BR.0012.4.10.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 25 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842)

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2021 r. oraz projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2) Druki sesyjne.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, radni spoza Komisji
Katarzyna Kuczyńska-Budka i Łukasz Chmielewski oraz przedstawiciel Klastra Innowacji
Społecznych.

Ad 1) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2021 r. oraz projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przedstawienie informacji
dotyczącej projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2021 r. oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że oba dokumenty zostały przygotowane
zgodnie z regułami wynikającymi z przepisów ustawowych i spełniają wszystkie wymogi
dotyczące deficytu oraz zadłużenia. Wiadomo już, że dochody bieżące trzeba pomniejszyć
o kwotę 5 mln 621 tys. zł i o taką kwotę zostanie najprawdopodobniej pomniejszona
nadwyżka bieżąca, która wyniesie 112 mln zł. Nadwyżka bieżąca, a zwłaszcza nadwyżka
bieżąca netto, jest bardzo istotna, gdyż pokazuje możliwości finansowania inwestycji.
Nadwyżka bieżąca stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
Zadłużenie rośnie, a nadwyżka bieżąca netto to nadwyżka bieżąca pomniejszona o spłatę
zadłużenia. W 2021 r. wyniesie ona 112 mln zł, a w 2020 r. kwota wykonanej nadwyżki to
135 mln zł. Przeglądając Wieloletnią Prognozę Finansową, patrząc na rozchody, widać,
że w 2024 r. osiągnie poziom powyżej 90 mln zł. Jeżeli kryzys finansów samorządowych
będzie trwał kilka lat, to miasto zbliży się do sytuacji, gdy nadwyżka bieżąca zrówna się
z rozchodami (czyli kwota nadwyżki pozwoli tylko na spłatę zadłużenia). Miasto zostanie
bez możliwości rozwoju, albo wpadnie w spiralę zadłużenia. Taka sytuacja jest
prawdopodobna, gdyż rząd stale pomniejsza dochody samorządów i nie rekompensuje tych
ubytków. W tym roku wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób
fizycznych będą niższe o 20 mln zł (w porównaniu do roku 2019). Taka sytuacja zdarza się
po raz pierwszy. Co roku dochody z tego tytułu wzrastały. Sytuacja finansowa miasta
Gliwice będzie coraz trudniejsza. Rosną wydatki na oświatę. Wystarczy spojrzeć, jak
kształtowały się dopłaty miasta do systemu edukacji. W 2016 r. było to 63 mln zł (dopłata
do wydatków bieżących), w 2019 r. było to już 107 mln zł. Na 2021 r. zwiększona zostanie
o 7 mln zł kwota subwencji oświatowej, ale same skutki ruchów płacowych w oświacie
wynoszą 33 mln zł. Dynamika dopłat do edukacji wzrasta, a wpływy do budżetu miasta
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maleją: pandemia trwa, a procesy gospodarcza są zagrożone. Co roku niedofinansowane
są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2021 r. przewidziana kwota
dopłaty to ok. 9,5 mln zł. Perspektywy nie są korzystne, wiele samorządów będzie miało
problemy ze skonstruowaniem wiarygodnego budżetu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument kroczący, pokazujący zdolność do obsługi
długu. Jeżeli ulegnie ona wyczerpaniu, to pojawią się problemy z zapewnieniem wkładu
własnego. Znaczących inwestycji nie da się realizować tylko ze środków własnych. Jest
możliwość zaciągania kredytów, to dodatkowa dźwignia rozwoju, ale trzeba mieć możliwość
ich spłaty i obsługi. Kolejne lata będą trudne w kontekście bieżącego utrzymania miasta
oraz jego możliwości rozwojowych.
Brak pytań ze strony członków Komisji.

