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BR.0012.4.1.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 lutego 2019 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 55) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje 
dostosowanie wykazu przedsięwzięć do wykonania z 2018 r. Zmiany w wykazie 
przedsięwzięć dotyczą 34 zadań realizowanych ze środków unijnych oraz 
12 zadań finansowanych ze środków własnych. Nakłady ulegają zmniejszeniu o 12 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 55. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

b) projekt uchwały (druk nr 56) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2019 rok 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje następujące 
zmiany w planie finansowym: wzrost dochodów o 7 mln 833 tys. zł, wydatki maleją o 29 
mln 427 tys. zł, deficyt maleje o 33 mln 291 tys. zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących. 
Środki na projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej wzrastają o 2 mln 683 tys. zł, 
Wzrastają także dochody majątkowe o ok. 4 mln zł, przede wszystkim w związku z 
realizacją projektów oświatowych. Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia o 0,5 
mln zł środków na świadczenia i pochodne pracodawcy związane z wynagrodzeniami 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz wzrostu wydatków majątkowych w związku 
z modernizacją budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Plan dochodów wyniesie 1 mld 239 
mln zł, plan dochodów wyniesie 1 mld 470 mln zł, deficyt wyniesie 177 mln zł. 

Brak pytań ze strony Komisji. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 
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a) zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

b) sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta i powiatu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły, z posiedzeń, które odbyły się 28 listopada 2018 r., 5 grudnia 
2018 r. oraz 12 grudnia 2018 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 27 marca  2019 r., godz. 16.00, siedziba GKS PIAST 
S.A. Tematyka posiedzenia: sytuacja finansowana spółki i plany na 2019 r.; druki sesyjne; 
sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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