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BR.0012.4.5.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 11 maja 2022 r., godz. 16.00 

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

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 
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 Naczelnika 
Wydziału Podatków i Opłat Tomasz Jasiński.  

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2021 r.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wpłynęła prośba Komisji 
Rewizyjnej (w aktach sprawy BR.0012.14.2.2022) o wyrażenie opinii w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. wraz z informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r. (w aktach sesji 
Rady Miasta z dnia 9 czerwca 2022 r.) i zapytał, czy członkowie Komisji mają pytania do 
tych dokumentów. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do całości sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. 

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

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na 
dzień 31 grudnia 2021 r.  

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

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 779) 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 (10 przedsięwzięć) oraz środków 
własnych (23 przedsięwzięcia), które skutkują wzrostem nakładów o 15 mln zł.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 779. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 780) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2022 rok. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje wzrost 
dochodów o 1 mln 794 tys. zł, wzrost wydatków o 3 mln 626 tys. zł, deficyt rośnie o 1 mln 
832 tys. zł. Zmiany obejmują wzrost dochodów bieżących o 1 mln 500 tys. zł z tytułu 
zawartych umów najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Jasnej 31B. Dochody 
majątkowe rosną o 1 mln 366 tys. zł, w związku z wpływem ostatniej transzy 
dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych miasta Gliwice – II”, a także maleją o kwotę 1 mln 832 tys. zł, jako efekt 
przesunięcia na 2023 r. dofinansowania projektu związanego z montażem instalacji 
fotowoltaicznych, celem dostosowania wpływów do harmonogramu płatności. Wydatki 
majątkowe ulegają zwiększeniu o 1 mln 100 tys. zł, w związku z dodatkowymi robotami 
w ramach projektu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach”. Wydatki bieżące rosną o kwotę 1 mln 500 tys. zł, na pokrycie kosztów 
utrzymania budynku przy ul. Jasnej 31B oraz kosztów centralnego ogrzewania 
w budynkach zasobu komunalnego. Po wszystkich zmianach plan dochodów wynosi 1 mld 
345 mln zł, plan wydatków to 1 mld 782 mln zł, deficyt wyniesie 238 mln zł. Do projektu 
uchwały przygotowana została autopoprawka, wprowadzająca zmiany wynikające 
z zarządzeń Prezydenta Miasta.  

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 780. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 768) w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje pożyczkę 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, w wysokości 151 tys. zł, na wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach otrzyma na ten cel 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego i do 31 grudnia 2023 r. pożyczka 
powinna zostać zwrócona. 

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 768. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 776) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie 
miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.  

Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Tomasz Jasiński przekazał, 
że projekt uchwały przewiduje dostosowanie przepisów w zakresie sposobu wpłacania 
przez inkasentów pobranych opłat (brak kas w Urzędzie Miejskim), a także uwzględnia 
zmianę banku obsługującego miasto Gliwice. Projekt uchwały ma na celu dostosowanie 
stanu prawnego do faktycznego.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 776. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 769) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice 
na rok 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

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 769. 

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) Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Programu Polityki Senioralnej miasta Gliwice na 
lata 2021-2025 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Ocena Zasobów pomocy Społecznej za rok 2021 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Sprawozdanie z realizacji efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 
rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

e) Raport z wykonania w okresie 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Gliwice na lata 2016-2020 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

f) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 
Gliwice na lata 2021-2025 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

g) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice w 2021 r. 
(w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

h) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją tych zadań (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

i) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 
rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

j) Pismo z odpisem postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o nadanie dalszego biegu 
wnioskowi w sprawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/432/2020 (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

k) Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2021 (w aktach sesji Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 
2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

l) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury za rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

m) Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

n) Ocena Stanu Sanitarnego miasta Gliwice za rok 2021 (w aktach sesji Rady Miasta 
z dnia 12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 
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o) Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finansowego (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 czerwca 
2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń Komisji, które odbyły się: 9 marca 2022 r. oraz 
4 kwietnia 2022 r. 

(***) 

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 8 czerwca 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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