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BR.0012.4.6.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 czerwca 2022 r., godz. 16.00 

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

1) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Zastępca Skarbnika 
Miasta Agnieszka Dylewska.  

Ad 1) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wpłynęło przypomnienie 
Przewodniczącego Rady Miasta (w zał.) dotyczące przedstawiania podczas debaty 
o Raporcie o stanie miasta za ubiegły rok (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 czerwca 
2022 r.) opinii komisji stałych w sprawie tego dokumentu i zapytał, czy członkowie Komisji 
mają pytania lub uwagi. 

Brak pytań i uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała dokument. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 801) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na 
listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (6 przedsięwzięć) oraz środków 
własnych (21 przedsięwzięć), które skutkują wzrostem nakładów o 1 mln 981 tys. zł. Do 
projektu uchwały przygotowana została autopoprawka. 

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 801. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 802) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2022 rok. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje wzrost 
dochodów o 11 mln 71 tys. zł, wzrost wydatków o 10 mln 894 tys. zł, deficyt maleje 
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o 177 tys. zł. Zmiany przewidują zwiększenie subwencji dla gmin i powiatów o 7 mln 
878 tys. zł przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli, a także wzrost odsetek 
od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które skompensują 
wydatki na odsetki od emitowanych przez miasto obligacji. Po wprowadzeniu wszystkich 
zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 564 mln zł, plan wydatków to 1 mld 802 mln zł, 
deficyt wyniesie 238 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 802. 

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) Potwierdzenie możliwości odbycia posiedzenia wyjazdowego w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej – Gliwice w dniu 13 lipca 2022 r. (w aktach sprawy 
BR.0012.14.3.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadania dalszego biegu 
wnioskowi w sprawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/433/2022 (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

c) Korekta informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2021 r. (w aktach sprawy BR.0012.14.2.2022) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

d) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 11 maja 2022 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 13 lipca 2022 r., godz. 16.00, 
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Tematyka posiedzenia: działalność 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w kontekście zrealizowanych i planowanych 
inwestycji oraz ich kosztów, druki sesyjne, sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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