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BR.0012.4.11.2019  

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 października 2019 r., godz. 16.00 

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

1) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: p.o. Prezydenta Miasta Janusz Moszyński, Zastępca Skarbnika 
Miasta Janusz Siejko, a także przewodniczący stałych komisji Rady Miasta: Przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Wróblewski, Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Adam Michczyński, Przewodniczący Komisji Dialogu 
Społecznego Łukasz Chmielewski, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Krystyna Sowa, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jacek Trochimowicz, 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Krzysztof Procel, Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski. 

Ad 1) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał głos p.o. Prezydenta Miasta 
Januszowi Moszyńskiemu. 

p.o. Prezydenta Miasta Janusz Moszyński przywitał się z przewodniczącymi komisji 
stałych Rady Miasta oraz członkami Komisji i przekazał, że w związku z faktem, że nie brał 
udziału w przygotowywaniu projektu budżetu miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, to nie chciałby się wypowiadać, a informację o obu 
dokumentach przedstawi Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko. 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko przedstawił krótką informację dotyczącą 
środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2020 r. oraz informację o projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dochody wyniosą 1 mld 504 mln zł, wydatki 1 mld 
715 mln zł. Projekt budżetu miasta będzie korygowany o szczegółowe kwoty dotacji oraz 
subwencji. Agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi 
Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz 
długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest 
stabilna. Kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zmieniają się, jednak Ministerstwo 
Finansów wydało nową metodologię sporządzania tego dokumentu, co spowoduje 
konieczność jego skorygowania. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, czy na ten 
moment są jakieś autopoprawki. 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko odpowiedział, że na ten moment nie ma 
żadnych autopoprawek.  

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski przekazał, 
że klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że procedura opiniowania 
budżetu miasta wymaga zmian, a członkowie klubu rozpoczęli przygotowywania nad 
propozycjami. Główna zmiana dotyczyć będzie terminu przedstawienia opinii do projektu 
budżetu przez komisje branżowe i wydłużenia go do 21 dni, a Komisja Budżetu swoją opinię 
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będzie musiała sformułować w ciągu 7 dni. Przewodniczący Komisji Dialogu 
Społecznego Łukasz Chmielewski dodał, że projekt budżetu miasta na 2020 r. 
przewiduje mniejszą dotację dla Piasta Gliwice. Przedstawiciele małych klubów 
i stowarzyszeń sportowych postulowali o zwiększenie środków na swoją działalność, 
gdyż przekazywane środki są niewystarczające. Szkoda, że w związku z faktem, że dotacja 
dla Piasta Gliwice jest mniejsza, to małe klubu i stowarzyszenia sportowe nie otrzymały 
większych środków.  

Radny Marek Pszonak zasugerował, aby wstrzymać się ze zmianą procedury opiniowania 
projektu budżetu do wyboru nowego prezydenta miasta, aby z nim skonstruować nowe 
zasady.  

Radny Michał Jaśniok przekazał, że poczucie potrzeby zmiany tej procedury dojrzewało 
we wszystkich od jakiegoś czasu. Nie ma jednak konieczności spieszenia się 
z wprowadzeniem zmian i można spokojnie przystąpić do dyskusji nad ich kształtem. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka przekazał, że nie 
wpłynęły żadne wnioski, w rozumieniu § 4 ust. 3 uchwały nr XXXVII/1099/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. (3. Jako wniosek w rozumieniu pkt 2 
i następnych rozumie się zbilansowaną pisemną propozycję wraz z uzasadnieniem 
dotyczącą zmiany w projekcie uchwały budżetowej i zgłoszoną do komisji właściwej ds. 
budżetu.) oraz poprosił przewodniczących stałych komisji Rady Miasta o przedstawienie 
opinii komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.   

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna do projektu 
uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz opinia pozytywna do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Dialogu Społecznego – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej 
miasta Gliwice na 2020 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej 
miasta Gliwice na 2020 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta 
Gliwice na 2020 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja wydała opinię 
pozytywną do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, 
kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wydała 
opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) informacja o aktualnym ratingu agencji Fitch Ratings dla miasta Gliwice (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

 (***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 20 listopada 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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