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FINANSOWA OŚ CZASU
Co szczególnie uderza w finanse samorządów?

Wzrost cen 
towarów i usług

od 2018 r.

Reforma 
oświaty

od 2017 r.

Dodatkowe zadania, 
bez środków 
finansowych

od wielu lat

+ +

+

+

+

+

Zmiany 
w podatku PIT

od 2019 r.

Epidemia

od 2020 r.  od 2021 r.



ŁĄCZNY UBYTEK 
DOCHODÓW 84,8 mln zł

nie zrekompensowany ubytek dochodów 
wprowadzonego planu odbudowy polskiej gospodarki 
„Polski Ład”, wg Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii 
Polskich szacowany dla Rybnika na rocznie 

CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE 
NA KONSTRUOWANIE 
BUDŻETU 

57,8 mln zł

wprowadzone w 2019 roku i nie zrekompensowane 
ulgi w podatku dochodowym 27,0 mln zł

wg OSR Polskiego Ładu skutek dla wszystkich j.s.t. 11,9 mld zł w 2022 r. 
Wsparcie dla j.s.t. w 2021 r. (subwencja uzupełniająca do wykorzystania w 2022 r.) to 8 mld zł 
(32,2 mln zł dla Rybnika), a począwszy od 2023 r. subwencja rozwojowa to zaledwie 3 mld zł. 

OGRANICZANIE DOCHODÓW 
ORAZ WZROST KOSZTÓW STAŁYCH 133,2 mln zł
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z uwagi na charakter dynamiki
wzrostu PIT w latach 2013-2019
właściwa jest wykładnicza linia trendu

Kwota referencyjna a dotychczasowe 
dochody JST z udziałów w PIT i CIT w mld zł
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2023

74,00
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78,20
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88,10
 PIT + CIT

źródło: Samorząd miejski - miesięcznik Związku Miast Polskich nr 8/284, październik 2021 



wzrost płacy minimalnej, 
powodujący spłaszczenie wynagrodzeń 3,6 mln zł

łączny koszt podwyżek wynagrodzeń, 
dokonanych w 2021 roku i planowanych 
w 2022 roku  24,9 mln zł

CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE 
NA KONSTRUOWANIE 
BUDŻETU 



Płaca minimalna 
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CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE 
NA KONSTRUOWANIE 
BUDŻETU 

niedofinansowanie oświaty 
- dopłata do zadań 
subwencjonowanych  64,2 mln zł



2016 2017 2018 2019 2020 2021
plan

2022
projekt

Subwencja oświatowa i wydatki na zadania 
subwencjonowane oraz dopłata do oświaty w mln zł 
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CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE 
NA KONSTRUOWANIE 
BUDŻETU 

niedofinansowanie 
zadań zleconych 7,1 mln zł



Dopłaty do zadań zleconych w mln zł 
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WYDATKI ZWIĄZANE
Z PANDEMIĄ 
COVID-19

0,5 mln zł



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 
NA KONSTRUOWANIE 
BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ 
PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany legislacyjne:

zmiana zasad bilansowania budżetu bieżącego (subwencja uzupełniająca - planowana w 2021 roku - do wykorzystania 
w 2022 roku - 8 mld zł w skali kraju) i związany z tym deficyt operacyjny

możliwość (z której Miasto skorzystało) wyboru już od 2022 roku 7-letniego okresu do wyliczenia relacji określonej 
w art. 243 ust. 1 u.o.f.p.

wprowadzenie od 2023 roku subwencji rozwojowej (3 mld zł w skali kraju) składającej się z kwoty podstawowej, premii 
aktywizującej i premii inwestycyjnej trudnej do oszacowania przez j.s.t.



