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BR.0012.4.7.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 września 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) Wyniki finansowe spółek z udziałem miasta Gliwice za 2020 r. oraz ich bieżąca 
sytuacja finansowa. 

2) Wykonanie budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r. 

3) Długoterminowe zobowiązania finansowe miasta Gliwice. 

4) Druki sesyjne. 

5) 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 
Ewa Weber, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska, radny 
spoza składu Komisji Adam Michczyński oraz przedstawiciel Gliwice OdNowa. 

Ad 1) Wyniki finansowe spółek z udziałem miasta Gliwice za 2020 r. oraz ich 
bieżąca sytuacja finansowa. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przypomniała, że Radzie Miasta została 
przekazana prezentacja, informująca o wynikach finansowych spółek z udziałem miasta 
Gliwice, a także zadaniach i celach zarządczych, które je realizują.  

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska przekazała, 
że miasto Gliwice posiada udziały łącznie w 17 spółkach prawa handlowego. Łączna wartość 
majątku w spółkach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 270 388 780,09 zł, z czego 
udziały o wartości 403 124 150,00 zł były w trakcie rejestracji. Z dniem 31 grudnia 2020 r. 
15 spółek zakończyło rok obrotowy 2020. Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. 
oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. zakończyły swój rok 
obrotowy z dniem 30 czerwca 2021 r. Na zatwierdzenie sprawozdań finansowych mają 
6 miesięcy. Spółki z większościowym udziałem miasta Gliwice to: Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o., Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o., Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach 
Sp. o.o., Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
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Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. i Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” 
Sp. z o.o. Miasto Gliwice posiada także udziały w spółkach: Remondis  Sp. z o.o., KSSE 
S.A, Tramwaje Śląskie S.A. oraz Walcownia Metali Nieżelaznych S.A. W 2020 r. miasto 
Gliwice wniosło do spółek aporty na kwotę 389 mln 613 tys. 775 zł, a łączna kwota wkładów 
pieniężnych, wniesionych w 2020 r., to ponad 67 mln zł. w 2020 r. wszystkie spółki 
z większościowym udziałem miasta, zakończyły rok obrotowy z wynikiem dodatnim. 
Wyjątkiem jest Szpital Miejski nr 4, który zanotował ponad 18 mln zł straty. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że w kontekście sytuacji Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej, to zaciągnięta w latach poprzednich pożyczka została już spłacona, złożono 
także wniosek o wykreślenie zobowiązania z hipoteki. Aż 93% sprzętu, który został w jej 
ramach zakupiony, jest w użytku. Na bieżącej działalności operacyjnej Śląska Sieć 
Metropolitalna uzyskała wynik dodatni i nie zgłasza potrzeb związanych z koniecznością 
dokapitalizowania.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Wykonanie budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że dokument, jak co roku, nie wnosi 
istotnych informacji. Inwestycje zazwyczaj dopiero się rozpoczynają, a II półrocze to 
właściwy czas realizacji przedsięwzięć. Trwa także planowanie budżetu na przyszły rok, 
wiadomo już, że będzie deficytowy. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke dodał, 
że informacja o półrocznym wykonaniu budżetu  jest wykorzystywana do pokazania dobrej 
sytuacji finansowej samorządów, pomimo braku rekompensat ze strony państwa za 
wydatki ponoszone na zadania z zakresu administracji rządowej. Miasto Gliwice planuje 
wystąpić do Ministerstwa Finansów o zdjęcie z samorządów ciężaru przygotowywania tego 
dokumentu, gdyż nie jest on nikomu potrzebny.  

Brak pytań ze strony członków Komisji.  

Ad 4) Długoterminowe zobowiązania finansowe miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że miasto Gliwice ma zaciągnięte 
długoterminowe zobowiązania finansowe: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (pożyczki na modernizację Ratusza oraz w ramach programu 
ograniczania niskiej emisji), w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa na budowę hali 
widowiskowo-sportowej oraz trzy ramowe umowy kredytowe) oraz w Banku Gospodarstwa 
Krajowego (umowa organizacji i obsługi emisji obligacji). 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 4) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 629) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na 
listach przedsięwzięć, które dotyczą: 8 projektów realizowanych ze środków unijnych 
oraz 38 zadań finansowanych ze środków własnych. Zmiany te powodują wzrost nakładów 
o 23 mln 696 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 629. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

b) Projekt uchwały (druk nr 631) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że zmiany zaproponowane w projekcie 
uchwały powodują spadek dochodów o 39 mln 836 tys. zł, wydatki maleją o 17 mln 872 
tys. zł., deficyt rośnie o 964 tys. zł. Zmiany związane są m.in. ze wzrostem dochodów 
o 1 mln 675 tys. zł z tytułu opłat z ochrony środowiska. O kwotę 10 mln 680 tys. zł 
wzrastają także dochody majątkowe w związku ze sprzedażą nieruchomości miejskich. 
Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe, co jest efektem przesunięcia na 2022 r. 
dofinansowania do realizacji zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach” oraz do projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice przez modernizację i rozbudowę systemu 
gospodarowania wodami opadowymi – etap II”. Wydatki majątkowe maleją o kwotę 1 mln 
410 tys. zł w związku z przesunięciem na 2022 r.  zadania pn. „Budowa trasy rowerowej 
na odcinku Centrum – Sośnica”, a także o kwotę 8 mln 465 tys. zł, co związane jest z 
przesunięciem na 2022 r. wydatków w ramach zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia 
– Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”. Zmienia się także plan dochodów i wydatków 
wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych. W wyniku wszystkich zmian 
plan dochodów to 1 mld 481 mln zł, plan wydatków wyniesie 1 mld 810 mln zł, deficyt to 
329 mln zł. Do projekt uchwały przygotowana została autopoprawka, która wynika ze 
zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

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 631. 

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

Ad 5) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja w sprawie długoterminowych zobowiązań finansowych miasta Gliwice 
(w aktach sprawy BR.0012.14.3.2021) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2021 r.(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Posumowanie wyników finansowych oraz zadań realizowanych przez spółki z udziałem 
miasta w roku obrotowym 2020 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r. oraz 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za 
I półrocze 2021 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 września 2021 r.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

e) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II półrocze 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 14 lipca 2021 r. 
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(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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