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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM-CSR.46.244.2022.MNA  

 

Dotyczy: Demontażu stylizowanej tarczy zegarowej przy przystanku 
Gliwice Park Mickiewicza na ul. Siemińskiego 

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 09.11.2022 roku 

dotyczącą demontażu stylizowanej tarczy zegarowej przy przystanku 

Gliwice Park Mickiewicza na ul. Siemińskiego, Zarząd Dróg Miejski  

w Gliwicach informuje, że w wyniku stwierdzenia usterki zegar został 

zdemontowany i oddany do serwisu celem zdiagnozowania problemu. 

Przedmiotowe badanie wskazało na brak możliwości usunięcia 

nieprawidłowości, a co za tym idzie konieczność zakupu całkowicie 

nowego zegara. Uprzejmie informujemy, że w tym momencie  iż mimo 

że prace nad projektem przyszłorocznego budżetu są w toku, to obecnie 

podobny zakup przekracza nasze zdolności finansowe. Tutejsza 

jednostka nie posiada wolnych środków na zakup nowego zegara, 

którego wartość wyceniona w czerwcu 2022 roku wynosiła 35055,00 zł. 

Niekorzystne zmiany w finansach miast będące wynikiem tak 

zwanych reform podatkowych rządowego programu Polski Ład,  

a skutkujące znaczącym obniżeniem wpływów z podatku PIT  

są bezpośrednią przyczyną cięć wydatków we wszystkich samorządach. 

Według wyliczeń Związku Miast Polskich, opartych na danych 

Ministerstwa Finansów oraz OSR do ustaw zmieniających system PIT,  

w Gliwicach łączny ubytek dochodów z PIT w latach 2019 – 2023 

wynosi: 

- 370.301.858,92 PLN 

Suma otrzymanych tak zwanych rekompensat dla samorządów  

w 2021 (z puli 8 mld) i w 2022 r. (z puli 13,7 mld zł) w Gliwicach 

wynosi: 

BR.0003.726.2022 

ZDM-CSR.46.244.2022.MNA  

ZDM-AB.054.218.2022 

 

 

Gliwice, …….11.2022  



Kopia: 

1. BRM aa. 

2. ZDM aa. 

 

- 83.427.676,48 PLN 

Zatem ubytek dochodów pomniejszony o sumę rekompensat to: 

- 286.874.182,44 PLN 

Ponadto w samym 2022 r. brak środków z przyznanej subwencji 

na pokrycie całości zadań z zakresu edukacji wyniesie: 

- 136.379.017,00 PLN 

Suma dofinansowania wydatków oświatowych ze środków 

własnych Miasta rośnie z roku na rok. W  2021 r. było to 128.545.792,00 

PLN. 

Ponadto nie zostały uruchomione nabory w ramach nowej 

perspektywy finansowej UE (w tym również ze środków Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji) oraz ze środków KPO. W latach 2021-2022 

uruchomiono pięć edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, w których Miasto Gliwice otrzymało 

dofinansowanie zaledwie dla dwóch projektów.  Program realizowany 

jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK, które przy  

tak zmieniających się kosztach, nie finansują nawet połowy pierwotnie 

zaplanowanych inwestycji. Zatem możliwości finansowania wydatków 

majątkowych z dotacji zewnętrznych również uległy istotnemu 

pogorszeniu. 

 

Podsumowując informuję, iż aktualna sytuacja finansowa 

samorządów, w tym Gliwic, jest dramatyczna. Uwarunkowania 

polityczno-gospodarcze, w tym między innymi galopująca inflacja,  

nie pozwalają na zabezpieczenie środków finansowych na wiele 

bieżących potrzeb miasta i jego mieszkańców. 

Dodatkowo informujemy, że słup został zdemontowany  

w październiku bieżącego roku. 

 

Anna Gilner 

Dyrektor 

Zarząd Dróg Miejskich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