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 
NA KONSTRUOWANIE 
BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ 
PROGNOZY FINANSOWEJ CD.

gwałtowny wzrost kosztów przedsiębiorczości - konieczność zapewnienia dodatkowych, często znacznych, 
środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargów
 
drastyczny wzrost kosztów bieżących związanych z zapewnieniem ciągłości działania Miasta i utrzymaniem infrastruktury 
(przede wszystkim media)
 
galopująca inflacja i wzrost stóp procentowych (WIBOR 6M w 2021 r. wzrósł już o ponad 2%, a prognozowany jest dalszy wzrost)

zmiana podejścia do klasyfikowania wydatków budżetowych, służąca ujednoliceniu w skali kraju, na potrzeby 
Systemu Monitorowania Usług Publicznych - wykazywanie w dziale 750 wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 
do tej pory ujmowanych w innych działach



Dochody i wydatki bieżące w mln zł 
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Wynik operacyjny w mln zł 
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DOCHODY 
BUDŻETU



DOCHODY 
OGÓŁEM 892.259.436,39 zł

dochody bieżące 844.507.284,50 zł / 95%  

dochody majątkowe

DOCHODY 
BUDŻETU 

47.752.151,89 zł     / 5%



dochody własne

subwencja ogólna

511,7 mln zł / 57,4%

219,9 mln zł / 24,6%

dotacje z budżetu 
unii europejskiej 27,4 mln zł / 3,1%

dotacje celowe 
z budżetu państwa
i inne dotacje

 

133,2 mln zł / 14,9%

ŹRÓDŁA
DOCHODÓW 
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WYDATKI
BUDŻETU



WYDATKI 
BUDŻETU 

WYDATKI 
OGÓŁEM 

1.137.229.988,35 zł

wydatki bieżące  864.137.549,13 zł / 76%  

wydatki majątkowe 273.092.439,22 zł / 24% 



kultura fizyczna, 34,4 mln; 3%

bezpieczeństwo publiczne 21,4 mln; 1,9%

gospodarka komunalna, 133,9 mln; 11,8%

opieka społeczna, 187,2 mln; 16,4%

gospodarka mieszkaniowa, 66,8 mln; 5,9%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 51,1 mln; 4,5%

pozostałe działy 44,1 mln; 3,9%

administracja publiczna, 98,6 mln; 8,7%

transport i łączność, 113,1 mln; 9,9%

oświata i wychowanie,   386,6 mln; 34,0%

WYDATKI 
BUDŻETU 



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

obsługa długu oraz poręczenia 
i gwarancje 0,7%

świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 12,8%

wynagrodzenia 40,4%

wydatki związane z realizacją 
statutowych zadań 29,5%

składki naliczane od wynagrodzeń 7,8%

dotacje na zadania bieżące  8,2%

wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków unijnych 0,6%



BUDŻET BIEŻĄCY 
A BUDŻET MAJĄTKOWY

Nadwyżka operacyjna = dochody bieżące – wydatki bieżące

na stabilność finansową j.s.t. wpływ ma przede wszystkim poziom nadwyżki operacyjnej.
Wydatki majątkowe, czyli przede wszystkim wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
nie mają wpływu na poziom nadwyżki operacyjnej, ani na poziom dopuszczalnego limitu 
zobowiązań.

Bilansowanie budżetu bieżącego

w 2022 roku miasto odnotuje deficyt operacyjny (-19,6 mln zł) w związku z otrzymaniem 
w br. kwoty uzupełniającej subwencję ogólną (32,2 mln zł) do wykorzystania w 2022 r. 
(wynik operacyjny skorygowany o ww. kwotę subwencji zamknąłby się nadwyżką operacyjną w wysokości 12,6 mln zł). 
Budżet bieżący w 2022 roku może zostać zbilansowany wolnymi środkami, a deficyt operacyjny 
musi zostać zrównoważony nadwyżką operacyjną w latach 2023-2025.
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WYDATKI 
INWESTYCYJNE

