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BR.0012.4.6.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 sierpnia 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 przed monitorami komputerów 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 wzięła Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 378) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały 
przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych oraz 
własnych. Z dziesięciu zmienianych przedsięwzięć realizacja pięciu zadań przełożona 
zostaje z 2020 r. na 2021 r., zabezpieczono środki na 2020 r. na wykonanie jednego 
z zadań, a także pojawiły się cztery nowe przedsięwzięcia.  

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 378. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 376) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały 
wraz z przygotowaną autopoprawką skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów 
o 4 mln 450 tys. zł, zwiększeniem planu wydatków o 411 tys. zł, deficyt maleje o 4 mln 
39 tys. zł. Zmiany przewidują wzrost dochodów m.in. o 4,5 mln zł z tytułu wzrostu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wydatki wzrastają m.in. o 1 mln zł w związku 
z budową zachodniej części obwodnicy miasta, a także o 3 mln 147 tys. zł na podwyższenie 
kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Rosną także 
wydatki na edukację, w związku ze wzrostem dotacji przypadającej na jednego ucznia 
w niepublicznych placówkach oświatowych. Jako skutek odstąpienia od podwyższenia 
kapitału zakładowego GKS Piast S.A. wydatki maleją o kwotę 2 mln 147 tys. zł. W wyniku 
wprowadzonych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 457 mln zł, plan wydatków to 1 mld 
708 mln zł, deficyt to 250 mln 970 tys. zł.  

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 376. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 374) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej. 

Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały 
przewiduje przedłużenie terminu odstąpienia od naliczania opłaty prolongacyjnej do 
31 grudnia 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 374. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Pismo w sprawie umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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