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BR.0012.4.4.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 maja 2019 r., godz. 16.00 

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok 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 90) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice oraz projekt uchwały (druk nr 91) zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na rok 2019 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekty uchwał związane są z toczącymi 
się postępowaniami przetargowymi. Środki na realizację umów są już zaplanowane. Jeżeli 
są wyższe, niż kwoty wynikające z rozstrzygnięć przetargowych, to nie ma problemu. Jeżeli 
jednak są inaczej rozłożone w poszczególnych latach, to nie można zaciągnąć zobowiązania 
finansowego i podpisać umowy. Na ten moment brakuje środków na roboty dodatkowe w 
prowadzonych inwestycjach i trzeba zwiększyć plan wydatków. Prace te muszą być 
wykonywane bez zbędnej zwłoki. Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę 
Finansową przewiduje zmiany na liście przedsięwzięć w zakresie 10 przedsięwzięć 
realizowanych ze środków własnych. Nakłady maleją o 417 tys. zł.  

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zapytał, czy w sprawie budowy nowego 
budynku Szpitala Miejskiego pojawiły się jakieś nowe informacje.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że trwają prace nad przygotowaniem 
koncepcji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 200 mln zł na realizację tego 
zadania. Wartość kosztorysowa będzie znana po przeprowadzeniu analizy, a koszt 
inwestycji – po rozstrzygnięciu przetargowym.  

Wiceprzewodniczący Michał Jaśniok zauważył, że rzeczywisty koszt inwestycji będzie 
znany po jej zakończeniu. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że w trakcie procesu budowlanego 
pojawia się tyle nieplanowanych zdarzeń, że często powodują one wzrost kosztów 
inwestycji.  

Radny Marek Pszonak zapytał o kwotę 11 mln zł dla Szpitala Miejskiego nr 4. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że pojawiło się zapotrzebowanie ze 
strony tej jednostki, więc miasto planuje zwiększyć udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym Szpitala Miejskiego nr 4. 

Wiceprzewodniczący Michał Jaśniok zapytał, czym ta kwota jest uzasadniona.  
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Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że kwota wynika z zapotrzebowania 
zgłoszonego przez Szpital Miejski oraz dodał, że do projektu uchwały zmieniającej budżet 
miasta została przygotowana autopoprawka, która wynika z zarządzeń Prezydenta Miasta. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 90. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 91. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w 2018 r. (w zał.) 
– Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości; 

c) sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
za rok 2018 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Miasto Gliwice za 2018 r. 
oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 29 maja  2019 r., godz. 16.00. Tematyka posiedzenia 
druki sesyjne; sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Michał Jaśniok 
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