169,8 mln zł

60,4 mln zł

10,2 mln zł

9,6 mln zł

8,0 mln zł

5,0 mln zł

5,0 mln zł

273,1 mln zł   24% 

285,0 mln złogółem 

3,8 mln zł

 

inwestycje jednoroczne

zakupy inwestycyjne

wykupy gruntów i nieruchomości

odszkodowania

zakup i objęcie akcji i udziałów (TBS)

rezerwa celowa - inwestycyjna                                  
                       

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

nakłady PWiK

1,3 mln zł

11,9 mln zł

dotacje na zadania inwestycyjne
i wpłata na fundusz wsparcia policji

inwestycje wieloletnie w tym:
zakup i objęcie udziałów (TBS) 10,8 mln zł



PRIORYTETY W BUDŻECIE 
MIASTA NA 2022 ROK 
I NAJBLIŻSZE LATA

Walka ze smogiem oraz niską emisją

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej (Strefa Juliusza, Strefa Rzeczna)

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

Budownictwo socjalne i komunalne

Wdrożenie planu zrównoważonej mobilności 
miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
ścieżek rowerowych i polityki parkingowej



priorytety w budżecie miasta na 2022 rok i najbliższe lata związane 
są przede wszystkim z walką o czyste powietrze 
i realizacją uchwały antysmogowej. 

Na ten cel w budżecie na 2022 zabezpieczono blisko 
46,4 mln zł, co stanowi 4% całości wydatków budżetu.
Pozostałe priorytety związane są z kontynuacją i dokończeniem 
realizacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich.

PRIORYTETY W BUDŻECIE 
MIASTA NA 2022 ROK 
I NAJBLIŻSZE LATA



WALKA 
ZE SMOGIEM
ORAZ NISKĄ EMISJĄ



WALKA ZE SMOGIEM
ORAZ NISKĄ EMISJĄ

realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych 
w ramach programu „STOP SMOG”.

4,1 mln złnakłady na 2022 rok

łączne nakłady na lata 2021-2023 w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

6,1 mln zł
0,3 mln zł
5,8 mln zł

OZE w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II

- nakłady na 2022 rok                          
-  łączne nakłady na lata 2017-2022                                 
w tym dofinansowanie z EFRR 

0,7 mln zł
2,6 mln zł
1,8 mln zł



Termomodernizacja budynków mieszkalnych 
w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach 
wraz z wymianą źródeł ciepła

nakłady budżetu miasta na 2022 rok    
    
łączne nakłady na lata 2018-2022    

w tym dofinansowanie 
z Funduszu Spójności  

z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

7,1 mln zł

24,3 mln zł

16,9 mln zł

7,2 mln zł

WALKA ZE SMOGIEM
ORAZ NISKĄ EMISJĄ



6,4 mln zł

5,1 mln zł

20,0 mln zł

Termomodernizacja placówek edukacyjnych 
na terenie miasta Rybnika

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2018-2023 
    
w tym z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych    

WALKA ZE SMOGIEM
ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła 
w obiektach oświatowych i miejskich budynkach 
użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

nakłady budżetu miasta na 2022 rok  
    
łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2014-2023 

20,1 mln zł

10,6 mln zł

WALKA ZE SMOGIEM
ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych 
dla obiektów użyteczności publicznej 
na terenie miasta Rybnika

nakłady budżetu miasta na 2022 rok    

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2020-2022      

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 
     
łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2021-2022    

1,10 mln zł

1,15 mln zł

2,80 mln zł

2,82 mln zł

WALKA ZE SMOGIEM
ORAZ NISKĄ EMISJĄ



Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz 
z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika

nakłady budżetu miasta na 2022 rok
 
łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2018-2022 

4,0 mln zł

4,3 mln zł

Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 
na terenie miasta Rybnika (2 edycje)

nakłady budżetu miasta na 2022 rok  

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2021-2023 

Zmiana sposobu ogrzewania budynków 
przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku 

