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BR.0012.1.5.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 10 maja 2022 r., godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości 
oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. 

2) Kontrola realizacji uchwały nr XXI/419/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke i Zastępca Skarbnika Miasta 
- Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska. 

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2021 r. (w sprawie BR.0012.11.3.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił gości o zreferowanie 
sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdania 
finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, a także przedstawienie uchwały Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta 
Miasta Gliwice sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 rok. 

Jednocześnie Przewodniczący Komisji przypomniał, że do komisji stałych Rady Miasta 
skierowano prośbę o przedłożenie opinii do Sprawozdania z wykonania budżetu w terminie 
do dnia 16 maja br. Z opiniami Komisja Rewizyjna zapozna się na kolejnym posiedzeniu 
w dniu 17 maja br. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke poinformował zebranych, że wykonanie budżetu za 
2021 r. było satysfakcjonujące, ale z dobrych wyników nie należy wyciągać wniosków co 
do dalszych losów miejskich finansów. Rok zakończono ze stosunkowo niewielkim 
deficytem (ponad 24 miliony złotych), a nadwyżka bieżąca była wysoka, nie są to jednak 
pieniądze na rachunku bankowym, a różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. 
Miasto otrzymało od rządu dodatkową subwencję w kwocie nieco ponad 40 milionów 
złotych, więc deficyt był nieco mniejszy, a nadwyżka większa. Środki te przeszły na rok 
bieżący jako wolne środki. Dzięki temu wpływowi miasto wykorzystało mniej wolnych 
środków na pokrycie wydatków. 

Dosyć imponująco wygląda realizacja udziału w podatku PIT, ponieważ gliwicka gospodarka 
nie stanęła w pandemii i pracowała w miarę normalnie. Skarbnik dodał, że nadwyżka jest 
większa niż w innych gminach w regionie. Wpływy z PIT były wyższe niż w roku 
poprzednim. W roku obecnym jest to już o 40 milionów kwota mniejsza.  

Sprawozdanie finansowe omówiła Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka 
Dylewska. Poinformowała, że, biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat, zysk jest, 
również zestawienie zmian w funduszu jednostki jest porównywalne. Uszczegółowienie 
informacji można znaleźć w „Informacjach dodatkowych”. Została przedłożona opinia 
biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego, ponieważ miasto musi 
obligatoryjnie poddawać je ocenie. Została do tego wybrana firma Pol-Tax, która wskazała 
kilka miejskich jednostek do szczegółowego badania. Były to Centrum Pieczy Zastępczej i 
Wspierania Rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła Muzyczna. Urząd Miejski jest 
kontrolowany za każdym razem. Rewident przekazał swoje sprawozdanie w dniu 28 
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kwietnia br. uznając, że sprawozdanie finansowe przedstawia „rzetelny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej miasta”. 

Radny Paweł Wróblewski wskazał, że cieszy go konkluzja biegłego rewidenta i to, że od 
lat jest w podobnym tonie. 

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy zmiany ustawowe miały wpływ na PIT. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke pokazał radnym krzywą wpływów dochodów z PIT od 
2009 r. Wspina się ona w górę, co zaczyna się kończyć w 2021 r. Pytanie brzmi, jak 
głębokie będzie to zjawisko. Mieszkańcom obniżono podatek dochodowy, a miasto ma 
w nim udział, więc jego dochody się obniżyły. Rząd przekazuje teraz środki co miesiąc 
i miasto nie wie, ile dostanie. Samorządom nie zrekompensuje się całego ubytku 
dochodów. Przez parę lat Gliwice stracą 800 milionów złotych z powodu tych zmian, co 
odbije się na miejskich inwestycjach. Największe zagrożenie jest takie, że nie będzie można 
wykorzystać środków unijnych, bo nie będzie można pożyczyć środków na wkład własny. 
Zdaniem Skarbnika rząd powinien zrozumieć, że nie można pozbawić głównego inwestora 
(samorządów) możliwości inwestowania. Liczy, że krzywa wzrostu PIT wróci, a może coś 
dojdzie z VAT. Dobrze by było odbudować zdolności finansowe samorządów, bo inaczej 
nadzieje rozwojowe zostaną zablokowane. Co się stanie, ocenimy w przyszłości, ale jednak 
matematyka daje wskazówki. Zarobki niekoniecznie będą wzrastać, a kraj może wpaść 
w spiralę inflacyjną. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda odczytał uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii do Sprawozdania z wykonania budżetu. 
Zapytał także, jaki deficyt odnotowano za 2020 r. 

Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska poinformowała, że była 
nadwyżka. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że nie jest to takie proste porównywać budżety 
z różnych lat, kiedy sytuacja diametralnie się zmienia. Może miasto doprowadza do 
zbilansowania budżetu, rezygnując z części zadań, dlatego więc utrzymuje budżet 
w ryzach. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke poinformował, że w ubiegłym roku nie rezygnowano 
z inwestycji, ale historia procesów inwestycyjnych jest historią wielowątkową, co skutkuje 
tym, że te procesy się przedłużają, odwlekają. Nigdy nie udało się wykonać 100% 
inwestycji, nie specjalnie, ale dlatego, że były jakieś mniej lub bardziej obiektywne powody. 
Wiele inwestycji przesuwa się na lata kolejne. Trzeba mieć te fakty na uwadze, zanim 
zabrnie się za daleko z inwestycjami. 

Radny Adam Michczyński zapytał, czy więc z takimi sytuacjami trzeba się liczyć 
w przeszłości. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke zaznaczył, że dotąd nie było tak, że zaplanowane 
inwestycje nie były realizowane, ale teraz tak właśnie może być, ponieważ miastu 
wyczerpie się zdolność kredytowa, przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów i inflacji. 
Potrzebne są również środki na spłatę poprzedniego zadłużenia. 

W związku z brakiem dalszych pytań, na tym zakończono procedowanie w tym punkcie 
porządku obrad. 

Ad 2) Kontrola realizacji uchwały nr XXI/419/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025 (w sprawie 
nr BR.0012.11.1.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że pracuje nad 
sprawozdaniem pokontrolnym, które przedstawi Komisji w najbliższym czasie. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na 
lata 2021-2025 (w załączeniu, korespondencja nr UM.526599.2022) – Komisja 
zapoznała się. 

b) Sprawozdanie z realizacji efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 
rok 2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.534761.2022) – Komisja zapoznała się. 

c) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.536356.2022) – Komisja zapoznała się 

d) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.574053.2022) – Komisja zapoznała się. 

e) Pytania radnego Gabriela Bodziocha w sprawie działalności rad dzielnic (w sprawie 
BR.0012.11.5.2022, korespondencja nr UM.575362.2022) – Komisja zapoznała się. 

Protokoły i uchwały rad dzielnic: 

f) Protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy nr 45/2022. (korespondencja 
nr UM.527027.2022) – Komisja zapoznała się. 

g) Protokół nr 46/2022 posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy oraz uchwały nr 58 i 59 
(korespondencja nr UM.540654.2022) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Komisja bez uwag przyjęła protokół posiedzenia w dniu 29 marca 2022 r. 

(***) 

Termin najbliższego posiedzenia Komisji ustalono na 17 maja 2022 r. (godz. 17.00). 
Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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