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BR.0012.4.5.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 maja 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 Skarbnik Miasta Ryszard Reszke. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 105) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka. Projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć 
realizowanych ze środków unijnych (11 przedsięwzięć) oraz własnych (13 przedsięwzięć), 
nakłady wzrosną o 987 mln zł. Zmiany wynikają z konieczności reaktywacji środków 
przeznaczonych na budowę Drogowej Trasy Średnicowej, m.in. na wypłaty odszkodowań 
za wywłaszczone grunty. Zmianie ulegają także nazwy przedsięwzięć ze względu na zmianę 
nazwy jednostek pomocniczych z „osiedla” na „dzielnica”. Autopoprawka do projektu 
uchwały przewiduje przesunięcie nakładów z 2019 r. na 2020 r. w związku z opóźnieniami 
w postępowaniach przetargowych. 

Radny Michał Jaśniok zauważył, że jeżeli na najbliższej sesji Rady Miasta podjęty 
zostanie projekt uchwały wg druku nr 114 (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od 
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości), to decyzja ta wpłynie na Wieloletnią Prognozę Finansową i dokument ten 
będzie wymagał zmiany. Radny Michał Jaśniok zapytał, czy stanie się to w takim 
przypadku na następnej sesji Rady Miasta, nie licząc tej najbliższej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wprowadzane są te zmiany, które są udokumentowane. Bez udokumentowanych podstaw 
nie można wprowadzić zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest oczywiście 
możliwość zmiany kolejności druków w porządku obrad Rady Miasta, ale ruch dotyczący 
projektu uchwały o bonifikatach nie został skalkulowany i przemyślany. Projekt uchwały o 
bonifikatach stanowi inicjatywę radnych Rady Miasta i Prezydent Miasta nie miał możliwości 
przeprowadzenia analizy jej podjęcia.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka podsumował, że jeżeli projekt uchwały 
zostanie przyjęty, to na kolejnej sesji Rady Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zostaną wprowadzone zmiany. 

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 105. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

b) projekt uchwały (druk nr 106) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2019 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zwiększenie 
planu dochodów o 1 mln 824 tys. zł, zwiększenie planu wydatków o 1 mln 300 tys. zł, 
deficyt budżetowy maleje o 524 tys. zł. Dochody wzrastają w związku ze wzrostem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wzrastają wydatki majątkowe o kwotę 2,5 mln 
zł w związku z planowanym objęciem udziałów w kapitale zakładowym Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej. Wydatki na ten cel zostaną zbilansowane przesunięciami, wynikającymi z 
opóźnień w zakresie zadań dotyczących termomodernizacji budynku przy ul. Wiejskiej i 
budowy budynku szpitala miejskiego. W wyniku zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 289 
mln zł, plan wydatków 1 mld 470 mln zł, deficyt to 181 mln zł.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 106. 

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

c) projekt uchwały (druk nr 95) w sprawie podjęcia działań, zmierzających do wyłonienia 
biegłego rewidenta, mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta 
Gliwice za rok 2019 i 2020 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka, dotycząca publikatora ustawy. Projekt uchwały dotyczy wyboru 
firmy, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego przez okres dwóch lat. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, dlaczego rewident wybierany jest 
na okres dwóch lat.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że jest to minimalny, wskazany 
w przepisach ustawowych okres. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 95. 

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

d) projekt uchwały (druk nr 920) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka, dotycząca publikatora ustawy. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 92. 

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

e) projekt uchwały (druk nr 114) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 114. 

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) Raport o stanie miasta Gliwice za 2018 r. oraz pismo Przewodniczącego Rady Miasta w 
sprawie opinii komisji stałych do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2018 r. (w zał.) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2019 r.  

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wydała 
opinię pozytywną. 

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się przed sesją, zaplanowaną na lipiec 2019 r.1  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 

 

                                                 
1 W późniejszym terminie ustalono, że posiedzenie odbędzie się 11 lipca 2019 r., godz. 14.30 w Ratuszu Miejskim. 
Tematyka posiedzenia: druki sesyjne, sprawy bieżące. 
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