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BR.0012.4.12.2019  

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 27 listopada 2019 r., godz. 16.00 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
gościa 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. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 190) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko przekazał, że projekt uchwały przewiduje 
zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych oraz własnych. Zmiany 
są przede wszystkim konsekwencją przesunięć realizacji zadań z roku 2019 na 2020. 

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 190. 

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

b) projekt uchwały (druk nr 191) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2019 rok 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko przekazał, że do druku przygotowana została 
autopoprawka. Projekt uchwały przewiduje zmiany, skutkujące zmniejszeniem planu 
dochodów o 55 tys. zł, zmniejszeniem planu wydatków o 5 mln 431 tys. zł, a deficyt 
wzrasta o 5,3 mln zł. Plan dochodów wyniesie 1 mld 280 mln zł, plan wydatków 1 mld 468 
mln zł, deficyt to 188 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 191. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) projekt uchwały (druk nr 192) w sprawie zmiany uchwały w  sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko przekazał, że projekt uchwały związany jest 
z rezygnacją złożoną przez firmę, która w Urzędzie Miejskim w Gliwicach świadczyła usługi 
poboru opłaty skarbowej. Po zmianach najbliższy punkt będzie znajdować się w Starostwie 
Powiatowym.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że na terenie miasta jest coraz 
mniej takich punktów i zapytał, czy Urząd Miejski podejmuje działania, aby było ich więcej.  
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Radny Marek Pszonak zauważył, że może inny podmiot wydzierżawi tę powierzchnię 
i będzie świadczył te usługi w budynku Urzędu Miejskiego.  

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko zauważył, że problem jest w tym, że ta 
przestrzeń nie „zarobi na siebie” samym poborem opłaty skarbowej.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zaproponował, że może warto, 
aby w Miejskim Serwisie Informacyjnym zamieszczono informację o poszukiwaniu 
podmiotu, który prowadziłby pobór opłaty skarbowej. 

Radny Marek Pszonak zauważył, że może należy także sprawdzić, czy zadanie to może 
wykonywać pracownik Urzędu Miejskiego w ramach swoich obowiązków służbowych. 

Komisja zwróci się do p.o. Prezydenta Miasta z zapytaniem o możliwość dalszego 
świadczenia tej usługi na terenie budynku Urzędu Miejskiego, czy to przez podmiot 
zewnętrzny, czy przez pracownika w ramach obowiązków służbowych. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 192. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

d) projekt uchwały (druk nr 186) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 

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 186. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

e) projekt uchwały (druk nr 187) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg 
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko przekazał, że projekt uchwały dotyczy 
ustalenia wysokości stawek za usunięcie pojazdów i ich dalsze przechowywanie, przy czym 
w okresie od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. stawki są wyższe, niż od 01.03.2020 r. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, z czego to wynika. 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko odpowiedział, że do końca lutego 2020 r. 
realizowana będzie aktualnie obowiązująca umowa. W wyniku nowego przetargu osiągnięto 
kwoty stawek niższe, niż w umowie, która jest teraz realizowana. Stąd podział na dwa 
okresy. 

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 187. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

f) projekt uchwały (druk nr 194) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 194. 

Wynik głosowania: 2 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) pismo w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) skarga na uchwałę Rady Miasta Gliwice w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2020 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności mogą wykonywać nieodpłatne prace na cele społeczne (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

d) pismo w sprawie podmiotów, w których w 2020 r. może być wykonywana praca na cele 
społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie 
użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) pismo p.o. Prezydenta Miasta w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice (w aktach sprawy BR.0012.14.7.2019) – Komisja przyjęła do 
wiadomości; 

f) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. 
(w aktach sprawy BR.0012.14.7.2019)– Komisja przyjęła do wiadomości; 

g) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 rok (w aktach sprawy BR.0012.14.7.2019) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

h) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (w aktach sprawy 
BR.0012.14.7.2019)– Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przesyłanie propozycji do planu 
pracy Komisji na I półrocze 2020 r. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły z posiedzeń, które odbyły się w dniach: 9 października 2019 r., 
16 października 2019 r. oraz 25 października 2019 r. 

 (***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 grudnia 2019 r., godz. 16.00. Tematyka: 
wydatki na Gliwicki Budżet Obywatelski; plan pracy Komisji; druki sesyjne; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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