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Budżet na rok 2022. Nie obejdzie się
bez oszczędności
2021-12-16 14:15 Aktualności
Rada Miasta uchwaliła budżet Chorzowa na rok 2022. Ze względu na
zmiany podatkowe kolejne 12 miesięcy będzie zdecydowanie trudniejszych. Nie
obejdzie się bez oszczędności. Dochody zaplanowano na kwotę 675.353.644,97
zł, w tym bieżące mają wynieść 635.563.523,17 zł, a majątkowe 39.790.121,80
zł.
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49.967.838,18 zł, a deficyt operacyjny 24.500.000,00 zł.
– Zależy nam oczywiście na inwestycjach. Jednak w tych warunkach mamy
ograniczone pole manewru. W tym roku będziemy musieli borykać się z deficytem, a na
inwestycje, chcąc poprawiać jakość życia mieszkańców i warunki do inwestowania dla
przedsiębiorców, musimy brać kredyty – tłumaczy Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
Obok dotacji i subwencji najważniejszym źródłem budżetu miasta jest podatek od osób
fizycznych. Od 2015 roku średni wzrost dochodów z PIT wynosił 11 procent. W tym roku,
głównie ze względu na zmiany podatkowe ujęte w rządowym programie Polski Ład
prognozuje się 8 procentowy spadek wpływów z tego tytułu. Na zmianach, które wejdą w
życie 1 stycznia budżet Chorzowa straci ponad 35 milionów złotych. Przy zachowaniu
dotychczasowych regulacji podatkowych plan dochodów naszego miasto z podatku PIT
powinien być bowiem wyższy dokładnie o 35.239.012 zł.
Miasto w 2022 roku będzie musiało oszczędzać. Zdecydowanie mniej środków zostanie
wydatkowanych na tzw. zadania nieobligatoryjne związane z kulturą, rozrywką i
aktywnością sportową mieszkańców. Mniej pieniędzy będzie też na bieżące utrzymanie
oraz na inwestycje. Na te ostatnie tak niewielkich środków nie było w budżecie od 10 lat.
Podjęta przez Radę Miasta uchwała zakłada bowiem porównywalne wydatki na
inwestycje do tych z 2012 roku. Władze miasta zamierzają natomiast finansować wkłady
własne do inwestycji z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To
konieczne, aby nie utracić pozyskanych dotacji oraz znacząco nie wyhamować rozwoju
miasta.
Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na przyszły rok są
przedłużenia ulic Jałowcowej (2 mln zł) oraz Poniatowskiego (1,1 mln zł). Jest również
zakończenie inwestycji przy ulicach Powstańców, Hajduckiej i 3 Maja oraz rozpoczęcie

przebudowy ulicy Nowej oraz ulicy Metalowców. W budżecie zaplanowano również środki
(1,2 mln zł) na termomodernizację noclegowni, projekt wodnego placu zabaw przy ulicy
Granicznej (200 tys. zł), budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą na
Kresach (2mln zł) oraz hali pneumatycznej, a także utrzymanie obiektów MORiS (1,8 mln
zł) oraz termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych, którą zrealizuje Zakład
Komunalny „PGM Chorzów”.
Za uchwałą budżetową głosowało 18 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

