


WPŁYW POLSKIEGO ŁADU NA DOCHODY MIASTA

plan wpływu z PIT szacowane wykonanie 
wpływu z PIT

tyle mogłoby być z PIT 
przy założeniu dynamiki 
wzrostu jak w 2021

wpływ z PIT według 
Ministerstwa Finansów 
z uwzględnieniem skutków 
Polskiego Ładu

udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych (PIT)

dotacje celowe w tym wypłata 
świadczeń 500+ i 300+

1099 mln1012 mln 566,7 mln1208 mln 335,3 mln938 mln

spadek (– 270 mln) spadek (– 231 mln)

(- 40,8 %)

(- 7,3 %)



OBIEG PIENIĄDZA GDAŃSKICH PODATNIKÓW  
W POLSKIM ŁADZIE



PIERWSZY OD 1990 ROKU BUDŻET  
Z DEFICYTEM OPERACYJNYM

+ 114 mln– 270 mln
ubytek z Polskiego Ładu jednorazowa subwencja 

wpłacona już w 2021 roku
(nie jest to dochód 2022 roku)



DŁUG UCHWALONY NA KONIEC 2021
(% – dług do dochodów ogółem)

(% – dług do dochodów ogółem)

DŁUG PLANOWANY NA KONIEC 2022
PO AUTOPOPRAWCE

wskaźnik spłaty zobowiązań: 2,14 % 
(art. 243 uofp - MAX: 16,3 %)

25,05 %
kwota długu: 
1065,1 mln

rezygnacja  
z zadłużenia:
200,3 mln

rezygnacja  
z zadłużenia:
200,3 mln

74,95 %
dochód ogółem: 
4252,3 mln

43,42 %
kwota długu: 
1643,8 mln

wskaźnik spłaty zobowiązań: 2,84 % 
(art. 243 uofp - MAX: 17,86 %)

56,58 %
dochód ogółem: 
3785,7 mln



POZIOM ZADŁUŻENIA POLSKICH MIAST*

2,6 mln 1,8 mln 2,5 mln 0,9 mln4,4 mln 4,6 mln 1,2 mln 0,8 mln4 mln 1 mln 1,8 mln 6,7 mln

102 %
92 % 91 %

81 % 80 %
63 %

78 %
61 % 54 % 50 %

41 % 37 %

69 %

GDAŃSKKRAKÓWSZCZECIN BIAŁYSTOKRZESZÓWWROCŁAW KATOWICEPOZNAŃŁÓDŹ WARSZAWA

ŚREDNIA

BYDGOSZCZLUBLIN

% dług / dochody bieżące

* dane według projektów na 2022 rok (15.11.2021)



RATING GDAŃSKA

FITCH w październiku 2021 roku potwierdził 
długoterminowy rating Gdańska na poziomie  
A– z perspektywą ”stabilną”

• kontrola wzrostu wydatków operacyjnych
• mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia
• wysoka zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych
• mocne wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Gdańska w średnim okresie

pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa

”

”
”

 Jeżeli gminom nie uda się wprowadzić 
działań zmierzających do złagodzenia 
skutków ubytku dochodów operacyjnych 
powstałego w wyniku reformy  Polski 
Ład", ich samodzielne profile kredytowe 
ulegną pogorszeniu prowadząc do 
obniżenia ratingów."
6.12.2021

POLSKI ŁAD MOŻE WPŁYNĄĆ 
NA OBNIŻENIE OCENY



3929,3 mln 4045,7 mln 3730,3 mln3623 mln 3935,7 mln

4401,5 mln

4440 mln

3745,9 mln

(-122,9 mln)
(-6,4 mln) (-469,9 mln)

(-709,7 mln)
(+) nadwyżka 
(–) deficyt

dochody

wydatki

DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

D

W

PROJEKT

(PW)



DEFICYT

D

W

dochody

wydatki

4000 mln

3000 mln

3745,9 mln

4283,5 mln

3623 mln

3923,5 mln

4045,7 mln

4401,5 mln 4440 mln

3730,3 mln



rosnące wydatki
• wzrost cen usług, kosztów 
pracy i energii także dla zadań 
publicznych
• wzrost minimalnego 
wynagrodzenia do 3010 zł
• inflacja najwyższa od 20 lat 
(w 2001 było 5,5 % a na koniec 
2021 przewidywane jest ok. 7 %)

spadające dochody
• skutki wprowadzenia tzw. 
Polskiego Ładu czyli radykalne 
obniżenie dochodu z PIT i brak 
rekompensaty z budżetu państwa

PRZYCZYNY DEFICYTU

3730,3 mln 4440 mln

–709,7 mln

DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM



DOCHODY BIEŻĄCE spadek: 5,8 % (-210,1 mln)

1012,3 mln 938 mln 112,7 mln 163,5 mln743,6 mln 655,3 mln 548 mln 568,8 mln 206 mln 167 mln 96,3 mln 79,4 mln566,7 mln 335,3 mln

udział w podatku 
dochodowym 
od osób fizycznych (PIT)

udział w podatku 
dochodowym 
od osób prawnych (CIT)

subwencje z budżetu 
państwa (w tym część 
oświatowa)

podatki i opłaty lokalne 
(w tym podatek od 
nieruchomości)

dochody z mienia 
komunalnego

dotacje celowe na 
zadania własne
w tym z budżetu UE

dotacje celowe na 
zadania zlecone
(w tym program 500+)

ogółem: 3427,3 mlnogółem: 3637,4 mln

(- 7,3 %)

(+ 45,1 %)

(- 11,9 %)

(+ 3,8 %)

(- 18,9 %)
(- 17,5 %)

(- 40,8 %)



