
 

 

 
   

 
  

         
       

   

       

          
    

    

   

       

          
       
    

    

 

          
 

       
           

            
           

    

       

          
         

        
     

          
   

    
         

                 
                

          
     

         
  

             
          
    

BR.0012.4.9.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 września 2022 r. godz. 16.00 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości 
oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Informacja o długoterminowych zobowiązaniach miasta Gliwice. 

3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 
2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
za I półrocze 2022 r. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska, Naczelnik 
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska oraz Naczelnik Wydziału 
Podatków i Opłat Alicja Knyps. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 848) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały 
przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (15 zadań) 
oraz środków własnych (36 zadań). W tym wprowadza się 10 nowych przedsięwzięć. 
Nakłady wzrastają o 14 mln zł. Przygotowana autopoprawka dotyczy zwiększenia limitów 
o 870 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 848. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 847) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2022 rok. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że do projektu uchwały 
przygotowana została autopoprawka, a wszystkie proponowane zmiany powodują wzrost 
dochodów  o  8  mln  515  tys.  zł,  wzrost  wydatków  o  148  mln  229  tys.  zł,  deficyt  rośnie  
o 9 mln 714 tys. zł. Najistotniejsze zmiany to m.in.: zwiększenie dochodów o kwotę 15 mln 
300 tys. zł w związku z realizacją wypłat dodatków węglowych, zwiększenie subwencji 
ogólnej o kwotę 1 mln 124 tys. zł, jako konsekwencja zmian średniego wynagrodzenia 
nauczycieli. Dokonuje się także przesunięcia kwoty 15 mln zł, przeznaczonych na 
udzielanie pomocy  obywatelom Ukrainy, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji dochodów. Dochody rosną o 1 mln 254 tys. zł w związku z pozyskaniem przez 
jednostki oświatowe środków unijnych na realizację projektów w ramach programu 
Erasmus. Dochody majątkowe maleją o 9 mln 991 tys. zł ze względu na przesunięcie na 
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2023 r. dofinansowania projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach”, z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrywania 
wniosków o płatność przez instytucję zarządzającą. Wydatki majątkowe maleją o kwotę 
1 mln 727 tys. zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji pn. „Lodowisko 
Tafla ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego”. Na skutek wszystkich zmian 
plan dochodów wyniesie 1 mld 527 mln zł, plan wydatków to 1 mld 819 tys. zł, deficyt  
osiągnie kwotę 246 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 847. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 846) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps przekazała, że projekt uchwały 
przewiduje waloryzację stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji, na poziomie 
11,8%, do maksymalnej wartości stawek, określonych w obwieszczeniu o górnych 
granicach stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. Zachowuje się także dotychczasowe 
preferencje dla niektórych kategorii nieruchomości, przy jednoczesnej aktualizacji ich 
stawek na poziomie wskaźnika wynikającego z obwieszczenia. Przewidywany wzrost 
dochodów w 2023 r., wynikający z proponowanego projektu uchwały, to  ok. 20 mln zł.  
W przypadku stawek preferencyjnych niezbędna była opinia Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł uwag. 

Radny Adam Majgier poprosił o potwierdzenie, że zmieniane stawki wzrastają do 
najwyższej możliwej wartości. 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps odpowiedziała, że tak, w bieżącym 
roku stawki te były także na maksymalnym poziomie. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że stawki wzrastają o 11,8%, 
natomiast inflacja jest aktualnie na poziomie 16%. 

Radny Marek Pszonak zauważył, że różnica wynosi ok. 5%. W okresie pandemii podjęto 
decyzję o niepodwyższaniu wysokości stawek podatkowych. Teraz sytuacja wygląda 
inaczej, miastu brakuje środków finansowych. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że nikt nie lubi podwyżek,  
jednak w takiej sytuacji trzeba zachować się odpowiedzialnie. 

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 846. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 845) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na 
terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej. 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps przekazała, że projekt uchwały 
przewiduje podwyższenie opłat targowych. Proponuje się pozostawienie stawek na 
targowiskach zorganizowanych niższych, niż na pozostałym terenie miasta Gliwice. 
Proponowane zmiany dotyczą także Giełdy Samochodowej i dotyczą wprowadzenia jednego 
taryfikatora opłat obowiązującego w niedzielę, a sporadyczną sprzedaż prowadzoną w inne 
dni proponuje się objąć opłatami, jak dla targowisk zorganizowanych. Wysokość podwyżek 
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nie jest jednolita dla wszystkich stawek, wynosi ona od 15% do 30%. Im mniejsza kwota, 
tym wyższy próg procentowy. 

Radny Ryszard Buczek zapytał, ile wyniesie wzrost wpływów do budżetu miasta 
w związku z tymi podwyżkami. 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps odpowiedziała, że wzrost wpływów 
z tytułu opłaty targowej wyniesie ok 200 tys. zł (wraz z Giełdą Samochodową). 

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy te 200 tys. zł to dużo, a przecież handlujących jest 
kilkuset. 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps przekazała, że trudno jest ocenić 
liczbą handlujących, jest ich do 1000 osób. 

Radny Ryszard Buczek przekazał, że te podwyżki stanowią próbę ratowania budżetu 
miasta  o  kwotę  200  tys.  zł,  a  liczba  osób,  których  dotkną  te  zmiany  jest  duża,  więc  
czy warto wprowadzać te zmiany. Pojawia się niebezpieczeństwo, że jeżeli opłaty będą 
wyższe, to  przełoży  się  to  na  kupujących  i  być  może  zrezygnują  oni  z  kupowania  na  
targowiskach na rzecz zakupów w sklepach i marketach, a handel na targowiskach 
zaniknie. 

