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Osiągnęliśmy wykonanie dochodów na
poziomie przekraczającym 300 mln zł co daje
115% w stosunku do planu pierwotnego.

SKUTECZNA REALIZACJA



Bardzo dobrze zrealizowały się wpływy z podatków  od

nieruchomości, wyegzekwowaliśmy też wieloletnie zaległości.

Wpływy z podatków od osób prawnych wykonały się w ponad 105% (w

stos. do planu pierwotnego), podkreślić też należy doskonałą

sprzedaż nieruchomości gminnych za kwotę 15 mln zł.



Wydatki miasta wyniosły w ubiegłym roku
276 mln 298 tys. zł. Z tej kwoty wydatki
majątkowe (w tym inwestycyjne) wyniosły
aż 42 mln zł.
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Zrealizowaliśmy szereg zadań z wykorzystaniem
środków zewnętrznych. Wartość tych inwestycji
to 39 mln zł, a łączna kwota pozyskanego
dofinansowania to, aż 31 mln 719 tys. zł
Utrzymujemy tendencję wzrostową.

Dla porównania w 2020 r. pozyskaliśmy 
29 mln zł na zadania o łącznej wartości 
37 mln 700 tys. zł.



Dzięki doskonałej realizacji dochodów i gospodarnej

realizacji wydatków zadłużenie miasta wyraźnie spada.

GOSPODARNOŚĆ

Mamy się czym pochwalić i mamy środki, które możemy

zainwestować w nowe realizacje dla mieszkańców.

MAMY ZA CO INWESTOWAĆ

Niezrozumiałe są w odniesieniu do tego decyzje Rady

Miasta, które blokują kolejne inicjatywy.

NIEZROZUMIAŁA POSTAWA RADNYCH



Podczas styczniowych obrad Radni Anny Szukalskiej i Mirosława Lenka nie

wyrazili zgody na zwiększenie środków na budowę Raciborskiego Centrum

Aktywnej Integracji Społecznej - mimo, że dysponujemy odpowiednimi

środkami na taką realizację.



ALE NIE POWSTANIE
Radni Anny Szukalskiej i Mirosława Lenka nie

zgodzili się na tę inwestycję.

ROK TEMU
W zeszłym roku radni odrzucili ekonomiczną koncepcję budowy RCAIS

oczekując czegoś więcej. Teraz odrzucili projekt spełniający ich wymagania.

Projekt jest droższy ale w sposób pełny wykorzystuje walory działki i istniejące

lecz zaniedbane obiekty. Miało powstać nowe zadaszone lodowisko, nowa

kręgielnia, siłownia i klub fitness oraz kawiarenka z widokiem na stadion.



CO TERAZ?

Wybudujemy taki obiekt na jaki - zdaniem radnych - nas

stać. Mam do dyspozycji 12 mln zł. Na co to wystarczy?

Ceny galopują. To co jeszcze niedawno kosztowało 

12 mln, dziś może kosztować o wiele więcej...



Dziękuję za uwagę