Dotacje na przedsięwzięcia związane 
z ochroną powietrza  

662 tys. zł 

830 tys. zł 

2,4 mln zł 

1,0 mln zł 

WALKA ZE SMOGIEM
ORAZ NISKĄ EMISJĄ



REWITALIZACJA 
STREFY
ŚRÓDMIEJSKIEJ



STREFA
JULIUSZA



REWITALIZACJA STREFY
ŚRÓDMIEJSKIEJ

Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał 
dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 
na cele kulturalne
           
               
nakłady na 2022 rok  
                            
łączne nakłady na lata 2017-2022 

w tym dofinansowanie z EFRR      

2,1 mln

16,5 mln

5,5 mln





REWITALIZACJA STREFY
ŚRÓDMIEJSKIEJ

Modernizacja zabytkowego budynku 
Juliusz byłego Szpitala Miejskiego 
im. Juliusza Rogera w Rybniku

nakłady budżetu miasta na 2022 rok          

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2023  

Adaptacja zabytkowego kompleksu 
dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 
w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu
                          
nakłady budżetu miasta na 2022 rok  

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2016-2022  

8,9 mln zł

22,6 mln zł

3,0 mln zł

4,0 mln zł



STREFA
RZECZNA



Budowa budynku Centrum Edukacji 
Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera 
w Rybniku wraz z zagospodarowaniem 
terenu i stałym wyposażeniem użytkowym

nakłady budżetu miasta 
na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2018-2023 

5,3 mln zł

7,0 mln zł

STREFA
RZECZNA



Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego 
realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku

nakłady budżetu miasta na 2022 rok    
      
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2021-2023 
  
w tym Rządowy Fundusz 
Rozwoju Mieszkalnictwa 

10,8 mln zł

41,8 mln zł

6,5 mln zł

STREFA
RZECZNA



REWITALIZACJA
ZABYTKOWEJ 
KOPALNI „IGNACY”



REWITALIZACJA 
ZABYTKOWEJ
KOPALNI „IGNACY”

Modernizacja budynków nadszybia 
i maszynowni szybu Kościuszko 
na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy 
w Rybniku na cele kulturalne

nakłady na 2022 rok    
                      
łączne nakłady na lata 2016-2022  

w tym dofinansowanie z EFRR     

1,5 mln zł

22,0 mln zł

4,4 mln zł



Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni 
na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy 
w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności 
                       
nakłady na 2022 rok    
                                   
łączne nakłady na lata 2016-2022  
        
w tym dofinansowanie z EFRR i b.p.   

Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji 
dzielnicy Niewiadom w Rybniku
 
nakłady na 2022 rok     
                                 
łączne nakłady na lata 2019-2022 
     
w tym dofinansowanie z EFRR i b.p.       

46 tys. zł

6,3 mln  zł

5,7 mln  zł

1,5 mln  zł

7,8 mln  zł

5,6 mln  zł

REWITALIZACJA 
ZABYTKOWEJ
KOPALNI „IGNACY”





BUDOWNICTWO 
SOCJALNE 
I KOMUNALNE



Budowa budynków 
komunalnych nr 1 i 2 przy 
ul. Kolejowej w Rybniku

nakłady budżetu miasta na 2022 rok         

łączne nakłady budżetu miasta na lata 
2018-2022      

w tym Fundusz Dopłat BGK  

1,8 mln zł

10,1 mln zł

2,2 mln zł

BUDOWNICTWO 
SOCJALNE 
I KOMUNALNE



Przebudowa i remont budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 
23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali 
mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy

nakłady budżetu miasta na 2022 rok     
     
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2022-2023
      
w tym Fundusz Dopłat BGK  

5,3 mln zł

8,8 mln zł

7,0 mln zł

BUDOWNICTWO 
SOCJALNE 
I KOMUNALNE



Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego 
realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku

ul. Generała Okulickiego 
      
ul. Sztolniowa 
  
 

10,6 mln zł

25,3 mln zł

BUDOWNICTWO 
SOCJALNE 
I KOMUNALNE



Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego 
realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 



WDROŻENIE PLANU
ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI 
MIEJSKIEJ