Ad 2) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następując druki sesyjne:
a) Projekt uchwały (druk nr 432) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na
listach przedsięwzięć, które dotyczą dziewięciu zadań realizowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz piętnastu zadań realizowanych ze środków własnych. Skutkiem jest
wzrost nakładów finansowych o 11 mln zł.
Radny Adam Majgier zapytał o zadanie dotyczące zagospodarowania płyty gliwickiego
Rynku, jakich prac ono dotyczy.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to
pytanie i poprosił, aby takie szczegółowe pytania były kierowane przed posiedzeniem
Komisji.
Radny Adam Majgier przekazał, że zwróci się o odpowiedź na to pytanie za
pośrednictwem Biura Rady Miasta.
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 432.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) Projekt uchwały (druk nr 433) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice
na 2020 rok.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany,
skutkujące spadkiem dochodów o 25 mln zł, obniżeniem wydatków o 27,5 mln zł, deficyt
maleje o 2,5 mln zł. Zmiany dotyczą wzrostu prognozy wpływów pochodzących z podatków
o 704 tys. zł, a także wpływów pochodzących z majątku, w obszarze związanym z opłatami
czynszowymi. Planowany wzrost to 1,5 mln zł, który wynika z podwyżki cen opłat za wywóz
odpadów komunalnych. Przekazana zostanie także dotacja celowa z budżetu państwa
w wysokości 390 tys. zł. Zanotowany zostanie spadek dochodów majątkowych o kwotę
27 mln zł, w związku z przesunięciem na 2021 r. dofinansowania do projektu budowy
Centrum Przesiadkowego. Wydatki majątkowe maleją o kwotę 1,4 mln zł, w związku
z rezygnacją z budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Knurowskiej i przesunięciem tych
środków na realizację takiego samego zadania, ale w innym przebiegu. Wydatki maleją
także o 27 mln zł, co związane jest z przesunięciem dofinansowania do budowy Centrum
Przesiadkowego. W obszarze oświaty zwiększeniu o ponad 1 mln zł ulega pula środków
na wynagrodzenia oraz o 483 tys. zł środki przeznaczane na dotacje celowe dla placówek
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niepublicznych. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, która
uwzględnia zmiany w podstawie prawnej, przeniesienie kwoty 290 tys. zł na zapłatę za
usługi wodne (która odprowadzona zostanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie) oraz kwoty prawie 7 tys. zł na zakup pompy przenośnej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezince. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 473
mln zł, plan wydatków to 1 mld 681 mln zł, deficyt budżetowy wyniesie 208 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 433.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) Projekt uchwały (druk nr 427) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przypomniał, że opłata prolongacyjna pobierana jest
w sytuacji wydania decyzji rozkładającej na raty kwotę należnego podatku od
nieruchomości. W związku z sytuacją epidemiczną miasto Gliwice odstąpiło od jej
pobierania w okresie od kwietnia do końca września 2020 r., następnie przedłużono ten
termin do 31 grudnia 2020 r., a teraz proponuje się kolejne przedłużenie: do 31 marca
2021 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 427.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) Projekt uchwały (druk nr 429) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.
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 429.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e) Projekt uchwały (druk nr 444) w sprawie udzielenia zgody na przyznanie bonifikaty od
ustalonych Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych w Gliwicach opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że podejmowane były próby zlikwidowania
poboru opłat przez miasto Gliwice od samego siebie (Miejski Zarząd Usług Komunalnych
jest jednostką organizacyjną podmiotu Gliwice – miasto na prawach powiatu).
Przedstawiony projekt uchwały stanowi jednak połowiczne rozwiązanie, gdyż nie da się
obniżyć tych kwot do zera.
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 444.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Pismo informujące o liście podmiotów, na rzecz których w 2021 r. skazani na karę
pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne (w zał.) –
Komisja przyjęła do wiadomości.
b) Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2021 r. może być wykonywana praca na cele
społeczne przez osoby skazane na karę pozbawienia wolności i praca społecznie
użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 19 października 2020 r.
(***)
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przesyłanie propozycji do planu
pracy Komisji na 2021 r., w terminie do 14 grudnia 2020 r.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 2 grudnia 2020 r., godz. 16.00 (w trybie
zdalnym); tematyka: opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r.
oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kleczka
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