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BR.0012.4.5.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 lipca 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 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 oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Tatiana Marcinów. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 364) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na 
listach przedsięwzięć, które dotyczą 25 zadań realizowanych ze środków unijnych oraz 
11 finansowanych ze środków własnych. Zmiany te powodują wzrost nakładów o 17 mln zł. 
Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, która dotyczy jednego 
przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków unijnych (przesunięcie terminu 
realizacji budowy Centrum Przesiadkowego) oraz dwóch zadań realizowanych ze środków 
własnych. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną  
opinią do projektu uchwały wg druku nr 364. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 366) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały, wraz z przygotowaną 
autopoprawką, przewiduje zmiany z planie dochodów, przychodów, wydatków oraz 
rozchodów, które skutkują zmniejszeniem dochodów o 25 mln 472 tys. zł, zmniejszeniem 
wydatków o 50 mln 926 tys. zł, deficyt maleje o 25 mln 454 tys. zł. Zmiany dotyczą: 
wzrostu dochodów bieżących, a także wzrostu dochodów z majątku, które pochodzą 
z wyższych niż planowano wpływów z dywidend z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, 
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji 
Odpadów, a także firmy Remondis. Dochody majątkowe maleją o ponad 14 mln zł 
(dofinansowanie z Unii Europejskiej) i związane są z przesunięciem realizacji kilku zadań 
na 2021 r. Wydatki majątkowe, w związku  z przesunięciem realizacji przedsięwzięć, maleją 
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m.in.: o 38 mln zł w związku dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji 
projektu budowy Centrum Przesiadkowego, o prawie 9 mln zł w związku ze zmianami 
w terminach realizacji poszczególnych zadań projektu dotyczącego poprawy stanu 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Gliwice. Jak zawsze zmienia się plan 
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę 
38 tys. zł. W wyniku wprowadzenia wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 451 
mln zł, plan wydatków wyniesie 1 mld 706 mln zł, deficyt to 255 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 366. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 362) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok w skrócie wyjaśnił, że zmiana wysokości 
stawek pozwoli na uzupełnienie kwoty w wysokości 13 mln zł, wynikającej z różnicy 
pomiędzy wpływami z opłat a kosztami ponoszonymi przez miasto, związanymi 
z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta pozwoli na 
uzupełnienie deficytu, który powstał w związku z pobieraniem niższych opłat. 

Radny Marek Pszonak przypomniał, że część tego deficyty została spowodowana tym, 
że za czasów p.o. Prezydenta Miasta przetarg na gospodarowanie odpadami nie został 
rozstrzygnięty.  

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok potwierdził tę informację, wyższe 
stawki powinny obowiązywać od stycznia 2020 r. Nie można było ich wcześniej wprowadzić, 
bo umowa, która została podpisana w związku z nierozstrzygnięciem przetargu, 
obowiązywała przez pół roku.  

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 362. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

d) Projekt uchwały (druk nr 363) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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 363. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 367) w sprawie określenia stref płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta 
Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przekazał, że do projektu uchwały 
przygotowane zostały dwie autopoprawki: jedna w podstawie prawnej, a druga dotycząca 
wykazu ulic (ul. o. Siemińskiego). Sam projekt uchwały jest efektem procesu szerokich 
konsultacji społecznych. W tej sprawie odbyły się posiedzenia komisji Rady Miasta, 
koncepcja była także konsultowana z Radą Dzielnicy Śródmieście. 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że Rada Dzielnicy Śródmieście 
przedstawiła swoje uwagi i wnioski, a wiele z nich zostało uwzględnionych.  

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 367. 

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

f) Projekt uchwały (druk nr 353) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice 
na rok 2020 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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 353. 

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

g) Projekt uchwały (druk nr 350) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gliwicach na rok szkolny 2020/2021. 

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 350. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

b) Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie podjęcia kompleksowych działań 
rekompensujących samorządom spadek dochodów (w aktach sprawy 
BR.0012.14.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru wodnego Gliwice za 2019 r. 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał Skarbnika Miasta o emisję obligacji 
przez miasto Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że wybrano już bank, który zajmie się 
obsługą emisji obligacji, jest to Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączny koszt emisji to 
12 mln zł. Aktualnie procedowana jest umowa, bank zaproponował swój dokument, miasto 
przedłożyło swoje uwagi do jego treści i trwa oczekiwanie na zaakceptowanie tych zmian.  

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. 
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(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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