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BR.0012.26.3.2018 

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 5 grudnia 2018 r., godz. 16.00 

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

1) Opinia Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu miasta Gliwice na 
2019 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz, Zastępca Prezydenta 
Miasta Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala, Skarbnik Miasta 
Ryszard Reszke, Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko, Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Adam Michczyński, Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa, Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego 
Łukasz Chmielewski, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Grażyna 
Walter-Łukowicz. 

Ad 1) Opinia Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu miasta Gliwice na 
2019 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przedstawienie ogólnych założeń 
projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wraz z autopoprawkami.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że miasto Gliwice stara się utrzymać 
nadwyżkę bieżącą na tym samym poziomie, tak aby można było finansować inwestycje 
oraz obsługiwać zadłużenie. W 2019 r. przewidziano wydatki majątkowe w wysokości 
510 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie ok. 215 mln zł, jednak wydatki i dochody bieżące 
pozwolą uzyskać nadwyżkę bieżącą w wysokości 141 mln zł. Sytuacja finansowa miasta 
jest dobra, pomimo silnej presji na wydatki bieżące (np. dopłata do systemu oświaty, 
dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej). Miasto uzyska w 2019 r. nadwyżkę 
bieżącą w wysokości 141 mln zł, co jest wynikiem ciągłego rozwoju miasta Gliwice. 
Zanotowano duży wzrost w obszarze wpływów z udziału miasta w podatku od osób 
fizycznych, a także wpływów z podatku od nieruchomości. Agencja ratingowa utrzymuje 
dla miasta Gliwice najwyższy możliwy w Polsce rating. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
została zaprojektowana do 2034 r. – do tego roku miasto Gliwice jest w stanie spłacić 
swoje aktualne zadłużenie. Prognoza jest krocząca.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przedstawienie informacji 
o autopoprawkach.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że autopoprawki przewidują wzrost 
dochodów bieżących z 1 mld 127 mln zł do 1 mld 130 mln zł, dochody ogółem wzrastają z 
1 mld 270 mln zł do 1 mld 284 mln zł, wydatki majątkowe wzrastają z 494 mln zł do 510  
mln zł, deficyt wzrasta z 204 mln zł do 215 mln zł. Nadwyżka bieżąca maleje ze 147 mln 
zł do 141 mln zł.  

Radny Michał Jaśniok zapytał o halę widowiskowo-sportową Arena Gliwice, 
o przewidywane koszty finansowania jej działalności. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że wydatki na 
funkcjonowanie Areny Gliwice mieszczą się w trzech obszarach związanych 
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z następującymi zadaniami: serwisowaniem urządzeń stanowiących wyposażenie hali, 
promocją miasta (kwota ok. 8,5 mln zł) oraz ubezpieczeniem obiektu (kwota ok. 60 tys. 
zł).  

Radny Marek Pszonak zapytał o środki przeznaczone na działalność Piasta Gliwice S.A., 
dotację w wysokości 12,5 mln zł w kontekście sprawozdania spółki wykazującego zysk na 
koniec roku obrotowego.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że nie ma czegoś takiego 
jak środki przeznaczone na działalność Piasta Gliwice. Są środki związane ze wspieraniem 
działalności sportowej. Całościowa kwota przeznaczona na ten cel w budżecie miasta na 
2019 r. to 20 mln zł (na wzrost poziomu sportowego). Piast Gliwice startuje w konkursach 
na zadania związane ze wzrostem poziomu sportowego, ich rozstrzygnięcia nie są znane. 
Środki zostały zarezerwowane w budżecie miasta, ale przekazana kwota zależy od 
złożonych przez Piasta Gliwice wniosków i rozstrzygnięć konkursowych.  

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann dodał, że rok obrotowy Piasta Gliwice 
S.A. zakończył się zyskiem, można zaobserwować trend „ze straty na zysk”. 

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że nie wpłynęły wnioski 
w rozumieniu § 4 ust. 3 uchwały nr XXXVII/1099/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 
15 lipca 2010 r. oraz przedstawił opinie komisji Rady Miasta do projektu budżetu miasta 
Gliwice na 2019 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

• Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna; 

• Komisja Dialogu Społecznego – opinia pozytywna; 

• Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna; 

• Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna; 

• Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna; 

• Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2019 rok 
wraz z załącznikami, uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi oraz autopoprawkami. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wydała 
pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Gliwice wraz z załącznikami i autopoprawkami. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wydała 
pozytywną opinię. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przesyłanie propozycji do planu 
pracy Komisji na 2019 r. 

(***) 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Grażyna 
Walter-Łukowicz zapytała o wzrost cen energii elektrycznej. 

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz odpowiedział, że pierwsze postępowanie 
przetargowe wskazywało na wzrost cen energii elektrycznej w 2019 r. o 70%. 
Postępowanie to zostało jednak unieważnione. Rozstrzygnięcie drugiego postępowania 
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przetargowego wskazuje na wzrost o 67% na 2019 r., nie wiadomo, jakie ceny będą 
w 2020 r. Wszystkie jednostki, które przystąpiły do grupy zakupowej, odczują ten wzrost. 

Radny Michał Jaśniok zauważył, że podwyżka ta dotknie także jednostki samorządu 
terytorialnego i zapytał, czy zostało to uwzględnione w projekcie budżetu miasta Gliwice 
na 2019 r. 

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz odpowiedział, że nie było to możliwe, gdyż 
przetarg został rozstrzygnięty już po złożeniu projektu budżetu. Częściowo podwyżki 
zostały uwzględnione w autopoprawkach, ale nie w każdym przypadku jednolicie.  

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 12 grudnia 2018 r., godz. 16.00. Tematyka 
posiedzenia: druki sesyjne; sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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