WDROŻENIE PLANU
ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska 
- opracowanie dokumentacji projektowej

nakłady budżetu miasta na 2022 rok    
     
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2022     

Budowa łącznika od ul. Rzecznej 
do Obwiedni Południowej

nakłady budżetu miasta na 2022 rok         

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2023     

Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska

nakłady budżetu miasta na 2022 rok          

łączne nakłady budżetu miasta na lata 2019-2023     

440 tys. zł

500 tys. zł

1,8 mln  zł

4,4 mln  zł

6,9 mln  zł

8,7 mln  zł



D
roga Ś

ródm
iejska

BULWARY
NAD NACYNĄ
STODOŁY-NIEWIADOM

Zrealizowano

2020 rok

Długość

860 metrów

Wybudowano w ramach

Drogi Śródmiejskiej

Obwiednia – Zamysłów

Niedobczyce – Niewiadom
Koszt budowy 

8,7 mln zł

Realizacja planowana w latach

2019-2023

Długość

2,2 km

Planowana realizacja

2019 - 2023 rok

Długość
 

900 metrów

Obecnie w trakcie 
przygotowywania

dokumentacji projektowej

Śródmieście – Obwiednia
Szacunkowy koszt budowy

4,4 mln zł

Zamysłów – Niedobczyce
Długość

3,4 km

Realizacja planowana 
w latach

2022-2023

od ul. Wodzisławskiej 
do ul. Górnośląskiej

wzdłuż linii kolejowej

Szacunkowy koszt budowy 
1 km drogi rowerowej

2,5 mln zł

Długość

1,6 km

Realizacja planowana 

w trakcie 
uzgodnień

Szybkie połączenie z

południowymi 
dzielnicami miasta

Długość tunelu 
pod torami

400 m

Stodoły – Śródmieście
Oddane do użytku w latach

2017-2020 

Długość
 

10,3 km

Planowana realizacja 
wraz z remontem

ul. Rudzkiej

Długość
 

550 m

Odcinek jest

zaprojektowany



Ważniejsze wydatki
na zadania drogowe

Rozbudowa ul. Mikołowskiej I Etap 
(wiadukt i most przy skrzyżowaniu ul. Mikołowska - Wielopolska)                       
 
Rozbudowa ul. Morwowej                                                                                                 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku 
Sportowa-Zygmunta Starego                                                                                         

Budowa łącznika  ul. Golejowska - Kuźnicka Etap II                                                  

Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze 
Racibórz-Pszczyna (Chwałowicka, Świerklańska, Śródmieście)                          

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku
przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I – odszkodowania                          

10,3 mln  zł

3,5 mln  zł

2,7 mln  zł

1,7 mln  zł

1,5 mln  zł

3,0 mln  zł



NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE

Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego 
parku im. Henryka Czempiela w kontekście 
procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce 
w Rybniku

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 
                                  
łączne nakłady budżetu miasta na lata 2018-2022 

w tym dofinansowanie z EFRR 

3,0 mln zł

4,3 mln zł

3,8 mln zł



Dom Kultury w Rybniku 
- Chwałowicach - modernizacja 
budynku - etap II

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2021-2022

5,7 mln zł

6,3 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa 
budynku Przedszkola nr 47

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2020-2022

2,5 mln zł

3,9 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



Budowa hospicjum stacjonarnego 
przy ul. Barbórki w Rybniku wraz 
z zagospodarowaniem terenu

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2021-2023

w tym z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

14,8 mln zł

27,3 mln zł

14,9 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE





Adaptacja i przebudowa budynku przy 
ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego 
Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2020-2022

w tym z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

8,4 mln zł

9,2 mln zł

9,0 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



Adaptacja i przebudowa budynku przy 
ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego 
Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny



Zespół Edukacyjno-Artystyczny 
Przygoda,dz. Meksyk - budowa 
łącznika i wiaty rowerowej

nakłady budżetu miasta 
na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2018-2022 

2,3 mln zł

2,9 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



I Liceum Ogólnokształcące 
dz. Śródmieście - budowa sali 
gimnastycznej

nakłady budżetu miasta 
na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2021-2022 

