
 1 

BR.0012.4.4.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 maja 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. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka na wstępie pogratulował Skarbnikowi 
Miasta zajęcia pierwszego miejsca w IV edycji rankingu Skarbnik Samorządu, 
w zestawieniu najlepszych skarbników w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 
120 tys. mieszkańców. 

(***) 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 568) 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 wieloletnich, 
realizowanych ze środków unijnych (4 zadania) oraz środków własnych (26 zadań). Zmiany 
te powodują wzrost nakładów o 25 mln 117 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 568. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 569) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2021 rok. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka. Zmianie ulegają plany dochodów, wydatków, rozchodów 
i przychodów. Dochody maleją o 3 mln 150 tys. zł, wydatki maleją o 14 mln 138 tys. zł, 
deficyt maleje o 10 mln 988 tys. zł.  Zmiany wynikają m.in. z zaproponowanego przez 
Europejski Bank Inwestycyjny kredytu, którego pierwsza transza, w wysokości 50 mln zł, 
zostanie zaciągnięta w 2021 r., a druga, planowana w tej samej wysokości, w 2022 r. 
Kwota kredytu jest o 200 mln niższa niż pierwotnie planowano i w stosunku do kwoty, 
którą zaproponował Europejski Bank Inwestycyjny.  

Zmiany w budżecie przewidują wzrost dochodów bieżących o kwotę 2 mln 300 tys. zł, 
w związku z wyższą niż zakładano kwotą dywidendy z udziałów w Przedsiębiorstwie 
Zagospodarowania Odpadów. Dochody majątkowe ulegną zmniejszeniu o 6 mln zł, co jest 
wynikiem aneksu do umowy, który wydłuża termin realizacji budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego na potoku Wójtowianka. Wydatki maleją o 1 mln 600 tys. zł, 
w związku z oszczędnościami, zanotowanymi po rozstrzygnięciu przetargu, a dotyczącymi 
zadania połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską.  

Wydatki bieżące wzrosną o 2 mln zł, w związku z koniecznością uzupełnienia kwoty zapłaty 
podatku VAT od sprzedaży nieruchomości. Kwota wydatków majątkowych wzrośnie o 1 mln 
600 tys. zł, co jest związane z renowacją terenów nad Drogową Trasą Średnicową. Kwota 
1,5 mln zł przeznaczona zostanie na wspieranie działalności sportowej w mieście. 

Po zmianach plan dochodów wyniesie 1 mld 506 mln zł, plan wydatków to 1 mld 848 mln 
zł, deficyt budżetowy osiągnie kwotę 342 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 569. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 566) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem rezygnacji 
ostatniego inkasenta, który działalność swoją prowadził w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach. 

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 566. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 552) w sprawie zmiany Uchwały nr XX/528/2004 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent 
Miasta. 

Radny Adam Majgier, przedstawiciel grupy wnioskodawców, przekazał, że projekt 
uchwały przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej (na czas pięciu 
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miesięcy) i obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego do poziomu, który obowiązywał 
w 2020 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 552. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

b) Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice za 2020 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
17 czerwca 2021 r.) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

c) Opinie prawne dotyczące jawności posiedzeń komisji Rady Miasta, odbywających się 
w trybie zdalnym (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

e) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

f) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (w zał.) 
– Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 24 marca 2021 r. oraz 21 kwietnia 
2021 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie 16 czerwca 2021 r., godz. 16.00 (w trybie 
zdalnym). Tematyka posiedzenia: druki sesyjne; sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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