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BR.0012.4.3.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 24 kwietnia 2019 r., godz. 16.00 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości 
oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 
r. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Wysocka. 

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2018 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przedstawił informację dotyczącą sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta za 2018 r. Dochody w 2018 r. osiągnęły kwotę prawie 1 mld 
213 mln zł (w tym dochody bieżące to 1 mld 102 mln zł). Największą część stanowią udziały 
we wpływach z podatku PIT i CIT, łącznie to kwota ok. 333 mln zł. Dochody własne, 
pochodzące z podatków i opłat lokalnych, opiewają na kwotę 192 mln zł. W 2018 r. 
dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 111 mln zł (w tym 63 mln zł to dochody 
własne, a środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to 47 mln zł). Kwota wydatków 
niewiele przekroczyła uzyskane dochody i wyniosła 1 mld 240 mln zł. Deficyt jest niewielki 
i wyniósł 27 mln zł. W obszarze przychodów uzyskano ostatnią transzę kredytu z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 75 mln zł oraz 81 mln zł wolnych 
środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Kwota rozchodów jest dosyć wysoka. To 20 
mln zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz 19 mln zł udzielonych pożyczek (m.in. dla 
Szpitala Miejskiego nr 4). Nadwyżka bieżąca wyniosła 275 mln zł, a nadwyżka operacyjna 
to 177 mln zł. Marża bieżąca wyniosła 16%, a marża operacyjna nieznacznie przekroczyła 
16%. Kwota zadłużenia na koniec 2018 r. to 157 mln zł, która dotyczy m.in. dwóch 
kredytów ramowych. Kwota kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice 
wynosi 168 mln zł. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynosi 320 mln zł. 
Miasto zaciągnęło też pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Łączna kwota kredytów i pożyczek to 324 mln zł. Oprocentowanie 
kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym jest stałe. Miasto zaciąga zobowiązania 
wyłącznie w walucie polskiej, w celu wyeliminowania ryzyka finansowego. Płynność 
finansowa miasta jest dobra, a zadłużenie jest spłacane bez zakłóceń. Miasto nie ma 
potrzeby zaciągania kredytów w bankach komercyjnych, część środków z zaciągniętych 
kredytów znajduje się w kasie (kwota 81 mln zł), co polepsza płynność finansową miasta. 
Poza dochodami i wydatkami ujętymi w budżecie miasta, jednostki oświatowe realizują 
dochody na odrębnych rachunkach. W 2018 r. wyniosły one 12 mln zł. Środki te są 
przeznaczane na wydatki bieżące jednostek oświatowych. Subwencja oświatowa, 
przekazywana z budżetu państwa, nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia dla 
nauczycieli. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości Aleksandra Wysocka przedstawiła 
informację dotyczącą stanu mienia jednostki samorządu terytorialnego. Na majątek miasta 
składa się majątek zewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych, których 
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łącznie jest 76. Są to 73 jednostki budżetowe oraz 3 instytucje kultury (Teatr Miejski w 
Gliwicach, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum w Gliwicach). W skład tego majątku 
wchodzą grunty, budynki, dobra kultury oraz inne. Drugą część stanowi majątek 
komunalny, którego wartość księgowa to 8 mld 61 mln zł. Ponad 2 mld zł to wartość 
majątku administrowanego przez Zarząd Budynków Miejskich (I i II TBS). Trzecią część 
majątku stanowią drogi publiczne oraz obiekty inżynieryjne, których wartość wynosi 1 mld 
239 mln zł. Znaczna część majątku miasta zawiera się w akcjach i udziałach w 18 spółkach 
prawa handlowego (m.in. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Szpital Miejski nr 4). Z 18 
spółek prawa handlowego, 7 to spółki akcyjne (m.in. Śląskie Centrum Logistyki S.A., Piast 
Gliwice S.A.) Wartość nominalna udziałów i akcji wynosi 797 mld zł. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o sprzedaż mieszkań komunalnych, 
czy przebiega zgodnie z planem. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Wysocka 
przekazała, że w tym momencie nie może odpowiedzieć na to pytanie. Widoczna jest 
natomiast dynamika wzrostu wartości gruntów i budynków miejskich. Jej poziom osiągnął 
200%. Wynika to ze zmiany klasyfikacji ewidencji środków trwałych. Grunty, oddane 
w wieczyste użytkowanie, do tej pory znajdowały się w ewidencji pozabilansowej. W 2018 
r. nastąpiła zmiana ewidencji środków trwałych i grunty te wprowadzono do ewidencji 
bilansowej. Jest to jednorazowy wzrost.  

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do całości „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018 
r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 
2018 r.”. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wydała 
opinię pozytywną.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) raport Piast Gliwice S.A. z pomiaru ekwiwalentu reklamowego (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

b) zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

c) odpis odpowiedzi na skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 
dotyczące uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) informacja o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 
r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) pismo w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy zdarzało się, że samorządy zaciągały kredyty 
w walutach obcych. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że były takie przypadki, ale niosą one 
za sobą ryzyko. Miasto Gliwice nie zaciąga zobowiązań w walutach obcych. 

Radny Adam Majgier zapytał, czy planowane jest przekazanie rekompensat albo 
dofinansowania dla nauczycieli w związku z obniżeniem wynagrodzenia za czas strajku. 
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Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że nie ma takich możliwości prawnych. 
Taka decyzja niesie za sobą naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność 
osobistą za takie działanie. 

(***) 

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 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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