie. Planuje 

się  wykorzystać dotychczasowe doświadczenia skutecznej absorpcji środków zewnętrznych 

i utrzymać wpływy na poziomie nie niższym od dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych. 

W 2014 roku zaplanowane środki europejskie wynoszą 114.046.711 zł, w kolejnych latach 

prognozy 2015-2017 - 90 mln zł rocznie.  

 

Aktualnie realizowane zadania wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie: 

− Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa - etap 3,  

− Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR, 

− Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód 

opadowych w Gdyni,  

− Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej, 

− Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej, 

− Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni, 

− Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie-etap II, 

− Opracowanie dokumentacji budowy ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi 

do ul. Morskiej wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego. 

 

Złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne następujących projektów: 

− Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów 

hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego 

w Gdyni, 

− Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie 

infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru,  

− Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej. 

 

Miasto przygotowuje się do absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowej 

perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Począwszy od 2015 roku planuje się rozpoczęcie 

kolejnego etapu inwestycyjnego poprzez włączenie do planu nowych zadań. Dotyczy to m.in 

takich zadań jak:  

− Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji 

programu Ochrony Wód Zatoki Gdańskiej. Gdyński zakres przedsięwzięcia obejmuje 

budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń 
podczyszczających oraz budowę systemu retencyjnego i zapobiegania podtopieniom 

w rejonie rzeki Kaczej, Potoku Wiczlińskiego oraz rzeki Chylonki. Projekt stanowi 

kontynuację działań Miasta w zakresie kompleksowej budowy i przebudowy systemu 

retencjonowania oraz odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych 

w celu zachowania dobrej jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej oraz zapobiegania 

występowaniu lokalnych podtopień i powodzi opadowych na terenie Miasta, 

− Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji obiektów placówek oświatowych 

w Gdyni,  

− Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej wraz 

z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego. Aktualnie opracowywana jest 
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dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia, której koszty dofinansowywane są ze 

środków UE z perspektywy budżetowej 2006-2013. 

 

Dochody ze sprzedaży majątku 
Przyjmuje się, że w 2014 roku i kolejnych latach zakładana stopniowa poprawa sytuacji 

makroekonomicznej powinna przełożyć się na sytuację na rynku obrotu nieruchomościami 

i w najbliższych latach zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości. W Prognozie przyjęto, 

że wpływy ze sprzedaży majątku będą kształtować się: w 2014 r - 42,5 mln zł, w 2015 r. 45 

mln zł, a w następnych latach objętych prognozą 40-10 mln zł rocznie. W najbliższych latach 

Miasto będzie kontynuować zintensyfikowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów 

z tytułu sprzedaży majątku. 

 

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW MIASTA  
Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o: 

− analizę wykonania wydatków w latach 2010-2012 i przewidywanego wykonania w 2013r. 

− wieloletni plan inwestycyjny Miasta,  

− zawarte umowy generujące zobowiązania, 

− analizę możliwości finansowych budżetu miasta.  

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest w głównej mierze zakresem 

obligatoryjnych zadań oraz możliwościami finansowymi Miasta. 

Główne działania w obszarze kształtowania polityki budżetowej w 2014 roku i w następnych 

latach będą zmierzały do ograniczania wydatków bieżących. Nowe wymogi wprowadzone 

znowelizowaną ustawą o finansach publicznych nakładają obowiązek na jednostki samorządu 

terytorialnego zrównoważenia budżetu bieżącego, począwszy od 2011 roku, a od 2014 roku 

zacznie obowiązywać system indywidualnych limitów zadłużenia, obliczanych na podstawie 

średniej z nadwyżek operacyjnych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, z okresu 

ostatnich trzech lat.  

 

WYDATKI BIEŻĄCE I WYNIK OPERACYJNY 
W związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi negatywnie oddziałującymi na dochody 

budżetowe w prognozie założono podjęcie działań w zakresie zmniejszenia dynamiki 

wydatków bieżących.  

Ograniczenie możliwości budżetowych Miasta na skutek niekorzystnych warunków 

makroekonomicznych  stawia w 2014 roku i kolejnych latach wyzwanie w zakresie 

konieczności wypracowania odpowiednich środków na  spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań oraz na inwestycje w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięć ujętych 

w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Niezbędne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi w celu wygospodarowania nadwyżki operacyjnej, którą wg obowiązującej ustawy 

o finansach publicznych stanowi  różnica między tymi dwoma kategoriami budżetowymi. 

Poprawa wyniku operacyjnego jest ważna z punktu widzenia możliwości korzystania ze 

źródeł finansowania zewnętrznego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
W prognozie założono poprawę wyniku operacyjnego w 2014 roku i w następnych latach 

objętych prognozą. W projekcie planu na 2014 rok i prognozie na lata 2014-2033 zakłada się 
racjonalizację wydatków bieżących, która ograniczy dynamikę wydatków bieżących.  

Podjęte zostaną działania polegające na zwiększeniu dyscypliny budżetowej poprzez stałe 

monitorowanie wydatków bieżących i nadwyżki operacyjnej oraz ograniczaniu wydatków 

fakultatywnych.  

