BR.0012.26.4.2018

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 12 grudnia 2018 r., godz. 16.00
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości
oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Druki sesyjne.
2) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Zastępca Skarbnika
Miasta Janusz Siejko.
Ad 1) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:
a) projekt uchwały (druk nr 26) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje aktualizację
wysokości środków na świadczenia pracownicze oraz zmiany na liście przedsięwzięć
realizowanych ze środków unijnych oraz własnych. Następuje wzrost nakładów o 218 mln
zł, który związany jest przede wszystkim z zadaniem dotyczącym budowy centrum
przesiadkowego (kwota: 164 mln zł).
Brak pytań ze strony Komisji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 26.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) projekt uchwały (druk nr 27) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice
na 2018 rok
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przedstawił zmiany uwzględnione w projekcie
uchwały. Dochody maleją o prawie 13 mln zł, wydatki maleją o ok. 40 mln zł, deficyt maleje
o 27 mln zł. Zmiany w zakresie dochodów związane są ze zmniejszeniem kwoty dochodów
z kredytów krajowych, a do budżetu wprowadzana jest nadwyżką z 2017 r. w wysokości
6,2 mln zł. Ogółem dochody miasta to 1 mld 182 mln zł, wydatki to 1 mld 332 mln zł,
deficyt wyniesie 140 mln zł. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka,
która związana jest z wydanymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 27.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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c) projekt uchwały (druk nr 28) w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków
w budżecie miasta Gliwice na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że są w budżecie miasta Gliwice na 2018 r.
takie przedsięwzięcia, na które wydatki zostaną poniesione w roku przyszłym. Graniczna
data to 30 czerwca 2019 r. (np. wydatki związane z modernizacją budynku przy
ul. Architektów oraz modernizacją budynku Ratusza Miejskiego). Umowy na realizację tych
zadań zostały zawarte, ale Urząd Miejski nie ma zamiaru ich aneksować. Należy więc
wpisać te wydatki na listę wydatków niewygasających. Termin został ustalony z zapasem,
tak aby nie było problemów z realizacją płatności.
Radny Marek Pszonak zapytał, w jaki sposób wydatki te ujęte są w sprawozdaniu
z wykonania budżetu na dany rok.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że są one ujmowane w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok, w którym zostały zaplanowane. Traktuje się je jako wydatki
wykonane w danym roku (w tym przypadku w 2018 r.). Jeżeli wydatki te nie zostaną
zrealizowane, to środki powracają do budżetu miasta jako dochody w roku następnym
(w 2019 r.).
Radny Marek Pszonak zapytał, a co stoi na przeszkodzie, aby je od razu wpisać na rok
2019.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że umowy i wydatki z nimi związane
dotyczą 2018 r. Jeżeli byłaby chęć ujęcia ich w 2019 r., to należałoby wprowadzić je także
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu na 2019 r. Wydatki zostały
zaplanowane na 2018 r., a przedsięwzięcia nie mają charakteru wieloletniego. Opóźnienia
związane z realizacją umów wynikają przede wszystkim ze strony wykonawców. Miasto nie
ma zamiaru aneksowania umów, aby nie sankcjonować tych opóźnień.
Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 28.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) projekt uchwały (druk „zamiast druku nr 7”) w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Gliwice oraz projekt uchwały (druk „zamiast druku nr 8”)
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019
Radny Marek Pszonak zauważył, że przed złożeniem projektu budżetu miasta na 2019 r.
nie było znane rozstrzygnięcie przetargu na zakup energii elektrycznej, ale teraz wiadomo
już, że ceny wzrosną i zapytał, czy podwyżka cen została uwzględniona w autopoprawkach.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że część korekt została dokonana już
na etapie projektu budżetu, a część wprowadzona została dzięki zmianom wewnętrznym
w strukturze projektu budżetu. Warto zauważyć, że rozstrzygnięcie przetargowe dotyczy
cen zakupu energii na 2019 r., a nie na dwa lata, jak pierwotnie planowano.
Radny Marek Pszonak zauważył, że rosną ceny energii i wszystkie jednostki będą płacić
więcej.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że także z tego względu w 2019 r.
znacznie wzrastają wydatki bieżące, lecz mimo wszystko nadwyżka bieżąca jest nadal
spora.
Radny Michał Jasniok zapytał, czy oszacowano wpływy związane z likwidacją
wieczystego użytkowania.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że wysokość tych wpływów jest nadal
szacowana. Rozwiązanie tej sprawy jest kwestią późniejszych decyzji.
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że wpływy będą takie same
przez 20 lat, jeżeli nie zostaną ustalone bonifikaty na wykup nieruchomości.
Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku „zamiast druku nr 7”.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku „zamiast druku nr 8”.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e) projekt uchwały (druk nr 15) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony.
Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko przekazał, do tego projektu uchwały zostanie
przedstawiony druk „zamiast”. Do tej pory obowiązywały stawki z 2016 r. Opłaty zawierają
w sobie koszty związane z przewiezieniem samochodu, parkingiem oraz obsługą tych
czynności. Wysokość stawek określana jest na poziomie ministerialnym, lecz Gliwice nie
dostosowywały swoich regulacji do zmian w rozporządzeniu. Większość samorządów nie
jest skłonna do obniżania stawek, czyli rezygnowania z rekompensaty za poniesione
koszty. Druk „zamiast” zawiera propozycję pozostanie przy stawkach z 2016 r. na czas
oczekiwania na wyrok sądu w sprawie wysokości tych opłat. Nadal więc pobierane opłaty
będą rekompensować poniesione przez miasto koszty.
Radny Marek Pszonak zapytał
z rozporządzenia ministerialnego.
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Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko odpowiedział, że trudno odpowiedzieć na te
pytanie. Propozycja stanowi powrót do stawek z 2016 r. W niektórych przypadkach
wysokość opłat zbliża się do maksymalnych kwot z rozporządzania, ale ich nie osiąga.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 15.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przedstawił propozycje do planu pracy
Komisji na 2019 r.:


analiza wydatków związanych z budżetem obywatelskim;



prezentacja półrocznego wykonania budżetu Miasta Gliwice;



analiza wpływów do budżetu Miasta Gliwice z podatków lokalnych;



analiza długoterminowych zobowiązań finansowych;



analiza wydatków inwestycyjnych Miasta;



posiedzenia wyjazdowe w 2 wybranych spółkach z udziałem Miasta Gliwice pod kątem
kondycji finansowej spółek;



koordynacja realizacji procedury uchwalania budżetu.

Komisja przyjęła plan pracy na 2019 r.
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(***)
Radny Michał Jaśniok zapytał, jakie są możliwości wpływu miasta na zarządcę hali
widowiskowo-sportowej Arena Gliwice np. w kontekście bardzo wysokich cen za parking
przy obiekcie.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że miasto nie ma żadnego wpływu.
Radny Michał Jaśniok zauważył, że jest to element antypromocji miasta.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że w samym obiekcie ceny usług
są bardzo wysokie i zapytał, czy były plany utworzenia spółki miejskiej, która miałaby
zarządzać Areną Gliwice.
Radny Marek Pszonak zauważył, że jest to duży temat i warto go ująć w planie pracy
Komisji i sprawdzić, jak długo trwać będzie aktualna umowa z zarządcą i dowiedzieć się, w
jaki sposób wypełnia swoje zadania i jak promuje miasto Gliwice.
Komisja wyraziła zgodę przez aklamację.
(***)
Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kleczka
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