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BR.0012.4.14.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

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

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

1) Opinia  do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz do 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Miasta Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta 
Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Zastępca Prezydenta 
Miasta Ewa Weber, Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Sekretarz Miasta Marta Tartanus-
Oryszczak, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa, 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jacek Trochimowicz,  Przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Wróblewski, Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu 
Społecznego Stanisław Kubit, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska Adam Michczyński, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Tadeusz Olejnik.  

Ad 1) Opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz do 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka przekazał, że do 
Rady Miasta wpłynęły autopoprawki do projektu budżetu miasta Gliwice na 2023 r. oraz 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie 
informacji, czego dotyczą. 

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że autopoprawki powodują wzrost 
dochodów o 14 mln 443 tys. zł, wzrost wydatków o 28 mln 177 tys. zł, deficyt budżetowy 
rośnie o 13 mln 700 tys. zł, który zostanie pokryty z tytułu kredytów zaciągniętych na 
rynku krajowym i zagranicznym. Dochody wyniosą 1 mld 469 tys. zł, wydatki 1 mld 
582 mln zł, deficyt to 112 mln 794 tys. zł. Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dotyczą wprowadzenia jednego nowego zadania i zmian już w ujętych 
przedsięwzięciach.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka przekazał, że do 
Komisji  nie wpłynęły żadne wnioski, w rozumieniu § 4 ust. 3 uchwały nr XXXVII/1099/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. (3. Jako wniosek w rozumieniu pkt 2 
i następnych rozumie się zbilansowaną pisemną propozycję wraz z uzasadnieniem 
dotyczącą zmiany w projekcie uchwały budżetowej i zgłoszoną do komisji właściwej 
ds. budżetu) oraz poprosił przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 
Miasta o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 
2023 r. oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.   

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
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• Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna do projektu 
uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz opinia pozytywna do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Dialogu Społecznego – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej 
miasta Gliwice na 2023 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna do projektu uchwały budżetowej 
miasta Gliwice na 2023 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

• Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz opinia pozytywna do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poinformował, że opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie budżetu miasta Gliwice na 2023 r., projekcie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu są pozytywne.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, 
kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja wydała 
opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Kleczka zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta 
Gliwice na 2023 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja wydała opinię 
pozytywną do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 901) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje 
zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (12 zadań) oraz 
finansowanych ze środków własnych (13 przedsięwzięć). W wyniku tych zmian limit 
zobowiązań maleje o 859 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 901. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 902) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2022 rok. 
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Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje 
wzrost dochodów o 48 mln 270 tys. zł. wydatki maleją o 1 mln 854 tys., deficyt maleje 
o 50 mln 733 tys. zł. Zmiany dotyczą m.in.: wzrostu dochodów o 43 mln 289 tys. zł, 
z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (kosztem przyszłorocznej subwencji rozwojowej), a także zwiększenia o kwotę 
1 mln 654 tys. zł na pokrycie kosztów wypłat gospodarstwom domowym dodatku 
węglowego oraz dodatku elektrycznego. Dochody majątkowe rosną o 4 mln 280 tys. zł, 
w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosków o aktualizację kwoty wsparcia 
przyznanego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego dla inwestycji „Budowa 
zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 
etap II i III”. W wyniku zaproponowanych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 633 mln zł, 
plan wydatków to 1 mld 831 mln zł, deficyt to 197 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 902. 

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

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania 
deficytu (w aktach sprawy BR.0012.14.8.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (w aktach sprawy BR.0012.14.8.2022) 
– Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. (w aktach sprawy BR.0012.14.8.2022) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przesyłanie propozycji do planu 
pracy Komisji na 2023 r. 

(***) 

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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