Dostosowaniu wydatków bieżących do ograniczonych możliwości finansowych  będą służyć 
działania zwiększające efektywność wydatkowanych środków w każdej dziedzinie, zwłaszcza 
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w zakresie oświaty generującej 34% wydatków bieżących oraz opiece społecznej - 12% 

wydatków bieżących. Z uwagi na corocznie zmniejszającą się liczbę uczniów należy 

zmniejszyć poziom finansowania bieżących wydatków edukacyjnych ze środków własnych. 

Planuje się, że wydatki bieżące w 2014 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 

w 2013 roku będą mniejsze o około 2,7%, natomiast w latach 2015-2016 będą wzrastać, 
rocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Począwszy od 2017 roku zakłada się 
dynamikę wydatków bieżących na poziomie wskaźnika realnego wzrostu PKB zakładanego 

w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania  jednolitych wskaźników makroekonomicznych 

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 13 maja 2013 

roku. 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią około 40% wydatków 

bieżących. 

Wysokość środków kalkulowanych na tę grupę wydatków zależy od liczby etatów oraz 

średniej płacy. W 2014 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pokrywające koszty 

7.601 etatów, w tym 3.771 nauczycieli. W prognozie założono, że począwszy od 2014 roku 

nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. 

Założono, że w okresie objętym prognozą, począwszy od 2015 roku wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą rosły o 2 % rocznie. 

 

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują finansowanie kosztów Rady 

Miasta, rad dzielnic, Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta. W 2014 roku koszty te wynoszą 
około 63 mln zł. W związku z przyjętymi założeniami dot. ograniczania dynamiki wydatków 

bieżących prognozuje się wzrost wydatków na funkcjonowanie organów Miasta Gdyni na 

poziomie nie wyższym niż 1% do 2% rocznie. 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE 
Zasadniczym celem działań inwestycyjnych jest poprawa stanu infrastruktury technicznej 

i społecznej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności wpływającej na poprawę 
poziomu życia i dostępu do wysokiej jakości usług społecznych. Realizacji tych celów będzie 

sprzyjać koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych dofinansowywanych 

ze środków UE. 

W latach 2014-2015 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające 

z wieloletniego planu przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanych nowych inwestycji. Przy 

prognozowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na ograniczone możliwości finansowe 

Miasta w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych 

w latach poprzednich oraz na zadania współfinansowane ze środków europejskich i innych 

bezzwrotnych źródeł zewnętrznych. Środki Unii Europejskiej są ważnym źródłem 

finansowania inwestycji, których planowany udział w roku 2014 wynosi 114.046.711 zł, 

a w latach 2015-2017 - 90 mln rocznie. Uzupełnieniem finansowania wydatków 

inwestycyjnych będą środki z kredytów i pożyczek. 

Począwszy od 2018 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach oszacowano 

w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych, bez finansowania 

zewnętrznego. 

 

 

Spłata rat i odsetek od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 
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Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych 

do zaciągnięcia przez Miasto Gdynia pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych 

(obligacji). Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego kredytu lub pożyczki 

na podstawie zawartych umów lub planowanych na lata 2013 – 2015, z uwzględnieniem 

prognozowanych stóp procentowych przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano także 

wydatki  na odsetki od obligacji i ich wykup zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr 

XXXVI/770/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym 

w umowach lub przyjętych założeniach dla planowanych tytułów dłużnych. 

 

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU 
Oszacowane dochody ograniczają możliwości realizacji miejskich inwestycji, zatem w celu 

zapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć  zamierza się sięgnąć po zwrotne 

środki zewnętrzne. 

W 2014 roku  planuje się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 84 mln zł oraz 

z pożyczek ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

w wysokości 17.702.630 zł. Natomiast w 2015 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na 

kwotę 70 mln zł i wpływy z pożyczek JESSICA w wysokości 6.571.770 zł. W prognozie 

przyjęto okres spłaty zobowiązań z tytułu długu w perspektywie do 2033 roku.  

Planowana kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów 

i pożyczek spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i są 
bezpieczne dla budżetu miasta. Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów osiągnie 

najwyższą wartość na koniec 2014 roku i będzie wynosić 50,3% planowanych dochodów 

(dopuszczalne obciążenie 60%). W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek 

wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia w 2033 roku. 

Także będą spełnione warunki w zakresie wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych. Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania obciążeń 
budżetu z tytułu zadłużenia oparty na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze 

sprzedaży majątku. Im wyższe saldo, tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje 

w dużym stopniu uzależniają działania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od 

poziomu salda operacyjnego którego wysokość przesądza o możliwościach pozyskiwania 

zwrotnych środków m.in. na finansowanie inwestycji. 

Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Gdyni spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi w 2014 roku - 4,68%, w 2015 

roku - 5,63% planowanych dochodów. Najwyższą wielkość osiąga w 2018 roku - 8,10% 

i począwszy od 2019 roku wskaźnik ten systematycznie maleje. We wszystkich latach 

objętych prognozą nie przekracza indywidualnego wyliczonego na podstawie przyjętych 

w prognozie wartości dla okresu 2014-2033. Środki z planowanych do zaciągnięcia kredytów 

będą przeznaczone m.in. na pokrycie wkładu własnego projektów dofinansowywanych ze 

środków UE. Po znowelizowaniu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyłączeniu 

z limitowania obciążeń spłaty rat kredytów i odsetek zaciąganych w związku z umową 
zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% ze 

środków UE relacje między wskaźnikiem obciążeń a wskaźnikiem limitującym te obciążenia 

ulegną poprawie.  

 Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. 
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