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Szanowni Panowie Radni, 

w odpowiedzi na zapytanie z 30 listopada dotyczące artykułu „Budżet 
miasta w cieniu Polskiego Ładu” z przykrością informuję, że nie jestem 
w stanie odpowiedzieć na pytanie: „jakie jeszcze dochody miasta 
znajdujące się, jak przypuszczamy we wspomnianym powyżej „pierwotnym 
planie” przyszłorocznego budżetu zniknęły z obecnie prezentowanej wersji 
budżetu miasta na rok 2022”. Zdanie „Gliwice muszą okroić pierwotny plan 
przyszłorocznych zadań o prawie 330 mln zł - zarówno w części bieżącej, 
jaki inwestycyjnej”, do którego Panowie się odnoszą dotyczyło bowiem 
ograniczenia wydatków, a nie dochodów.  

Dokładnie rzecz ujmując dotyczyło ono konieczności ograniczenia 
wydatków bieżących o 69 mln zł w stosunku do złożonych przez wydziały 
Urzędu oraz jednostki miejskie planów finansowych oraz konieczności 
skorygowania planów inwestycyjnych miasta o ponad 260 mln zł. 
Informacje te zostały przekazane przez Skarbnika Miasta 24 listopada br. 
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Miasta 
i Inwestycji Rady Miasta Gliwice, w którym to posiedzeniu część z Panów 
brała udział. 

Pozwolę sobie jednocześnie zauważyć, że wbrew twierdzeniu zawartemu 
w  Państwa piśmie kierownictwo miasta nie jest przeciwne obniżce 
podatków dla mieszkańców. Kierownictwo miasta jest przeciwne odbieraniu 
dochodów samorządowi Gliwic. Kierownictwo miasta z radością odebrałoby 
obniżkę podatku dochodowego, gdyby rząd zrealizował ją z części podatku 
należnej budżetowi państwa. Podobnie radośnie powitana zostałaby 
obniżka akcyzy lub VAT-u. Tak się jednak składa, że podatki pobierane 
w całości przez rząd nie zostały jak dotąd obniżone. Wydatki mieszkańców, 
które zrealizowane zostaną ze środków zaoszczędzonych przez nich 
na obniżce PIT będą objęte właśnie tymi podatkami. Dochody budżetu 
państwa z tego tytułu będą rosły również z powodu galopującej inflacji.  

Z poważaniem 

Łukasz Oryszczak 

Naczelnik Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej  

(podpisano elektronicznie) 