WYDATKI BIEŻĄCE

ogółem: 3512,1 mln

spadek: 1,8 % (– 62,6 mln)

ogółem: 3574,7 mln
(- 35,8 %)

oświata 
i wychowanie oraz 
edukacyjna opieka 
wychowawcza

opieka społeczna 
i zadania w zakresie 
polityki społecznej

rodzina (program 500+, 
Gdański Bon Żłobkowy)

drogi i komunikacja 
zbiorowa

administracja 
publiczna

gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska

działalność 
kulturalna (łącznie 
z dotacjami dla 
instytucji kultury)

kultura fizyczna 
i sport

wpłata do budżetu 
państwa tzw. 
"janosikowe"

(+ 2,3 %)

1269,3 mln1240,9 mln

(+ 9,9 %)

(+ 4 %)
(+0,6 %)(+ 5 %)

(+ 7,6 %) (+ 7,3 %)(+ 2,4 %)
371,8 mln579,2 mln615,3 mln559,9 mln 322,6 mln310,2 mln 220,5 mln210 mln 203,9 mln202,7 mln 97,9 mln91 mln 60,3 mln58,9 mln 40,9 mln38,1 mln

"



ZMIANA SPOSOBU NALICZANIA  JANOSIKOWEGO”
”

44,3 mln 49,1 mln 58,9 mln 60,3 mln

51 mln(+ 4,1 mln)
(+ 4,8 mln)

(+ 9,8 mln) (+ 1,4 mln)

według poprzedniej metodologii liczenia wpłata do 
budżetu państwa wyniosłaby w 2022 roku 51 mln zł.
Natomiast według zawiadomienia Ministerstwa 
Finansów z dnia 14 października 2021 została 
ustalona na poziomie 60,3 mln zł. tj. więcej  
o 9,3 mln zł, czyli o ponad 18%.

% wzrost: + 18 %



STRUKTURA WYDATKÓW W BUDŻECIE

335,3 mln 
wydatki na zadania 
zlecone i powierzone

1442 mln 
pozostałe

615,3 mln 
drogi i komunikacja zbiorowa

778,1 mln 
inwestycje własne

7,5 %

32,5 %

28,6 %

13,9 %

17,5 %

zadania zlecone i powierzone:
• świadczenie 500+
• fundusz alimentacyjny
• zasiłki stałe
• ośrodki wsparcia
• domy pomocy społecznej
• ośrodki pomocy społecznej
• rodziny zastępcze
• pomoc w zakresie dożywiania
• usługi opiekuńcze
• działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych

1269,3 mln 
oświata i wychowanie



WYDATKI NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ

30,7 %
(126,5 mln)
wpływy z biletów69,3 %

(286,3 mln)
dopłata ze środków 
budżetu miasta

27,7 %
(134,8 mln)
wpływy z biletów72,3 %

(351,7 mln)
dopłata ze środków 
budżetu miasta

69,7 %
(230,6 mln)

30,3 %
(113,2 mln)

dopłata ze środków 
budżetu miasta

wpływy z biletów

31,3 %
(163,5 mln)
wpływy z biletów68,7 %

(358,7 mln)
dopłata ze środków 
budżetu miasta

343,8 mln 412,8 mln 486,5 mln 522,2 mln



BUDŻET OBYWATELSKI 2022

projekty realizowane w ramach 
wydatków inwestycyjnych 
wynoszą 17,3 mln

4,2 mln

1,2 mln
rezerwa

15,4 mln
20,8 mln projekty dzielnicowe

w tym 3,4 mln ZBO

projekty ogólnomiejskie
w tym 1,5 mln ZBO



WYDATKI INWESTYCYJNE

593 mln 533,7 mln 699,2 mln 779,3 mln

(15,8 %)
(12,1 %)

(15,7 %)

(17,6 %)

% udział 
w wydatkach 
ogółem

2022

2021

2020

2019

PODZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

ogółem: 779,3 mln

308,2 mln

123,7 mln

63,8 mln

48,2 mln

41,4 mln

10,7 mln

36,1 mln
71 mln

76,2 mln

transport i łączność

pozostałe
kultura fizyczna

różne rozliczenia

rolnictwo i łowiectwo

gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

kultura

gospodarka mieszkaniowaoświata i wychowanie



WYKAZ NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI 2022

rewitalizacje gdańskich dzielnic

kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy 
dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta  
(w tym ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego 
na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I)

modernizacje w obiektach oświatowych

rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy 
miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A (Nowa Warszawska)

Gdański Program Przeciwpowodziowy i systemy gospodarowania 
wodami opadowymi na terenach miejskich

modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych

94,3 mln
48,9 mln
43,9 mln
41,4 mln
40,9 mln
36,7 mln
36,1 mln
31,3 mln
19,6 mln

(UE 42 %)

(UE 38 %)

(UE 57 %)

(UE 58 %)

(UE 46 %)



BUDŻET 2022 PO AUTOPOPRAWCE

Dochody ogółem, w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE

3 730,3

PROJEKT 22
WG STANU NA 15.11.2021

3 785,7

AUTOPOPRAWKA22
WG STANU NA 16.12.2021

dochody bieżące

dochody majątkowe

3 427,3 3434,7

303,0 351,0

Dochody ogółem, w tym: 4 440,0 4 486,0

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

3 512,1 3 522,6

927,9 963,4

Przychody 762,0 752,5

Rozchody

Wynik operacyjny

52,2 52,2

-84,8 -87,9

Wynik budżetu -709,8 -700,3

Dług 1 860,8 1 643,8

Dług do dochodów bieżących 54% 48%

Dług do dochodów ogółem 50% 43%

w mln zł






