
 1 

BR.0012.4.4.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 4 kwietnia 2022 r., godz. 14.00 

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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

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 wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Naczelnik Wydziału 
Księgowości Agnieszka Dylewska, radni spoza składu Komisji: Gabriel Bodzioch, Katarzyna 
Kuczyńska-Budka, Adam Michczyński oraz mieszkaniec miasta. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujący druk sesyjny: 

a) Projekt uchwały (druk nr 766) w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że aby móc realizować wydatki 
i przedsięwzięcia, konieczne jest dokonywanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
a także w planie dochodów i wydatków. Projekt uchwały przewiduje udzielenie 
Prezydentowi Miasta upoważnień tak, aby zmiany związane z wydatkami na pomoc 
uchodźcom z Ukrainy nie wymagały każdorazowo podejmowania uchwały przez Radę 
Miasta. Zmiany w planie budżetowym będą więc dokonywane przez organ wykonawczy.  

Radny Adam Majgier przekazał, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie wnosił 
o wniesienie poprawek do projektu uchwały, dotyczących okresu obowiązywania 
upoważnień i ograniczenia go do trzech miesięcy (z możliwością przedłużenia, w zależności 
od czasu trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie). Druga propozycja poprawki dotyczy 
nałożenia na Prezydenta Miasta obowiązku przedstawiania sprawozdań pisemnych 
z informacjami, jakie zmiany zostały dokonane.  



 2 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że wszystkie zarządzenia Prezydenta Miasta 
dotyczące zmian w budżecie, a także sprawozdania finansowe są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Powielanie tych informacji jest niepotrzebne. Propozycja określenia 
ram czasowych obowiązywania upoważnienia nie ma zaś podstaw prawnych. Rada Miasta 
musiałaby mieć wyraźne upoważnienie do określenia ram czasowych.  

Radny Adam Majgier przekazał, że Klub zobowiązał go do przekazania, że pojawią się 
takie propozycje poprawek do projektu uchwały.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke poinformował, że art. 11 ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy wskazuje, że organ stanowiący może upoważnić organ wykonawczy 
do dokonywania zmian. Brak jest jednak dyspozycji dotyczącej czasu, mowa jest tylko 
o możliwości upoważnienia.  

Radny Marek Pszonak przekazał, że cieszy go to, że informacja o planowanym złożeniu 
poprawek pojawiła się już na posiedzeniu Komisji, a nie dopiero na sesji Rady Miasta.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke zapytał, jaki będzie odbiór takiej poprawki przez osoby 
nie orientujące się w materii prawnej, jeżeli okres udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy 
zostanie ograniczony do trzech miesięcy.  

Radny Adam Majgier poinformował, że przekaże te uwagi pozostałym członkom Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że przychyla się do propozycji 
poprawki dotyczącej ram czasowych upoważnień i dodała, że rozmawiała z Wydziałem 
Nadzoru Prawnego i jest możliwość udzielenia czasowego upoważnienia. Nie jest prawdą 
także, że nie można zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania sprawozdań. 
Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała, że nie ma przeciwwskazań do zobowiązania 
organu wykonawczego do informowania Rady Miasta o poczynionych zmianach.  

Radny Marek Pszonak zauważył, że nie było mowy o tym, że jest to bezprawne, 
ale że wszystkie informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, więc po co je 
powielać. Dodatkowo wspomniano, że może zostać źle odebrane, jeżeli uchwała będzie 
wskazywać, że Gliwice chcą udzielać pomocy uchodźcom tylko przez trzy miesiące. Warto 
pamiętać, że Rada Miasta może zawsze uchylić taką uchwałę.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka odpowiedziała, że pomimo tego, że informacja 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkowo 
sprawozdanie było przedstawiane na sesji Rady Miasta lub w jakiś inny sposób i dodała, 
że widzi podstawy do zakreślenia ram czasowych obowiązywania upoważnienia. Tu nie 
chodzi o bezpieczeństwo Prezydenta Miasta, ale o bezpieczeństwo budżetu miasta. 
W przypadku potrzeby, okres obowiązywania upoważnień zawsze można przedłużyć na 
sesji lipcowej. Zasadne byłoby zobaczyć, w jaki sposób uchwala ta będzie realizowana. 
Da to poczucie bezpieczeństwa, bo zadaniem Rady Miasta jest dbanie o budżet. Nie ma nic 
złego w tych propozycjach.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że jeżeli ten projekt uchwały nie zostanie 
przyjęty, to za każdym razem, w przypadku potrzeby, konieczne będzie zwoływanie sesji 
Rady Miasta w celu uchwalenia zmian. Nie ma też sensu wprowadzanie czasowych 
ograniczeń, jest to chyba przejaw podejrzliwości wobec Prezydenta Miasta, że będzie robił 
coś niewłaściwie. Takie pomysły są nie na miejscu.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że rolą Rady Miasta jest stanowienie 
prawa oraz kontrola i chce to zadanie dobrze wykonywać. Takie przepisy nie mają na celu 
ograniczenia pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy.  
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Radny Adam Michczyński przekazał, że są to proste poprawki, spełniające zadania Rady 
Miasta, a nie mogą zostać zrealizowane. To chodzi o określenie czasu, z możliwością jego 
przedłużenia, to nie powinien być problem, a druga sprawa to po prostu informowanie Rady 
Miasta. Tu nie ma nic niewłaściwego, to są proste poprawki, a nie mogą zostać 
wprowadzone. 

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 766. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

(***) 

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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