
 

 

 
   

 
    

          
     

   
   

   

       
         

   

   

   

      

         
            

        
         

            
  

        

    

 

           
 

         
  

            

      

          
         

       
    

           
   

         
           

                    
         

            
               

BR.0012.4.12.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 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 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. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 701) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany 
na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (15 zadań) oraz ze środków  
własnych (19 zadań). Zmiany powodują zmniejszenie nakładów o 67 mln 784 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 701. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 702) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2021 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka, a zaproponowane zmiany powodują wzrost dochodów o 5 mln 
424 tys. zł, wzrost planu wydatków o 3 mln 487 tys. zł, deficyt maleje o 1 mln 937 tys. zł. 
Zmiany obejmują zwiększenie dochodów majątkowych, ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej, na kwotę 1,5 mln zł, w związku z realizacją projektu unijnego „Eko światło 
w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II”. Wydatki maleją o 2 
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mln  900  tys.  zł,  w  związku  z  przedłużaniem  się  procedur  przetargowych  dotyczących 
modernizacji obiektów zasobu  komunalnego.  Wydatki majątkowe rosną zaś o 10 mln zł,  
jako skutek podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. 
Środki przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia. Wydatki bieżące rosną o 1 mln 41 tys. 
zł, celem uzupełnienia środków na opłatę gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach 
pomocy społecznej, umieszczonych w nich na podstawie decyzji administracyjnej. Wydatki 
maleją o 4 mln 411 tys. zł, jako skutek przesunięcia części prac związanych z budową 
kanalizacji deszczowej w Gliwicach. W wyniku wszystkich zaproponowanych zmian plan 
dochodów  wyniesie  1  mld  541  mln  zł,  plan  wydatków  to  1  mld  756  mln zł, deficyt to 
216 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 702. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 691) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg 
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. 

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 691. 

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) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2022 rok (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Komunikat Fitch Ratings (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że agencja Fitch Ratings nie obniżała 
ratingu miasta, ale Gliwice są obserwowane. Gdy pojawiły się informacje o planach 
wdrożenia Polskiego Ładu, agencja Fitch Ratings uznała, że kondycja samorządów musi  
ucierpieć, z tego względu, że zmniejszą się wpływy z udziału w podatku PIT, a to główne 
źródło dochodów własnych samorządów. Kolejne lata nie będą łatwe, agencja ostrzega, 
że jeżeli samorządy nie wykorzystają możliwości zwiększania swojej zdolności kredytowej, 
czyli nie zwiększą maksymalnie swoich dochodów, to sytuacja może być trudna. W zakresie 
wydatków oszczedności są widoczne. Obecna jest inflacja, ta konsumencka rośnie 
(aktualnie wynosi ok. 7 %), lecz  ona nie dotyczy  samorządów, gdyż  dla nich jest dużo  
wyższa. Wydatki bieżące są redukowane, ale bez zaprzestania świadczenia większości 
usług, ich znaczące zmniejszenie nie jest możliwe. Trzeba się spodziewać, że perspektywa 
ratingu Gliwic się zmieni, aktualnie jest stabilna, lecz należy się spodziewać, że stanie się 
negatywna. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja miałaby się odmienić. Skutki obniżenia 
oceny ratingowej widoczne będą w umowach kredytowych, niezbędne będzie 
zabezpieczenie kredytów, w tym także tych gotówkowych (dotyczy to także tych nowo 
zaciąganych).  Obniżenie  dochodów  bieżących  w  wyniku  braku  rekompensaty  strat  
w budżetach  samorządów  jest  odczuwalne.  Gdyby  pojawiły  się  rekompensaty,  zmiany  
okazałyby się mniej dotkliwe dla samorządów. Budżet państwa charakteryzuje się innymi 
zjawiskami, obecne są także mechanizmy zabezpieczające. Zmiany, wprowadzane przez 
rząd, przełożą się na to, że w większości samorządów w kolejnych latach zanikną 
inwestycje, gdyż brakować będzie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, zdolność 
kredytowa samorządów ulegnie obniżeniu. 
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(***) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przedstawił propozycje do planu pracy 
Komisji na 2022 r.: 

• analiza wydatków związanych z funkcjonowaniem Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; 

• wyjazdowe posiedzenie w jednej ze spółek prawa handlowego z udziałem Miasta 
Gliwice (w zależności od sytuacji związanej z Covid-19); 

• analiza wydatków inwestycyjnych Miasta Gliwice; 

• analiza długoterminowych zobowiązań finansowych Miasta Gliwice; 

• koordynacja realizacji procedury uchwalania budżetu. 

Komisja przyjęła propozycje do planu pracy na 2022 r. 

(***) 

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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