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BR.0012.4.1.2020 

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 lutego 2020 r., godz. 16.00 

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 wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Zastępca Skarbnika 
Miasta Janusz Siejko. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 231) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Gliwice 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka, a projekt uchwały przewiduje aktualizację listy przedsięwzięć 
realizowanych ze środków unijnych (46 przedsięwzięć) oraz środków własnych 
(23 przedsięwzięcia). Zmiany wynikają przede wszystkim z realizacji części wydatków 
jeszcze w 2019 r. W związku z planowanymi zmianami wzrost nakładów wyniesie 54 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 231.  

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

b) projekt uchwały (druk nr 232) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały, wraz z przygotowaną 
autopoprawką, przewiduje wzrost planu dochodów o ponad 890 tys. zł, plan wydatków 
ulega zwiększeniu o ok. 650 tys. zł, deficyt maleje o ok. 250 tys. zł. Wskutek 
proponowanych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 552 mln zł, plan wydatków wyniesie 
1 mld 736 mln zł, deficyt to 184 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 232. 

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

c) projekt uchwały (druk nr 233) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do 
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 
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Radny Ryszard Buczek zauważył, że może lepiej wrócić do tego stanu, kiedy to Rada 
Miasta była kompetentna do podejmowania decyzji o wysokości cen i opłat. 

Radny Marek Pszonak przekazał, że Rada Miasta cały czas posiada te kompetencje, 
ale projekt uchwały przewiduje scedowanie ich na Prezydenta Miasta.  

Radny Ryszard Buczek powtórzył, że może warto zachować ten stan.  

Radny Michał Jaśniok przypominał, że były czasy, że to Rada Miasta podejmowała te 
decyzje i decydowała o cenniku za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, jednocześnie nie dysponując pełną wiedzą o sposobie zarządzania 
tymi obiektami. Chodzi tu o elastyczność i dopasowanie się do sytuacji rynkowej, ale także 
o to, aby Rada Miasta nie decydowała w zakresie, w którym nie dysponuje taką wiedzą, 
jaką mają urzędnicy.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że pozostawienie Radzie Miasta 
kompetencji do podejmowania decyzji o cenach i opłatach uniemożliwia realizację próśb, 
które pojawiały się ze strony szkół czy różnych stowarzyszeń, o jednorazowe obniżenie 
wysokości opłaty za wejście na wybrany miejski obiekt.  

Brak dalszych uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 233. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

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

d) odpowiedź w sprawie aktualnego stanu sprawy związanej z poborem opłaty targowej 
na targowisku przy ul. Toruńskiej (w aktach sprawy BR.0012.14.11.2019) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

e) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 
kwoty długu miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

f) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu przyjętego w uchwale budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

g) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały w sprawie 
określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku 
dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

h) informacja Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie kompleksowej kontroli 
gospodarki finansowej miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

i) pismo w sprawie poparcia apelu w sprawie podjęcia kompleksowych działań 
rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów (w aktach sprawy 
BR.0012.14.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 
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j) uchwała gminy Suszec w sprawie apelu o podjęcie kompleksowych działań 
rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów (w aktach sprawy 
BR.0012.14.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

k) pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu o podjęcie kompleksowych 
działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów (w aktach sprawy 
BR.0012.14.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

l) postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na uchwałę 
Rady Miasta dotyczącą opłaty targowej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja ustaliła, że na kolejnym posiedzeniu zajmie się tematem wydatków związanych 
z Gliwickim Budżetem Obywatelskim oraz założeń edycji, która realizowana będzie w 2020 
r. Na to posiedzenie zaproszony zostanie Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński. 

(***) 

Komisja ustaliła, że na kolejnym posiedzeniu podejmie dyskusję dotyczącą trybu 
uchwalania budżetu miasta Gliwice. W związku z powyższym wystosowane zostanie pismo 
do radnych Rady Miasta z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i sugestii w terminie 
do 16 marca 2020 r.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że trzeba się głębiej zastanowić, czy zasady 
te wymagają zmian. Obowiązująca procedura była długo konsultowana i jej zasady są 
optymalne. W zeszłym roku sytuacja oraz okoliczności były wyjątkowe i pojawia się 
pytanie, czy z tego powodu należy zmieniać zasady. W normalnych okolicznościach terminy 
ustalone w procedurze są wystarczające.  

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 18 grudnia 2019 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 25 marca 2020 r., godz. 16.001. Tematyka 
posiedzenia: wydatki związane z Gliwickim Budżetem Obywatelskim; procedura 
uchwalania budżetu miasta Gliwice; druki sesyjne; sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 

 

                                                 
1 Posiedzenie nie odbyło się w wyznaczonym terminie, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. 
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