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BR.0012.4.5.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 16 czerwca 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) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2020 r. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął Skarbnik Miasta Ryszard Reszke. 

Ad 1) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice z 2020 r.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wpłynęło pismo 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (w zał.) przypominające o przedstawieniu podczas 
najbliższej sesji Rady Miasta opinii komisji stałych do Raportu o stanie miasta Gliwice za 
2020 r. (Raport w aktach sesji Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2021 r.) i zapytał, czy ktoś 
z członków Komisji ma uwagi do tego dokumentu. 

Brak uwag ze strony członków Komisji.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2020 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała Raport o stanie miasta Gliwice za 2020 r. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 578) 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: 3 projektów realizowanych ze środków unijnych oraz 13 zadań finansowanych 
ze środków własnych. Zmiany te powodują wzrost nakładów o 10 mln 139 tys. zł. 
Autopoprawka dotyczy dodania nowego przedsięwzięcia, na kwotę 30 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 578. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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b) Projekt uchwały (druk nr 579) 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 13 mln 829 tys. zł, wydatki 
maleją o 7 mln 476 tys. zł, kwota deficytu spada o 21 mln zł 305 tys. zł. Wzrastają dochody 
majątkowe o 13 mln 575 tys. zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
inwestycję związaną z budową zespołu budynków przy ul. Dworskiej (I, II i III etap). 
Jednocześnie maleją wydatki majątkowe o 7 mln 540 tys. zł, w związku z przesunięciem 
na kolejne lata wydatków dotyczących budowy łącznika pomiędzy ul. Sowińskiego 
i ul. Daszyńskiego. Na skutek zaproponowanych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 522 
mln zł, plan wydatków 1 mld 842 mln zł, deficyt to 320 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 579. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 573) w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyłonienia 
biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta 
Gliwice za rok 2021 i 2022. 

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 573. 

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

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.  

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 26 maja 2021 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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