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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.375.2022   

 

Dotyczy: informacja zbiorcza dot. sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta za rok 2021 

W odpowiedzi na skierowany wniosek i zapytania dotyczące 

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r. przekazuję 

zbiorczo informacje w poszczególnych zakresach. 

1. Wyjaśnienie zasadniczych przyczyn w różnicach pomiędzy 

zaplanowanymi, a ostatecznymi dochodami budżetu miasta. 

 

 Szczegółowe wyjaśnienia przyczyn zwiększenia poszczególnych 

kategorii dochodów zostały opisane na str. 9-38 Sprawozdania 

z wykonania budżetu miasta za rok 2021. 

 

2. Informacja, kiedy zostanie ukończony dokument 

(strategiczna mapa hałasu) oraz czy w ramach tego 

przedsięwzięcia będzie badane natężenie hałasu z DK 88 na 

ul. Huberta i św. Wojciecha. 

Opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta Gliwice 

zostanie ukończone w III kwartale br. W ramach tego opracowania 

badaniami stanu akustycznego objęta jest również droga DK88 

w rejonie ul. Huberta i św. Wojciecha. 

 

3. Informacja, jaki był powód podwyższenia kapitału 

zakładowego spółek oraz jak spożytkowano kwotę 

dokapitalizowania. 

Celem podwyższeń kapitałów zakładowych w wymienionych 

Spółkach z udziałem kapitałowym miasta Gliwice, każdorazowo 

było pokrycie nowych udziałów i rozwój Spółki. Dodatkowo, w 

zakresie pytania o „spożytkowanie” środków z tytułu 

dokapitalizowania informuję, iż podwyższenie kapitału stanowi 

transakcję ekwiwalentną, w wyniku której w zamian za środki 

pieniężne wspólnik (miasto Gliwice) otrzymuje udziały. W związku 

z tym, z chwilą wniesienia wkładu pieniężnego do spółki staje się 

on jej własnością, wobec czego spółka może zadysponować tymi 

środkami w sposób zgodny z celem działalności spółki, wskazanym 

w umowie spółki. 

 



 

4. Informacja które działki zostały sprzedane oraz dlaczego 

w trybie bezprzetargowym? 

 

W roku 2021 w trybie bezprzetargowym sprzedano  4 działki. 

Jedna z nich  została zbyta w wyniku wykonania ugody sądowej – 

w celu realizacji roszczenia w trybie art. 231 par. 1 Kodeksu 

cywilnego. Natomiast pozostałe zostały zbyte w trybie 

bezprzetargowym w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych, bowiem nie mogły 

stanowić nieruchomości do odrębnego zagospodarowania.  

 

5. „Na budowę szpitala miejskiego zaplanowano łącznie 

nakłady finansowe w wysokości 127 878 393,00 zł. 

Z informacji przekazywanych przez Pana Prezydenta 

wynika, że koszt budowy wyniesie około 0,5 miliarda zł. 

W związku z powyższym, prosimy o informację skąd wynika 

ta rozbieżność.” 

 

Środki zabezpieczone w WPF stanowią maksymalny możliwy 

obecnie wkład własny miasta na realizację zadania "Budowa 

szpitala miejskiego". 

 

6. „Na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice określającej 

plan budżetu miasta Gliwice na rok 2021 deficyt budżetowy 

miał wynieść 327 769 915,74 zł. Według stanu na dzień 31 

grudnia 2021 r. deficyt budżetowy wyniósł 24 462 688,08 

zł. W związku z powyższym, prosimy o informację z czego 

wynika tak duża rozbieżność pomiędzy wartościami 

planowanymi, a faktycznie wykonanymi.” 

 

Ograniczenie deficytu wynika z odpowiedzialnej polityki oraz 

troski o bezpieczeństwo finansowe miasta. 

 

Z poważaniem 

(-) Marta Tartanus-Oryszczak 

Sekretarz Miasta  

(podpisano elektronicznie) 

 

 

 
 

 


