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BR.0012.4.2.2020 

Protokół posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 22 kwietnia 2020 r., godz. 16.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przez monitorami komputerów 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: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Skarbnik Miasta 
Ryszard Reszke, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps, Dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich Anna Gilner, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur 
oraz radny spoza Komisji Łukasz Chmielewski. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 290) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Gliwice 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do wszystkich projektów uchwał 
zgłoszona zostanie autopoprawka, gdyż zmienił się właśnie publikator tekstu jednolitego 
ustawy o samorządzie gminnym. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć 
realizowanych ze środków unijnych (11 przedsięwzięć) oraz środków własnych 
(20 przedsięwzięć). Dodatkowo do tego projektu uchwały przygotowana została 
autopoprawka dotyczącą jednego przedsięwzięcia realizowanego ze środków własnych.  

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 290. 

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

b) projekt uchwały (druk nr 286) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do tego projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka. Projekt uchwały przewiduje zmiany w planie dochodów, wydatków, 
rozchodów i przychodów skutkujących wzrostem dochodów o 12 mln zł, wzrostem 
wydatków o prawie 3 mln zł, a deficyt maleje o 9 mln zł. Jednocześnie dokonuje się 
zmniejszenia o tę kwotę przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu (na 
rynku krajowym). Nastąpi wzrost dochodów majątkowych o 10 mln zł, dzięki środkom 
uzyskanym z budżetu Unii Europejskiej, a także o 743 tys. zł, stanowiących pomoc z 
Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii 
COVID-19. Środki te przeznaczone zostaną na działalność Szpitala Miejskiego nr 4. Kwota 
2,5 mln zł zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
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Wodociągów i Kanalizacji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Areny 
Gliwice, w związku z brakiem możliwości przeprowadzania imprez ze względu na trwający 
stan epidemii. Środki te pochodzą ze zmniejszenia w puli wydatków majątkowych o kwotę 
2,5 mln zł, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego 
Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. Zamiar ten nie zostanie zrealizowany. Wszystkie 
te zmiany powodują, że dochody wyniosą 1 mld 567 mln zł, wydatki wyniosą 1 mld 741 
mln zł, a deficyt to 174 mln zł.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o dywidendy dla Przedsiębiorstwa Remontów Ulic 
i Mostów S.A. oraz Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów S.A., a także 
o zmniejszenie kwoty na podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu 
Sportowego Piast S.A. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że zmiany związane z dywidendami 
mają charakter porządkowy i polegają na prawidłowej klasyfikacji planowanych dochodów. 
W zakresie związanym z Piastem, to zgodnie z opinią prawną nie można podwyższać 
kapitału zakładowego spółki tak, aby środki pochodzące z tego podwyższenia realizowały 
wydatki majątkowe i przeznaczone zostały na inwestycje. Takie działanie spowodowałoby 
utratę przez spółkę dotacji. Jak wynika z opinii prawnej spółka non-profit nie może 
prowadzić działalności inwestycyjnej.  

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 286. 

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

c) projekt uchwały (druk nr 291) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje odstąpienie 
od pobierania opłaty prolongacyjnej w przypadku decyzji wydawanych do 30 września 
2020 r. 

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 291. 

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

d) projekt uchwały (druk nr 289) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do 
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 

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 289. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

e) projekt uchwały (druk nr 292) w sprawie zmiany uchwały nr XX/528/2004 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalania wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent 
Miasta 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje obniżenie 
wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na potrzeby ustawienia ogródków 
kawiarnianych. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 292. 

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

f) projekt uchwały (druk nr 293) w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 
o charakterze cywilnoprawnym oaz ustalenia zasad udzielania ulg, o których mowa 
w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących 
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przypomniał, że projekt uchwały został 
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. 

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 293. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

b) doręczenie orzeczenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice dotyczącą 
opłaty targowej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za rok 2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) pismo Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią – Komisja zapoznała 
się i poczeka na stanowisko Prezydenta Miasta, o które zwróciła się Komisja Rozwoju 
Miasta i Inwestycji; 

e) pismo Tauron Dystrybucja w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu 
wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią – Komisja zapoznała się i poczeka na 
stanowisko Prezydenta Miasta, o które zwróciła się Komisja Gospodarki Komunalnej; 

f) pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące zniesienia opłaty 
targowej dla przedsiębiorców z Pasażu Handlowego Jasna 31 wraz z odpowiedzią 
Prezydenta Miasta (w aktach sprawy BR.0012.14.3.2020) – Komisja przyjęła do 
wiadomości, a kopię odpowiedzi Prezydenta Miasta przekaże do Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców; 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps dodała, że na ten moment nie ma 
żadnych problemów z poborem opłaty targowej.  

g) uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice w sprawie apelu do władz miasta w sprawie 
realizacji założeń Strategii Polityki Młodzieżowej dla Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

h) uchwała Rady Powiatu w Rybniku w sprawie apelu o podjęcie działań rekompensujących 
samorządom ubytki dochodów (w aktach sprawy BR.0012.14.12.2019) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 
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i) uchwała Rady Gminy Lubomia w sprawie apelu o podjęcie działań rekompensujących 
samorządom ubytki dochodów (w aktach spawy BR.0012.14.12.2019) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

j) uchwała Rady Miejskiej w Toszku w sprawie apelu o podjęcie działań rekompensujących 
samorządom ubytki dochodów (w aktach sprawy BR.0012.14.12.2019) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

k) uchwała Rady Gminy Olsztyn w sprawie apelu o podjęcie działań rekompensujących 
samorządom ubytki dochodów (w aktach sprawy BR.0012.14.12.2019) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

l) uchwała Rady Gminy Ornontowice w sprawie apelu o podjęcie działań 
rekompensujących samorządom ubytki dochodów (w aktach sprawy 
BR.0012.14.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

m) odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację posłanki Ewy Kołodziej w sprawie 
rekompensaty wyrównującej samorządom ubytki dochodów (w aktach sprawy 
BR.0012.14.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

n) odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację posłanki Małgorzaty Pępek w sprawie 
rekompensaty wyrównującej samorządom ubytki dochodów (w aktach sprawy 
BR.0012.14.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

o) ocena stanu sanitarnego miasta Gliwice w 2019 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
23 kwietnia 2020 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

p) informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice za 2019 r. (w 
zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

q) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją ww. zadań (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

r) stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

s) pismo w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

t) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 (w 
zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

u) raport z realizacji w 2019 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2015-2020 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 12 lutego 2020 r. 

 (***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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