BR.0012.4.6.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 11 lipca 2019 r., godz. 14.30
w Ratuszu Miejskim
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 wziął Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko oraz Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową Marta Tartanus-Oryszczak.
Ad 1) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:
a) projekt uchwały (druk nr 140) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gliwice
Naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową Marta Tartanus-Oryszczak
przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć, realizowanych
ze środków unijnych (10 przedsięwzięć) oraz środków własnych (20 przedsięwzięć).
Zmiany te skutkują wzrostem nakładów o 42 mln zł.
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 140.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) projekt uchwały (druk nr 141) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice
na 2019 rok
Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko przekazał, że dochody bieżące wzrosną o ok.
800 tys. zł, m.in. w związku z wyższymi, niż planowano, opłatami za korzystanie ze
środowiska oraz wycinki drzew. Dochody majątkowe wzrastają w związku z przekazaniem
subwencji majątkowej w wysokości 4,2 mln zł na modernizację mostu nad Kłodnicą. Środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej maleją o 39 mln zł, w związku z przesunięciem na
kolejny rok środków związanych z inwestycją „Zachodnia Brama Metropolii Silesia”
i budową obwodnicy miasta, a także zadaniem dotyczącym poprawy stanu
przeciwpowodziowego miasta.
Naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową Marta Tartanus-Oryszczak
dodała, że udało się uzyskać dofinansowanie do zadania związanego z poprawą stanu
przeciwpowodziowego (do zadania włączono potok Doa).
Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko dodał, że do projektu uchwały przygotowana
została autopoprawka. Łącznie plan dochodów wyniesie 1 mld 259 mln zł, plan wydatków
1 mld 431 mln zł, deficyt to 171 mln zł.
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Radny Ryszard Buczek zapytał o wzrost dochodów, w związku z opłatami za wycinkę
drzew.
Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko odpowiedział, że wzrost dochodów z tego
tytułu oraz w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska, wynosi 601 tys. zł.
Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 141.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) projekt uchwały (druk nr 122) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony
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 122.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały w sprawie
podjęcia działań zmierzających do wyłonienia biegłego rewidenta mającego dokonać
badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2019 i 2020 (w zał.) –
Komisja przyjęła do wiadomości;
b) rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały w sprawie działań zmierzających do
wyłonienia biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego
miasta Gliwice za rok 2019 i 2020 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
c) zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła
do wiadomości.
(***)
Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 29 maja 2019 r.
(***)
Kolejne posiedzenie odbędzie się 4 września 2019 r., godz. 16.00. Tematyka
posiedzenia: funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice; druki sesyjne;
sprawy bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kleczka
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