Radny Marek Pszonak zauważył, że wysokość opłaty targowej nie zmieniła się od 
2018 r., nawet o wskaźnik inflacji. W niektórych przypadkach nie było podwyżki aż od 
2016 r. Proponowane zmiany stanowią urealnienie kwot. Jeżeli przewiduje się podwyżkę 
stawek podatku od nieruchomości, to należy także uczciwie podejść do tych, którzy 
prowadzą działalność  gospodarczą.  W  zakresie  Giełdy Samochodowej,  to  należy  dbać  
przede wszystkim o mieszkańców naszego miasta, a na Giełdzie handlują przede wszystkim 
osoby spoza Gliwic (także kupujący to mieszkańcy innych miejscowości). Trzeba być 
uczciwym i lepiej jest sukcesywnie podnosić opłaty, niż jeden raz na kilka lat. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że należy pamiętać, 
że przeprowadzane są modernizacje targowisk, więc warunki i komfort handlujących 
i kupujących znacznie się poprawiają. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska dodała, że podatek od nieruchomości 
oraz udział w podatku PIT, to dwa główne źródła dochodów miasta Gliwice. Miasto posiada 
wpływ na wpływy z podatku od nieruchomości, a w przypadku udziału w podatku PIT jest 
inaczej. Już drugi rok udział ten jest mniejszy, więc te 200 tys. zł stanowi istotną kwotę. 

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 845. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 835) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 
udziałów w istniejącej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska przekazała, 
że w grudniu 2021 r. miasto Gliwice przystąpiło do nowo tworzonej spółki SIM Śląsk Północ. 
Rada Miasta wyraziła także zgodę na dokapitalizowanie tego podmiotu, lecz wniosek ten 
nie został zrealizowany. Sama spółka została założona. Planowane jest złożenie kolejnego 
wniosku, stąd projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rady Miasta na sfinansowanie 
objęcia udziałów w spółce SIM Śląsk Północ. 

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 835. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Informacja o długoterminowych zobowiązaniach miasta Gliwice. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że łącznie wszystkie 
zobowiązania  długoterminowe  miasta  Gliwice  opiewają  na  kwotę  467  mln  593  tys.  zł.  
Pochodzą one z trzech źródeł: z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
w ramach emisji obligacji. Kwota pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 314 tys. zł, zobowiązania w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym to 317 mln zł, zaś obligacje zostały wyemitowane na kwotę 
150 mln zł. 

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy znana jest kwota zadłużenia podmiotów, w których 
miasto Gliwice ma swoje udziały. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że przedstawiona 
informacja dotyczy tylko miasta Gliwice, bez zobowiązań spółek z większościowym 
udziałem miasta Gliwice. 

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy łączna kwota zadłużenia miasta Gliwice była kiedyś 
wyższa niż teraz. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że tak, było to 
w czasach, kiedy budowana była Arena Gliwice, wtedy kwota zobowiązań w samym  
Europejskim Banku Inwestycyjnym wynosiła 437 mln zł, ale łącznie nie była ona wyższa. 

Radny Marek Pszonak zapytał, jak wygląda nadwyżka operacyjna netto i płynność 
finansowa miasta Gliwice. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że na zeszły piątek 
nadwyżka operacyjna netto wynosiła 140 mln zł, miasto Gliwice ma zachowaną płynność 
finansową. 

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy miasto Gliwice może utracić płynność finansową 
w związku z faktem, że jest wierzycielem wobec innych podmiotów, czy utrata przez nie  
płynności finansowej może zaburzyć płynność finansową miasta Gliwice oraz czy miasto 
Gliwice poręczyło komuś pożyczki. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że miasto Gliwice 
udzieliło pożyczek tylko Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Szpitalowi Miejskiemu nr 4. 
Miasto Gliwice jest wierzycielem w wielu przypadkach w ramach umów cywilno-prawnych, 
jednak w tym obszarze sytuacja jest stabilna. Aktualnie miasto Gliwice ma otwartą linię 
kredytową  w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę 100 mln zł. Być może pojawi  
się w tym roku potrzeba uruchomienia tych środków, trwają analizy w tym zakresie. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 
2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 
I półrocze 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przypomniał, że wpłynęła informacja 
o przebiegu  wykonania  budżetu  miasta  Gliwice  za  I  półrocze  2022  r.  oraz  informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za i półrocze 2022 r. 
(w aktach sprawy BR.0012.14.6.2022) i poprosił o zreferowanie krótko tych dwóch 
dokumentów. 

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że w zakresie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, to wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane na 2022 r. 
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zostały wykonane na poziomie 28,56%, a nakłady zrealizowano w 39,49%. Trwa realizacja 
wielu inwestycji, większość płatności dokonywana jest w II półroczu. Informacja 
o wykonaniu budżetu miasta wskazuje, że dochody wykonane zostały na poziomie 51,13%, 
zaś wydatki w 43%. Dane te aktualne były na dzień 30 czerwca br. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź w sprawie zapisów w umowach o dofinansowanie z budżetu miasta Gliwice 
(w aktach sprawy BR.0012.14.4.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Informacjach o długoterminowych zobowiązaniach miasta Gliwice (w aktach sprawy 
BR.0012.14.6.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 5 października 2022 r., godz. 16.00. 
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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