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BR.0012.4.8.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 października 2021 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 

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. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przypomniał, że posiedzenie Komisji może 
być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot 
zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie 
internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców 
przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas 
omawiania spraw. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Zastępca Prezydenta Miasta 
Aleksandra Wysocka, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Tatiana Marcinów, 
Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska oraz przedstawiciel Gliwice OdNowa. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 658) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na 
listach przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych (9 zadań) oraz własnych 
(17 zadań). Nakłady finansowe wzrastają o 20 mln 831 tys. 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 658. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 657) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że przygotowana została autopoprawka, 
a projekt uchwały przewiduje wzrost dochodów o 1 mln 652 tys. zł, wydatki maleją 
o 19 mln 338 tys. zł, deficyt maleje o 20 mln 901 tys. zł. Zmiany uwzględniają: wzrost 
subwencji ogólnej na sfinansowanie zajęć wspomagających o kwotę 548 tys. zł, a także  
wzrost dochodów bieżących o 767 tys. zł, w związku z przekazaniem środków z budżetu 
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Unii Europejskiej, w ramach grantu na realizację programu „Szkoła bez barier”. Wydatki 
majątkowe maleją o ponad 1,8 mln zł, co jest skutkiem przesunięcia na lata następne 
budowy budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince, a także o kwotę 
2 mln 946 tys. zł, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu 
dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację 
systemu gospodarowania wodami opadowymi. Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan 
dochodów wyniesie 1 mld 483 mln zł, plan wydatków to 1 mld 791 mln zł, deficyt wyniesie 
308 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 657. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 636) w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta 
mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2021 
i 2022. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, jaka była rozpiętość cen 
w złożonych ofertach. 

Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że wpłynęły 
cztery oferty, a ceny wahały się od 95 tys. zł do 37 tys. zł. Firma, która wskazana jest 
w projekcie uchwały, zaproponowała tę najniższą cenę, a jednocześnie uzyskała najwyższą 
punktację w postępowaniu. Podmiot ten badał już sprawozdanie finansowe miasta Gliwice 
w dwóch poprzednich latach.  

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 636. 

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

d) Projekt uchwały (druk „zamiast druku nr 645”) w sprawie udzielenie dotacji 
z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 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 „zamiast druku nr 645””.  

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 8 września 2021 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 17 listopada 2021 r., godz. 16.00 (w trybie 
zdalnym, za pośrednictwem aplikacji MS Teams). Tematyka posiedzenia: wydatki 
inwestycyjne miasta w 2021 r.; druki sesyjne; sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji 
Krzysztof Kleczka poprosił o przesyłanie szczegółowych pytań dotyczących wydatków 
inwestycyjnych miasta, w terminie do 10 listopada 2021 r. 



 3 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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