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Zb\iżająsięŚwięta, za chwilębędziemy łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia.
W tej atmosferze podejmujemy decyzję rzuĘącą na kilka kadencji naprzód.

Róznimy się w ocenie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,

czemu_

daliśmywy7

spierając się w czasie spotkń komisji.

Poznaliśmy argumenty ,,za" ińe przekonująnas one.

Zatennie w celu dyskusji,

aw

celuuzasadnienia naszęgo zdaniaodrębnego, przedstawiamy motywy,

dla których głosujemy przeciwko pĄektowi budżetu na rok 2018

i

projektowi Wieloletniej Prognozy

Finansowej.

Przedstawiamy wybrane argumenty ,,pczeciw", nie w kontrze do argumentów ,,za" ale raczej w
merytorycntej opozycji do nich.
MÓwicie Państwo: budżet 2018 ma doskonałe wskaźniki i jest budżetem wymagającym.

FakĘczrrie, w zakresie wskaźlika maksymalnego zadłlżeniasytuacja jest jeszcze zadowalająca.

W naszej ocenie kluczową dla nozumienia skutków tak skonstruowanego budzętu jest kwota nadwyzki
operacyjnej . Odsyłamy w tym miej scu do mateńałów pomocnic zych i Tabeli

1

wskazuj ących konkretn e liczby

opisujących kwoty w milionach złotych wydatków dochodów biezących, wydatków bieżących

i nadwyżki

operacfnej w latach poprzednich oraz kwot planowanych.
Jak Państwu wiadomo, nadwyzka operacfna jest rózrricą pomiędzy kwotą dochodów biezących a
kwotąwydatków biezących. Kwota nadwyzki operacfnej umożliwia realizowanie inwestycji.

Na wykresie

zaprezentowaliśmy jak \ł/ miarę wzrostu wydatków biezących niepokojąco

nieproporcjonalnie ntńejsza się kwota nadwyżki operacyjnej. W roku 2016 wynosiła ona ponad 38 mln,
podczas gdy wg projekru WPF na koniec 2018 zaplarlowana nadwyzka ma wynosić niewiele ponad 20 mln.

Nie tylko malejąca kwota aleprzede wszystkim tendencja spadkowa powinna badzić zanięokojenie.Przy
obecnej dynamice widzimy ryTyko zaniku nadwyżki operacfnej w kolejnych latach. Brak nadwyżki
oPeracyjnej w dłuŻsrym okresie może ontaczać, że gmina Pruszków przentaczaó będzie zaciąganekredly

i

w częŚci na wydatki bieżące, co moze spowodować w przysĄości nawarstwierrie jej kłopotów
płatńcnlch

Pozyczl<l

dalsąvch/nowych inwest},cj i.

t

tani".

MÓwicie Państwo (cytując Wiceprezydenta Kurzelę): ,,grlechem byłoby nie brać kredytu, jest
taki
Szanowni Pństwo, czy sądzicie, że laedlĄudzielony w roku 20 1 8

nie zmienioprocentowania?
Warunki Prezentowane przez banki, przedstawiają oprocentowanie w momenci e zaciąganiakredyru.
OProcentowanie to moŻe i zapewne ulegnie zmiańę. Oprocentowanie zależeć
będzie nie tyle
od wYrregocjowanej marłI (oby była jak najńższa) ale od stopy procentowej (WIB9R), po jakiej
banki
udzielaj ą Po zYczek innym bankom, ustalanej w kńdy dzień roboczy. odsyłam w tym miej
scu do załączonych
materiałów, w których prezentujemy zarówno defrnicję wskaźlika WIB6R atakże wńania
tego wskaźnika
w okresie ostatnich 10 lat. ZalwńająPństwo z pewnościąże wskaznik WIBoR osiągnął
swoje minimum
w okresie Pierwszego kwartału 2015, Czy wtedy Pan prezydent zachęcńnas do zaciryariakredytów?
nie to

Nie, i

jest istotą sprawy.

Sednem sPrawY jest,

i chcemy

to jasno podkreślić: że grzechem jest zadłażanle się gdy wmawiamy

sobie, ze nalezy wziąć kredyt, bo dzisiaj jest tani, nie patrząc czy tattbędzie jutro.

Najdelikatniej ujmując to duża nierożropność...a może koniecntośó.
JeŚli jest to koniecznoŚĆ, nie możemy zal<łamywac rzecrywistości i twierdzic,

że stać nas. Trzeba

odnieść się do przyczyntakjego stanlrzecry i przystąpić do naprawy sytuacji.

MÓwicie Państwo ,jest to budżet rekordowy" A więc owszem. Za 1O3 mln złoĘch zaplanowanych
inwestYcji (wg Państwa projektu) chcecie zapŁacic ponad 65 mln deficytem finansowanym
dfugiem i

poźryczkami.

ZgadzamY się. Jest to budŻet rekordowy. Ale jest to ptzede wszystkim bldżet rekordowego
dfugu,
Dfugo, który w kilka lat moze spowodować utratę zdolności inwestycyjnych w przyszłości.

Mówicie Państwo: W rankingu ,,Zdolność Kredytowa Samor7ądów 2017'' Pruszków
znajduje się
na 9 miejscu wśród miast powiatowych.
Przedstawiacie Pństwo ten ranking, jako argument zatym aby, zaciągnąó dalsze kredyty.
Ranking
ten powstał nabazie sytuacji w roku 2017.

Na koniec roku 2018 Planujecie Pństwo zadłlżenie miasta na 746 mln, które ma się mvięksryć
do kwoty 198 mln na koniec 2020 roku.
PrąPomnijmy,

Że tę kadencję rozpoczęliśmy z zadŁlżeńem (zaledwie) 46 rnln.

Jak będzie wYglądała Po4lcjaPruszkowa w analogiczrrym rankingu w roku ZO2},kledy
spłacane raty
kapitałowe (bez odsetek) będą wynos ić 12 mJn (upraszczając- milion co miesiąc).

DodajmY, ze na rok 203I przewidujecie Państwo raty od kredytów w wysokości
16 mln,

Mówicie Państwo: ,,BudĘet 2018 jest budżetem inwestycji''
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Markizie de Pompadour przypisano słowa: ,,Po nas choóby i potop"
Apelujemy do Kolezanek i Kolegów radnych, w szczególności Radnych Platformy Obywatelskiej

i

wszystkich radnych myślącychńezależnie, aby głosowali przeciwko budzetowi obietnic kosźem

rekordowego długu.
Jest jeszcze czas, aby

w ciągu najbliższych tygodni w)pracować budzet zrównoważonego rozwoju.

Nie tylko znazyty.
Czas dyskusji mija. Nadchodzi czas decyzji. Podejmijmy

jąw

sposób demokratyczrty,mającna

uwadze dobro mieszkńców, z szaqln7<tem dla oponentów i przedstawionych argumentów, Kto ma
sfuszrość,niech osądzi historia.

