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BR.0012.4.2.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 24 marca 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) 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 wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz koordynator projektów 
Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 517) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że przygotowana została autopoprawka. 
Projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków 
unijnych (8 przedsięwzięć) oraz finansowanych ze środków własnych (37 przedsięwzięć). 
Zmiany te spowodują zmniejszenie nakładów o 20 mln 131 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czego dotyczy autopoprawka.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że autopoprawka polega na usunięciu 
przedsięwzięcia pn. „Praktyki zagraniczne - kluczem do sukcesu zawodowego”.   

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 517. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
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b) Projekt uchwały (druk nr 513) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2021 r. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowane 
zostały dwie autopoprawki i dotyczą przeniesienia wydatków z działu 802 do działu 758 
(wydatki związane z delegacjami). Zmianie ulega także plan dochodów, rozchodów, 
przychodów i wydatków. Plan dochodów wzrasta o 3 mln 905 tys. zł, wydatki rosną o 7 mln 
856 tys. zł, deficyt maleje o 4 mln 762 tys. zł. Zmiany po stronie dochodów związane są 
ze wzrostem subwencji ogólnej o 1 mln 87 tys. zł, co spowodowane jest zwiększeniem 
subwencji oświatowej dla gminy i zmniejszeniem subwencji oświatowej dla powiatu. 
Dochody majątkowe wzrastają o 1 mln 117 tys. zł w ramach projektu „Eko-światło”. 
Wydatki majątkowe rosną o 6 mln zł, w związku z nabyciem nieruchomości. Są to cztery 
działki w obrębie Czechowice, z przeznaczeniem na tworzenie infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Po zmianach dochody wyniosą 1 mld 502 mln zł, wydatki to 1 mld 
855 mln zł, deficyt wyniesie 353 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 513. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 516) zmieniającej uchwałę w sprawie umarzania, odraczania 
terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie 
stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje wydłużenie 
terminu obowiązywania przepisów związanych z udzielaniem pomocy de minimis, do 30 
czerwca 2024 r. Aktualnie pozwalają już na to przepisy unijne. 

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 516. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 520) zmieniającej uchwałę w sprawie wystąpienia do 
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 
dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki 
samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że w opinii prawników, niezbędne jest 
uzupełnienie wniosku o skonfrontowanie przepisów z dodatkowym wzorcem 
konstytucyjnym. Gdyby wniosek został uzupełniony o ten aspekt bez uchwały Rady Miasta, 
to mógłby zostać odrzucony. Stąd propozycja dodania nowego wzorca konstytucyjnego za 
pośrednictwem zmiany uchwały Rady 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 520. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

e) Projekt uchwały (druk nr 501) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przypomniał, że po ogłoszeniu stanu pandemii, 
podjęto decyzję o odstąpieniu od naliczania opłaty prolongacyjnej (stawka tej opłaty to 4% 
od wysokości zaległości podatkowej). Termin ten był już wielokrotnie przedłużany, 
a projekt uchwały proponuje jego kolejne odroczenie do 30 lipca 2021 r.  

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 501. 

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

f) Projekt uchwały (druk nr 524) 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. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka wyjaśnił, że projekt uchwały przewiduje 
przekazanie 140 tys. zł na drugi etap remontu dachu Rzymskokatolickiej Parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.  

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 524. 

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) Interpelacja i odpowiedź w sprawie naliczania rekompensaty za opóźnienie 
w regulowaniu zobowiązań na rzecz miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

b) Odpis wyroku w sprawie skargi na uchwałę w sprawie opłaty targowej (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 17 lutego 2021 r. 
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(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 21 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 (w trybie 
zdalnym). Tematyka posiedzenia: analiza wpływów i wydatków związanych 
z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania; sprawy bieżące1.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił członków Komisji o przesyłanie 
szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, w terminie 
do 16 kwietnia 2021 r.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 

                                           

1 W późniejszym terminie do porządku posiedzenia włączone zostały: druki sesyjne 
i omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.  
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