
PROJEKT BUDŻETU 
NA ROK 2023



15 listopada – ustawowy termin 

przedłożenia projektu budżetu i 

wieloletniej prognozy finansowej



Uwarunkowania 

• Brak stabilności finansowej

• Wysoka inflacja

• Wzrost opłat za media

• Wzrost stóp procentowych

• Brak rządowych działań osłonowych dla JST

UWARUNKOWANIA



Uwarunkowania 

Niższe kwoty udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych

Udziały w PIT są niższe od 2022 roku o 53 mln zł,  
natomiast uwzględniając dotychczasową 
dynamikę wzrostu to aż o 155 mln zł

UWARUNKOWANIA



UBYTKI W UDZIAŁACH W PIT 

DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 

W LATACH 2019-2023

Suma ubytków w dochodach 

z PIT za lata 2019-2023

Suma otrzymanych 

rekompensat

WYNIK = ubytek pomniejszony

o sumę rekompensat

/-/371 154 094 zł
wynika ze skumulowanych 

ubytków podanych w Ocenach 

Skutków Regulacji rządowych zmian

96 040 326 zł
2021 r. – 52 054 468 zł

2022 r. – 43 985 858 zł

/-/275 113 768 zł

* na podstawie informacji Związku Miast Polskich



Uwarunkowania 

• Wycofanie z przepisów prawa subwencji 
rozwojowej na 2023 rok

• Zmiana sposobu opodatkowania – karta 
podatkowa

UWARUNKOWANIA



Uwarunkowania 

• Prognozowana inflacja na 2023 rok – 9,8%

• Aktualna inflacja – 17,9%

• Maksymalna cena energii elektrycznej

UWARUNKOWANIA



Udziały w PIT dla miasta są: niższe o 53 mln zł

od przewidywanego wykonania na rok 2022 

Wzrost cen mediów: 19,2 mln zł

Łączny ubytek: 72,2 mln zł



WYKRES NOTOWAŃ WIBOR



Uwarunkowania 

Budżet na te wydatki przeznacza 

29 mln zł

REGULACJA PŁAC



Uwarunkowania 

• Zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup 
energii - 19,2 mln zł

• Wzrost odsetek wynikający ze zwiększonych stóp 
procentowych – 12,5 mln zł

• Środki na regulację i podwyżki wynagrodzeń –
29 mln zł

Suma tylko tych trzech pozycji to kwota 
60 mln 700 tys. zł  

KWOTA POTRZEB 

WYDATKOWYCH



DOCHODY OGÓŁEM 

1 631 778 357 zł

dochody 
bieżące

dochody 
majątkowe



PROJEKT BUDŻETU 
NA ROK 2023

Dochody ogółem

w tym:
1 631 778 357 zł 

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

1 376 010 988 zł   

255 767 369 zł   



Główne źródła dochodów własnych

Udziały w PIT 299 402 201 zł

Udziały w CIT 36 414 898 zł

Podatek od nieruchomości 198 491 271 zł

Podatek od środków transportowych 8 600 000 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 91 000 000 zł

Opłata za mieszkaniowy zasób 
komunalny 28 220 690 zł



Subwencje – 448 235 244 zł

Subwencja oświatowa 428 045 321 zł

Subwencja równoważąca 20 189 923 zł



Bieżące dotacje celowe 

143 176 234 zł



Dochody majątkowe – 255 767 369 zł

Środki unijne 219 911 342 zł

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 25 000 000 zł

Dochody z majątku gminy 10 856 027 zł



WYDATKI OGÓŁEM 
- 1 710 424 120 zł,  w tym:

• wydatki bieżące – 1 200 916 346 zł

• wydatki majątkowe - 509 507 774 zł

wydatki 
bieżące

wydatki 
majątkowe



WYDATKI BIEŻACE

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 892 142 687 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470 250 830 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 421 891 857 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 166 949 219 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 384 957 zł 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa   
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego w kwocie 5 326 919 zł 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 
przypadające do spłaty w roku 2023 w kwocie 11 512 564 zł 

f) obsługa długu miasta w kwocie 27 600 000 zł 



• Program Akademicka Częstochowa i Dostępny Lekarz –
231 tys. zł

• Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych – 4 mln 600 tys. zł

• Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim 
poziomie współzawodnictwa – 1 mln zł

• Małe granty i zadania z zakresu upowszechniania kultury -
285 tys. zł

• Promocja miasta poprzez sport – 1 mln 200 tys. zł

• Programy zdrowotne – 600 tys. zł

• Zadania związane z profilaktyką zdrowotną – 295 tys. zł 



WYDATKI BIEŻĄCE 

1 mld 200 mln 916 tys. zł, w tym:

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka 

wychowawcza

pomoc społeczna, pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej i rodzina

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

administracja publiczna

transport i łączność

429 mln 107 tys. zł

209 mln 104 tys. zł

128 mln 52 tys. zł

112 mln 137 tys. zł

96 mln 109 tys. zł



INICJATYWY OBYWATELSKIE

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę  

10 mln 468 tys. zł  na realizację zadań w ramach:

- Budżetu obywatelskiego  – 9 mln 468 tys. zł 

- Inicjatywy lokalnej – 1 mln zł



:

- kontynuacji zadań rozpoczętych,

- uzyskanego dofinansowania zadań inwestycyjnych 
środkami bezzwrotnymi,

- zadań możliwych do sfinansowania kredytem 
pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,

- oczekiwań  mieszkańców na realizację inwestycji 
w ramach  budżetu obywatelskiego i inicjatywy 
lokalnej.

Wydatki majątkowe zostały na rok 2023 

zaplanowane z uwzględnieniem:



Wydatki majątkowe  

509 507 774 zł



:

• Środki Unii Europejskiej – 177 mln 883 tys. zł

• Kredyt EBI – 147 mln 623 tys. zł

• Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – 25 mln zł

Źródła finansowania inwestycji



NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE 

PLANOWANE W ROKU 2023

• Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 – 308 mln 50 tys. zł

• Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z 
budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego –
88 mln 50 tys. zł 

• Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego 
z ul. Bugajską – 44 mln 255 tys. zł

• Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania –
12 mln 924 tys. zł

• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –
III etap – 9 mln 110 tys. zł



NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE 

PLANOWANE W ROKU 2023

• Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29, ul. Osada Młyńska 1 wraz 
rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu –
8 mln 700 tys. zł

• Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 
11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór – 7 mln 950 tys. zł

• Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy 
ul.Loretańskiej – 5 mln 265 tys. zł

• Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych –
5 mln 70 tys. zł

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra 
Bardowskiego – 4 mln 181 tys. zł

• Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu 
sportowego przy ul. Limanowskiego - II etap – 2 mln zł



BILANS
DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 1 631 778 357 zł

• Dochody bieżące 1 376 010 988 zł

• Dochody majątkowe 255 767 369 zł

WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 1 710 424 120 zł

• Wydatki bieżące 1 200 916 346 zł

• Wydatki majątkowe 509 507 774 zł

DEFICYT /-/ 78 645 763 zł



Dziękuję za uwagę


