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Dotyczy: Odpowiedzi na petycję ws. budowy boiska ze sztuczną 
nawierzchnią w dzielnicy Ostropa 

 

W odpowiedzi na petycję Klubu Sportowego Carbo-Gliwice  

z 14.07.2022 r. w sprawie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią  

w dzielnicy Ostropa przy ul. Fizyków  informuję, że petycja nie została 

uwzględniona. 

Według wyliczeń Związku Miast Polskich, opartych na danych 

Ministerstwa Finansów oraz rządowej oceny skutków regulacji 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:  

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. 

Po szczegółowej analizie treści Państwa petycji informuję, że 

finansowanie budowy boiska w obecnej sytuacji budżetowej ze 

środków Miasta w najbliższych latach jest niemożliwe. W przypadku 

pojawienia się możliwości sfinansowania tego wydatku ze środków 

zewnętrznych przeanalizujemy zasadność złożenia wniosku  

o dofinansowanie. 

 

                                                                        Z poważaniem 

                                                                       Mariusz Śpiewok 

                                                              Zastępca Prezydenta Miasta 

               /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
 
Kopia: 
1. BPM 
2. MZUK – aa. 
 
Załącznik: 
Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych 


