Wieloletni Plan Inwe styc yj ny Miasta Kra ko wa na lata 2008-2017

2.

Wieloletnia polityka finansowa Miasta Krakowa na lata 2008-2022

Podstawą ustalenia poziomu środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata 2008 - 2017 jest przedstawiona
w Tabeli nr 1 „Prognoza kwoty długu publicznego Miasta Kraków” będąca załącznikiem
Nr 12 do projektu budŜetu Miasta Krakowa na rok 2008. „Prognoza kwoty długu publicznego
Miasta Kraków” prezentuje sytuację finansową - kształtowanie się poziomu zadłuŜenia
Miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkości budŜetu Miasta Krakowa
w latach 2008-2022, zatem wykracza poza ramy czasowe WPI.
2.1.

Prognoza dochodów
Dla celów planistycznych przyjęto generalne załoŜenie, iŜ procentowy wzrost

dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do
pozyskania ze środków bezzwrotnych, będzie kształtował się w poszczególnych latach na
stałym poziomie. Planowane dochody na rok 2008 (wraz z środkami ze źródeł zewnętrznych),
zgodnie z projektem budŜetu Miasta, wyniosą ok. 2 812 mln zł.
Istotnym źródłem dochodów są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej
(z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności) oraz środki niepodlegające zwrotowi ze
źródeł krajowych, tj. budŜetu państwa czy teŜ państwowych funduszy celowych
(np. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
ZałoŜono, iŜ w 2009 r. i latach następnych realny wzrost dochodów (bez dochodów ze
źródeł zewnętrznych) będzie kształtował się na poziomie ok. 1%. Środki ze źródeł
zewnętrznych niepodlegające zwrotowi przyjęto tylko dla okresu 2008 – 2017, według
horyzontu czasowego WPI, zgodnie z przygotowywanymi oraz planowanymi do
przygotowania aplikacjami na konkretne projekty inwestycyjne.
Przyjęto, Ŝe średnioroczna stopa inflacji będzie kształtować się na poziomie ok. 3 %
w 2008 r. i ok. 2,5 % w latach następnych. Dynamikę wzrostu kursu EUR/PLN ustalono na
poziomie 1,5% w całym okresie prognozowania.
Dochody Miasta od 2008 r. uwzględniają skutki finansowe uchwalonej w 2007 r.
tzw. podwójnej ulgi rodzinnej, która ma wpływ na kwotę udziału w podatku PIT
przekazywaną do budŜetu Miasta (jest to zmiana w stosunku do prognoz Miasta w tym
zakresie z lat ubiegłych)
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