
 

 

 
   

 
    

          
     

   
   

   

        
         

    

            
   

   

       

         
            

          
         

         
       

          
         

           
         
         

         
       
       
       

       
         

       
   

          
   

          
   

         
   

         
    

                 
 

          

BR.0012.4.11.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 grudnia 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 2021 r., poz. 2095 

z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie 
Komisji, powitał zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych 
i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na 2022 r. oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 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: Prezydent Miasta Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta 
Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Zastępca Prezydenta 
Miasta Ewa Weber, Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka 
Dylewska, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Krystyna Sowa, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jacek 
Trochimowicz, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Wróblewski, 
Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski, Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Adam Michczyński, Wiceprzewodnicząca Komisji 
Rozwoju Miasta i Inwestycji Grażyna Walter-Łukowicz, Wiceprzewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej Tadeusz Olejnik, radni spoza składu Komisji Budżetu 
i Finansów: Agnieszka Filipkowska, Katarzyna Kuczyńska-Budka oraz przedstawiciel 
Gliwice OdNowa. 

Ad 1) Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na 2022 r. oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka przekazał, że do 
Rady Miasta wpłynęły autopoprawki do projektu budżetu miasta Gliwice na 2022 r. oraz  
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie 
informacji, czego dotyczą. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że autopoprawki do projektu budżetu 
miasta Gliwice na 2022 r. powodują wzrost dochodów o 5 mln 140 tys. zł, wydatki rosną 
o 8  mln  233  tys.  zł,  deficyt  rośnie  o  3  mln  93  tys.  zł.  Jednocześnie  nadwyżka  bieżąca  
wzrasta o 1 mln 900 tys. zł. Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
powodują spadek nakładów o 8 mln 887 tys. zł. 
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Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski przekazał, że 
pojawiły się głosy, że założenia Polskiego Ładu spowodują spadek dochodów miasta Gliwice 
i zapytał, w jaki sposób dowiedzieć się, jaka to będzie kwota, gdyż złożył interpelację w tej 
sprawie i nie otrzymał odpowiedzi. Mówi się, że będzie to kwota 330 mln zł. 

Prezydent Miasta Adam Neumann odpowiedział, że odbyło się posiedzenie Komisji 
Budżetu  i  Finansów,  na  którym  poruszane  było  to  zagadnienie, można było zadawać 
pytania, więc na ten moment można uznać, że wszystko zostało wyjaśnione. Pojawiają się 
różnego rodzaju publikacje na ten temat,  a miasto Gliwice ma prawo publikować  swoje  
informacje. 

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski odpowiedział, 
że interpelacja  ta  została  złożona  po  ww.  posiedzeniu  Komisji  i  dotyczyła dodatkowych 
informacji, także tych, które pojawiają się w publikacjach medialnych. Pojawia się pytanie: 
skąd wzięła się kwota 330 mln zł – odpowiedzi na to pytanie nie udało  się do tej pory  
uzyskać. Wiadomo, że przychody z udziału w podatku PIT będą niższe, ale nie będzie to 
kwota 330 mln zł. Nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo nie da się na nie odpowiedzieć. 

Radny Michał Jaśniok przekazał, że odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
poświęcone temu tematowi, a radny Łukasz Chmielewski próbuje stworzyć narrację, 
że odpowiedzi na pytania nie zostały udzielone. Takie można odnieść wrażenie. 

Prezydent Miasta Adam Neumann przekazał, że odpowiedź na ww. interpelację została 
radnym udzielona. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji i pozostałych radnych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka przekazał, że do 
Komisji nie wpłynęły żadne wnioski, w rozumieniu § 4 ust. 3 uchwały nr XXXVII/1099/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. (3. Jako wniosek w rozumieniu pkt 2 
i następnych rozumie się zbilansowaną pisemną propozycję wraz z uzasadnieniem 
dotyczącą zmiany w projekcie uchwały budżetowej i zgłoszoną do komisji właściwej 
ds. budżetu) oraz poprosił przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 
Miasta o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 
2022 r. oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna do projektu 
uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. oraz opinia pozytywna do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Dialogu Społecznego – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej 
miasta Gliwice na 2022 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej 
miasta Gliwice na 2022 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta 
Gliwice na 2022 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja wydała opinię 
pozytywną do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, 
kto z członków  Komisji  jest  za  pozytywną  opinią  do  projektu  uchwały  w  sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja wydała 
opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu w 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Odpowiedzi na pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, 
dotyczące projektu budżetu miasta Gliwice na 2022 r. (w aktach sprawy 
BR.0012.14.6.2021) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Opinie  do  projektu  budżetu  miasta  Gliwice  na  2022  r.  wydane przez następujące 
komisje: Komisję Gospodarki Komunalnej, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisję Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisję 
Rozwoju Miasta i inwestycji, Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisję Dialogu 
Społecznego (w aktach sprawy BR.0012.14.6.2021) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

d) Prezentacja dotycząca wydatków inwestycyjnych miasta Gliwice (wydruk w aktach 
sprawy BR.0012.14.4.2021) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 15 grudnia 2021 r., godz. 16.00 (w trybie 
zdalnym, za pośrednictwem aplikacji MS Teams); tematyka posiedzenia: druki sesyjne; 
sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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