BR.0012.4.9.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 9 października 2019 r., godz. 16.00
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości
oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Wpływy do budżetu miasta Gliwice pochodzące z podatków i opłat lokalnych.
2) Druki sesyjne.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Naczelnik Wydziału
Podatków i Opłat Alicja Knyps.
Ad 1) Wpływy do budżetu miasta Gliwice pochodzące z podatków i opłat
lokalnych.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps przedstawiła informację dotyczącą
wpływów do budżetu miasta pochodzących z podatków i opłat lokalnych. Zaplanowane
podstawowe dochody, pochodzące z tych tytułów, są zazwyczaj wykonywane na poziomie
100%. W obszarach, w których dochody nie są wykonywane, tendencja także się
utrzymuje, np. brak wydobycia węgla na terenie miasta Gliwice powoduje, że z tego tytułu
nie wpływają żadne opłaty. Plan dochodów na 2020 r. został stworzony na podstawie
analizy danych z trzech ostatnich lat. Dochody z tytułów podatkowych obejmują m.in.
podatek od nieruchomości, a wpływy z tego tytułu zależą od stawek oraz od tego, ile
inwestycji realizowanych jest w mieście w ciągu danego roku i jakie zmiany następują w
klasyfikacji gruntów. Jest grupa podatków oraz opłat leśnych i rolnych, lecz wpływy z tych
tytułów są niewielkie. Stawki podatku od środków transportowych nie zmieniły się od kilku
lat. Wpływy pozostają na stałym poziomie, nieznaczne wahania pojawiły się w zakresie
obejmującym osoby prawne, w związku z coraz większą liczbą firm leasingowych.
Wzrastają natomiast wpływy z opłat targowych. Jest to wynikiem zmiany inkasenta, którym
aktualnie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych. W zakresie opłaty skarbowej, warto
zauważyć, że stawki wynikają z ustawy, a wpływy zależą od liczby prowadzonych spraw.
Działalność miasta nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. W zakresie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi widoczna jest tendencja wzrostu liczby deklaracji
dotyczących segregacji śmieci. Termin zapłaty ostatniej raty opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przypada na ostatni dzień roku, a często mieszkańcy uiszczają ją
z kilkudniowym opóźnieniem, co powoduje, że wykonanie tych dochodów może być poniżej
100%.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Ad 2) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:
a) projekt uchwały (druk nr 170) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na ternie miasta Gliwice
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że przy określaniu stawki podatków, jeżeli
zakładany był wzrost, to był on na poziomie inflacji. Działanie to stanowiło rekompensatę
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za straty związane ze spadkiem wartości pieniądza. W proponowanym projekcie uchwały
przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 4%, który przewidywany jest przez ekspertów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że wskaźniki Głównego Urzędu
Statystycznego publikowane są dużo później i zapytał, kto określił wskaźnik na poziomie
4%.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że nie byli to specjaliści z Głównego
Urzędu Statystycznego, lecz inne grono eksperckie. Inne przewidywania są nazbyt
optymistyczne, gdyż nie przewidują w ogóle inflacji.
Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały w g druku nr 170.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) projekt uchwały (druk nr 168) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na
liście przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (19 przedsięwzięć) oraz środków
własnych (30 przedsięwzięć). Łącznie nakłady wzrastają o 27 mln zł. Do projektu uchwały
przygotowana została autopoprawka.
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 168.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) projekt uchwały (druk nr 169) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice
na 2019 rok
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmniejszenie
kwoty dochodów o 31 mln zł, zmniejszenie kwoty wydatków o 9 mln zł, kwota deficytu
wzrasta o 22 mln zł. Zmiany dotyczą zwiększenia wysokości wydatków majątkowych o 15
mln zł (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4) oraz o
8 mln zł (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji). Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 3,3 mln zł w związku z przedłużeniem
realizacji projektu Eko-światło w Gliwicach, a także o kwotę 1,2 mln zł w związku z
dostosowaniem planu do rzeczywistej wysokości składek rocznych wnoszonych przez
gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 r. Podsumowując, plan
dochodów wyniesie 1 mld 216 mln zł, plan wydatków wyniesie 1 mld 455 mln zł, deficyt to
193 mln zł. Do projektu uchwały przewidziana została autopoprawka, która uwzględnia
zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem realizacji projektu dotyczącego
instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego (przy ul. Zwycięstwa oraz przy
ul. Jasnej) oraz zmiany wynikające z rozstrzygnięcia przetargu na modernizację hali
widowiskowo-sportowej w Sośnicy.
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 169.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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d) projekt uchwały (druk nr 158) w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta
mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2019
i 2020
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 158.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) informacja o wpływach do budżetu miasta Gliwice pochodzących z podatków lokalnych
(w aktach sprawy BR.0012.14.6.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości;
b) potwierdzenie możliwości odbycia posiedzenia wyjazdowego w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej - Gliwice oraz odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji
(w aktach sprawy BR.0012.14.5.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości;
c) zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła
do wiadomości;
d) stanowisko Rady Ministrów w sprawie zbadania zgodności rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (w zał.) – Komisja
przyjęła do wiadomości;
e) raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata
2019-2020” w okresie 2017-2018 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
f)

zarządzenie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazaniu informacji
o ujawnionych okolicznościach, wskazujących naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 września 2019 r.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 16 października 2019 r., godz. 16.00.
Tematyka posiedzenia: sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice;
druki sesyjne; sprawy bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kleczka
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