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BR.0012.4.2.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 2 marca 2022 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) Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 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) Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wpłynęło pismo od 
Prezydenta Miasta z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia 
rezerwy celowej (w aktach sprawy BR.0012.14.1.2022). 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że prośba o opinię dotyczy zmiany 
przeznaczenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 450 tys. zł, na wydatki bieżące 
związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wynikające 
z konieczności udzielenia pomocy przybywającym do Gliwic uchodźcom z Ukrainy. 
W tegorocznym budżecie rezerwa na te zadania została zaplanowana tylko na części 
majątkowej, gdyż przez sześć ostatnich lat nie było potrzeby uruchamiania środków 
w ramach wydatków bieżących (a ewentualne zaplanowanie rezerwy na wydatkach 
bieżących ma wpływ na wskaźniki finansowe miasta). Regionalna Izba Obrachunkowa 
wydała opinię, że możliwa jest zmiana przeznaczenia tej rezerwy z wydatków majątkowych 
na bieżące, w związku z aktualną sytuacją międzynarodową. Na rezerwie majątkowej 
w ramach tych zadań zaplanowane są 3 mln 700 tys. zł, a prośba o pozytywną opinię 
dotyczy zmiany przeznaczenia kwoty 450 tys. zł. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe 
związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 
450 tys. zł, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego, wynikające z konieczności udzielenia pomocy przybywającym do Gliwic 
uchodźcom z Ukrainy. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerwy celowej.  

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 9 marca 2022 r., godz. 16.00 (w trybie 
zdalnym, za pośrednictwem aplikacji MS Teams). 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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