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BR.0012.4.6.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 14 lipca 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 gościa 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 wziął Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz przedstawiciel Klastra 
Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 611) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do druku przygotowana została 
autopoprawka, a projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć, które 
dotyczą: 7 projektów realizowanych ze środków unijnych oraz 20 zadań finansowanych 
ze środków własnych. Zmiany te powodują wzrost nakładów o 64 mln 285 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 611. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 612) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do druku przygotowana została 
autopoprawka, a projekt uchwały przewiduje zmiany w planie dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów, które skutkują wzrostem dochodów o 1 mln 316 tys. zł, wydatki 
maleją o 11 mln 971 tys. zł, kwota deficytu spada o 13 mln zł 287 tys. zł. Zmiany po 
stronie dochodów dotyczą zwiększenia dochodów majątkowych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, w związku z dofinansowaniem w wysokości 685 tys. zł projektu 
pn. „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury 
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edukacji zawodowej”. Wydatki majątkowe maleją o 10 mln 46 tys. zł, w związku 
z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania pn. „Rządowy 
program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową”, a także w związku 
z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice”. Wydatki majątkowe maleją o 2 mln  
915 tys. zł, co jest wynikiem przesunięcia na IV kwartał postępowania przetargowego na 
realizację zadania pn. „Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”. 
Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 519 mln zł, plan 
wydatków wyniesie 1 mld  826 mln zł, deficyt to 307 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 612. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 613) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek 
budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych 
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że zmiana wynika z konieczności wykreślenia 
z wykazu jednostek budżetowych tych przedszkoli, które weszły w skład zespołów 
szkolno-przedszkolnych.  

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 613. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 591) w sprawie udzielenia 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 nr 591. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 592) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 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 nr 592. 

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

f) Projekt uchwały (druk nr 607) w sprawie ustalenia zasad udzielania ulg w zakresie 
należności o charakterze cywilnoprawnym, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych 
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z tytułu oddania nieruchomości miasta Gliwice w najem, dzierżawę lub użytkowanie, 
przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

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 607. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań 
podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 2020 (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 16 czerwca 2021 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 8 września 2021 r., godz. 16.00 (w trybie zdalnym). 
Tematyka posiedzenia: informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.; 
długoterminowe zobowiązania miasta Gliwice; druki sesyjne; sprawy bieżące1. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 

                                           

1 W późniejszym terminie ustalono, że tematem posiedzenia Komisji będą także wyniki 
finansowe spółek z udziałem miasta Gliwice za 2020 r. oraz ich bieżąca sytuacja finansowa. 
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