7,5 mln zł

7,6 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



II Liceum Ogólnokształcące 
dz. Północ - budowa sali 
gimnastycznej

nakłady budżetu miasta 
na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2021-2023

7,6 mln zł

11,7 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



Budowa archiwum miejskiego 
przy ul. Reymonta, dz. Smolna

nakłady budżetu miasta 
na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2021-2024 

7,2 mln zł

20,2 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



Zakup taboru zeroemisyjnego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
oraz budowa infrastruktury technicznej 
dla autobusów zeroemisyjnych

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

łączne nakłady budżetu miasta 
na lata 2022-2023 

4,1 mln zł

60,7 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
WIELOLETNIE



wymiana oświetlenia sodowego  
na ledowe                      

renowacja kolektora Młynówka                                                 

budowa budynku wraz 
z piecem kremacyjnym                    3,5 mln zł

2,1 mln zł

2,3 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
JEDNOROCZNE



Doświetlenie przejść dla pieszych 
na drogach gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

 

810 tys. zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
JEDNOROCZNE



Dofinansowanie zakupu średniego
i lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Ochojec oraz
OSP Golejów

nakłady budżetu miasta na 2022 rok 

 

750 tys. zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
JEDNOROCZNE



20 tablic informacji pasażerskiej                     

20 wiat przystankowych                                                

10 biletomatów                   715 tys. zł

670 tys. zł

1,2 mln zł

NAKŁADY NA INNE 
WAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
JEDNOROCZNE

Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie 
przystanków komunikacyjnych 
Zarządu Transportu Zbiorowego



Plany zagospodarowania przestrzennego, 
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu 
na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną 
zagospodarowania Placu Armii Krajowej 
oraz nagrody konkursowe                   

380 tys. zł

STREFA USŁUG 
DLA BIZNESU
W RYBNIKU

Opracowanie koncepcji, 
dokumentacji oraz 
ekspertyz i analiz



WSS nr 3 - modernizacja 
Oddziału Położniczo
-Ginekologicznego 
i Bloku Porodowego

7,3 mln zł



IX EDYCJA BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

projekt ogólnomiejski - „Pomóż nam pomagać Tobie” 
- budowa remizy strażackiej

projekty dzielnicowe (w 27 dzielnicach)

3.215.000 zł

1.317.253,99 zł 

łączna suma 4.532.253,99 zł



BUDŻET 
MIASTA 2022

PODSUMOWANIE



DOCHODY

WYDATKI

DEFICYT  

892.259.436,39 zł

1.137.229.988,35 zł

244.970.551,96 zł

BUDŻET 
MIASTA 2022

PODSUMOWANIE



FINANSOWANIE 
DEFICYTU 

DEFICYT: 244.970.551,96 zł

kredyt z EBI
inne kredyty i pożyczki
wolne środki z 2020 r.
spłata pożyczki udzielonej 
w 2021 r.

77.400.000,00 zł

FINANSOWANIE 
ROZCHODÓW 

44.952.420,96 zł

750.000,00 zł

ROZCHODY: 6.645.047,96 zł

inne kredyty i pożyczki 6.645.047,96 zł

121.868.131,00 zł



PRZYCHODY 
I ROZCHODY 
BUDŻETU

PRZYCHODY: 251.615.599,92 zł
  

ROZCHODY: 6.645.047,96 zł

spłata kredytu z EBI 5.496.828,76 zł

1.148.219,20 zł

kredyt z EBI

wolne środki z 2020 r.

77.400.000,00 zł

44.952.420,96 zł

750.000,00 zł

128.513.178,96 zł
pożyczki i kredyty na rynku 
krajowym

spłata pożyczki udzielonej 
w 2021 r.

spłata rat pożyczek 
z WFOŚiGW i NFOŚiGW



INDYWIDUALNY 
WSKAŹNIK 
ZADŁUŻENIA 
NA KONIEC 2022 ROKU

WSKAŹNIK PLANOWANY

1,45%

DOPUSZCZALNY POZIOM

12,37%*

*obliczony w oparciu o średnią z 7 lat
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