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BR.0012.4.3.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 9 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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

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 Podatków 
i Opłat Alicja Knyps oraz radny spoza składu Komisji Gabriel Bodzioch. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 749) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje zmiany na 
listach przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych (20 przedsięwzięć) oraz 
ze środków Unii Europejskiej (19 przedsięwzięć). Zmiany te są m.in. efektem 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatków poniesionych w 2021 r. 
i zmian kwot łącznych nakładów. Efektem zmian jest wzrost łącznych nakładów 
o 44 mln 77 tys. zł. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, która 
dotyczy jednego przedsięwzięcia realizowanego ze środków unijnych oraz siedmiu 
realizowanych ze środków własnych.  

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 749. 

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

b) Projekt uchwały (druk „zamiast druku nr 750”) zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu miasta Gliwice na 2022 rok. 
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Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje wzrost 
dochodów o 10 mln 474 tys. zł, wydatki rosną o 10 mln 282 tys. zł, deficyt maleje 
o 192 tys. zł. Zmiany w zakresie dochodów związane są z realizacją wpływów z tytułu 
darowizn, które mieszkańcy oraz firmy mogą przekazywać na rzecz pomocy Ukraińcom 
(prognoza w wysokości 100 tys. zł). W miarę wpływu środków będą dokonywane korekty 
w planie dochodów i wydatków. Zmniejszeniu ulega subwencja oświatowa w części gminnej 
o 1 mln 294 tys. zł, a w części dla powiatu rośnie o 113 tys. zł. Wysokość środków na 
finansowanie oświaty w mieście Gliwice uległa zmniejszeniu aż o 1 mln 181 tys. zł. 
Subwencja oświatowa zmalała więc wobec kwoty, która planowana była na etapie 
konstruowania budżetu miasta na 2022 r. W ramach subwencji dokonano także 
zwiększenia o 862 tys. zł, jednak są to środki na organizację zajęć specjalistycznych 
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To dodatkowe środki, ale mogą być 
przeznaczone na jeden cel, więc miasto znowu dopłaci do finansowania oświaty. 
Niedofinansowanie tego obszaru będzie się zwiększać z roku na rok. Do puli dochodów 
budżetu miasta wprowadzana będzie także dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 2 mln 
594 tys. zł, na realizację wieloletniego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 
który realizowany będzie przez wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Dochody ulegną zwiększeniu 
o 2 mln zł, w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu finansowego 
wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego — budowa schroniska dla osób 
bezdomnych, wspófinansowanego ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Pozyskano także dofinansowanie, w wysokości 1 mln 937 tys. zł,  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu związanego 
z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. 
Zaś z Funduszu Spójności uzyskano dofinansowanie, w wysokości 2 mln 994 tys. zł, które 
przeznaczone zostanie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na trzeci etap realizacji 
projektu poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice. 
Rosną wydatki majątkowe o kwotę 897 tys. zł, w związku z wypłatą odszkodowań 
związanych z utworzeniem Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, a także w związku 
z projektem budowy schroniska dla osób bezdomnych (o kwotę 2 mln 400 tys. zł). O kwotę 
1 mln 131 tys. zł rosną wydatki majątkowe, jako konsekwencja udzielenia wstępnej 
promesy finansowej z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych, celem uzupełnienia środków własnych na realizację zadania pn. ”Budowa 
infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”. W efekcie wszystkich zmian plan 
dochodów wyniesie 1 mld 525 tys. zł, plan wydatków to 1 mld 762 mln zł, deficyt wyniesie 
236 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 „zamiast druku nr 750”. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 738) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na 
terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje włączenie 
targowiska na Osiedlu Kopernika do wykazu targowisk zorganizowanych, w związku z czym 
pobierane na nim opłaty będą niższe.  

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 738. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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d) Projekt uchwały (druk nr 727) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg 
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka wyjaśnił, że projekt uchwały przewiduje 
dopisanie hulajnóg do wykazu pojazdów i określenia stawki za ich usuwanie 
i przechowywanie. 

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 727. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpis wyroku i postanowienia w sprawie skargi na uchwałę w sprawie wprowadzenia 
oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

b) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

c) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r. (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 19 stycznia 2022 r. oraz 2 marca 
2022 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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