Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
pragnąc zdementować nieprawdziwe informacje i oskarżenia na temat zadłużenia
miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie, chcę wyjaśnić Państwu co wchodzi w skład
KAŻDEGO budżetu miasta i gminy.
Budżet miasta i gminy, to roczny plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
gminy. Budżet miasta i gminy określa również, w skali roku, przychody i wydatki:
• zakładów budżetowych,
• gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
• oraz środki specjalne, przychody i wydatki funduszy celowych gminy.
Budżet miasta i gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę
gospodarki finansowej gminy.
W skład KAŻDEGO budżetu wchodzą:
Dochody gminy:
dochody z majątku gminy;
wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, opłat lokalnych, itp.
wpływy z podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków
transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),
od spadków i darowizn,
• udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa;
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecanej gminom oraz inne zadania zlecone ustawami (np. pomoc materialna dla
uczniów, program 500+, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia
pielęgnacyjne, program „Dobry Start”, zwrot za akcyzę),
• dochody jednostek budżetowych oraz wpłaty zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych gminy;
• subwencja ogólna (3 części: podstawowa, oświatowa, wyrównawcza);
• odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych;
• środki z Unii Europejskiej.
Wydatki gminy obejmują finansowanie: zadań własnych i zadań zleconych.
•
•
•
•

Podsumowując: dotacje z Unii Europejskiej, program 500+, zwrot środków za akcyzę,
Dobry Start i inne dotacje z państwa są częścią budżetu. W taki sam sposób
konstruowane są budżety takich samorządów jak: Toruń, Bobrowo, Górzno, Radzyń
Chełmiński, Brodnica, Wąbrzeźno, Zbiczno, Kowalewo Pomorskie, Wąpielsk itd. Budżet
konstruowany jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych i nie ma możliwości
wyłączenia z budżetu np. programu 500+, kwoty zwroty akcyzy czy innych dotacji. Proszę
tych, którzy próbują mnie zwalczyć by poruszali się w przestrzeni obowiązującego prawa.
Jeżeli w tym zakresie są jakieś zarzuty informuję, że są odpowiednie organy ścigania,
które powinny to wyjaśnić i takie podejrzenia należy tam właśnie zgłosić. Zresztą w
ostatnim czasie byłem kontrolowany w tym zakresie i nie stwierdzono nieprawidłowości.
Proszę o nie zakłamywanie faktów i stosowanie wybiórczej interpretacji budżetu. Pewnie
za chwilę zostanę poproszony przez osoby rozpowszechniające nieprawdę o wyłączenie
wpływów np. z podatku rolnego, od nieruchomości czy dotacji zwrotu akcyzy. Prawdą jest,
że zadłużenie miasta i gminy podczas mojej kadencji spadło o 10,82% przy realizacji
inwestycji za kwotę 21 444 935,02 zł. Kiedy obejmowałem Urząd Burmistrza zadłużenie na
dzień 1 grudnia 2014 r. wynosiło 13 577 108,43 zł. Na koniec mojej kadencji, przy
realizacji wielu ważnych i kosztownych inwestycji zadłużenie wynosi 12 980 058,93
zł, czyli kwotowo zmniejszyło się jeszcze o kwotę 597 049,50 zł.
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Nieprawdą jest również, że przejmując Urząd Burmistrza, 1 grudnia 2014 r. miałem
„pozostawioną” nadwyżkę budżetową. Wręcz przeciwnie, zastałem deficyt w wysokości 1
110 909,51 zł. (odsyłam do: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014
roku.) Pod koniec roku 2014 miałem poważne problemy z regulowaniem bieżących
płatności.
Prawdą jest natomiast, że na dzień 30 czerwca 2018 r. została wypracowana nadwyżka
budżetowa w wysokości 2 730 647,40 zł.
Nadwyżka budżetowa to dodatni wynik wykonania budżetu. Definicja nadwyżki jednostki
samorządu terytorialnego została określona w art. 217 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych z 27.08.2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zgodnie z tym artykułem
różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego
stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Nadwyżka budżetowa to dodatni wynik finansowy, czyli różnica pojawiająca się wtedy, gdy
dochody budżetu są wyższe od wydatków budżetu.
Na koniec jeszcze jedno - z Mieszkańcami trzeba być przez cały czas, a nie przypominać
sobie o Nich dwa miesiące przed wyborami. Na Mieszkańców nie można się obrażać, tak
jak co niektórzy cztery lata temu, z Mieszkańcami trzeba rozmawiać i wsłuchiwać się cały
czas w ich głos…
Z poważaniem
Przemysław Górski
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