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BR.0012.4.7.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 13 lipca 2022 r., godz. 16.00 

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Gliwice 
ul. Królewskiej Tamy 135 

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

1) Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice, w kontekście 
zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz ich kosztów, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektu utworzenia Parku Zielonej Energii. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Skarbnik Miasta 
Ryszard Reszke, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z .o.o. – Gliwice 
Krzysztof Szaliński oraz Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Barbara Przeworska.  

Ad 1) Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice, w kontekście 
zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz ich kosztów, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektu utworzenia Parku Zielonej Energii. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przedstawienie informacji 
dotyczącej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Krzysztof 
Szaliński przekazał, że aż 59% obywateli korzysta z ciepła systemowego, dostarczanego 
przez 387 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Aktualnie wszystkie takie 
podmioty stoją przed wyzwaniami inwestycyjnymi, przede wszystkim  
o charakterze klimatycznym. Do 2030 r. krajowa transformacja energetyczno-klimatyczna 
przewiduje: obniżanie poziomu dostępnego na rynku wolumenu uprawnień do emisji CO2, 
wdrożenie nowych norm środowiskowych w ramach pakietu klimatycznego, systemowe 
zwiększenie udziału OZE w produkcji ciepła, zaostrzenie celów udziału OZE w produkcji 
ciepła, nową definicję efektywnego systemu ciepłowniczego i wykluczenie gazu ziemnego, 
nowe obostrzenia dotyczące efektywności energetycznej budynków – zero emisyjności 
budynków oraz rozszerzenie portfela beneficjentów na rynku uprawień emisji CO2. 
Wyznaczniki krajowej transformacji energetycznej determinują zmiany klimatyczne. 
Analitycy spodziewali się, że w 2022 r. cena uprawnień wyniesie 32 euro. W styczniu 
2018 r. Unia Europejska uznała uprawnienia do emisji CO2 za instrumenty finansowe, 
co spowodowało dopuszczenie do rynku instytucji finansowych, takich jak banki 
czy fundusze inwestycyjne. To otworzyło pole do spekulacji cenami. Podmioty te nie 
emitują, tylko grają uprawieniami na giełdzie. Pułap 40 euro/Mg CO2 miał być osiągnięty 
w 2030 r., a w 2022 r. cena wyniosła już ponad 80 euro. Rok 2021 oraz 2022 to lata 
niespotykanych warunków rynkowych, zmieniających okoliczności wykonywania 
działalności ciepłowniczej. Na sytuację nadzwyczajną złożył się kryzys paliwowy, agresja 
Rosji na Ukrainę. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych stwierdził, 
że nie ma uprawnień do badania i egzekwowania nadużyć na rynku, ponieważ leży to w 
gestii właściwych organów krajowych. Koszty wykorzystanych uprawnień w roku 
2021/2022 przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej do emisji CO2 za rok 2021 wyniosły 
53,1 mln. zł. Łącznie w tym okresie na ich zakup wydatkowano 64 mln zł (w tym na zapas 
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23 200 szt. uprawnień na kolejny rok). Zapotrzebowanie PEC – Gliwice Sp. z o.o.  wynosi 
rocznie 220 ton CO2.  

W związku z planem budowy środków trwałych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej - 
Gliwice poniesiono wydatki na m.in.: III etap budowy instalacji odsiarczania spalin i  I etap 
budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłowni WR-25 (12 mln 450 tys. zł), drugi etap 
modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w zakresie oczyszczania ścieków 
przemysłowych (2 mln 264 tys. zł), a także ponad 10 mln zł na modernizację i rozbudowę 
miejskiej sieci ciepłowniczej oraz przyłącza dla nowych odbiorców.  

W ramach redukcji emisji CO2 przygotowano dokumentację rozbudowy ciepłowni – Park 
Zielonej Energii  w zakresie budowy bloku ciepłowniczego z układem kotła wielopaliwowego 
(209 tys. zł), a także zabudowy przemysłowej wieloformatowego pola solarnego 
produkującego ciepło dla mieszkańców miasta (35 tys. zł). W planach jest także 
modernizacja pompowni wody obiegowej oraz budowa przepompowni przy ul. 
Zygmuntowskiej. Łącznie nakłady Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice wyniosły 
w ostatnim roku obrotowym 88,5 mln zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
dysponuje 240 km sieci ciepłowniczej. W roku obrotowym 2021/2022 suma mocy cieplnej 
zamówionej w wyniku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrosła o 7,2908 MW, 
podłączono 121 budynków (w tym 113 mieszkalnych). W sumie podłączono 1640 mieszkań 
nowo wybudowanych oraz dotychczas ogrzewanych nieekologicznymi źródłami ciepła. 
W latach 1998-2021 nakłady na inwestycje na terenie źródła ciepła  związane z ochroną 
środowiska wyniosły 186 mln 226 tys. zł. 

W kontekście zabezpieczenia na nadchodzącą zimę, to 95% zapotrzebowania na węgiel 
kamienny do końca 2022 r. zapewnione jest przez KWK Sośnica. Wynegocjowana do końca 
2022 r. cena za tonę węgla to ponad 600 zł.  

Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice na lata do 2024/2025 ujmuje 
również zapewnienie ciepła do nowego szpitala miejskiego (jako główny dostawca). 
W projekcie budowy tego obiektu przewidziany jest także montaż kolektorów słonecznych 
oraz paneli pv oraz zabudowa magazynu ciepła. W celu budowy Parku Zielonej Energii 
niezbędne jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, gdyż koszt całego zadania 
przed aktualizacją ceny wynosi 305 mln zł. Na koniec roku obrotowego 2021/2022 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice osiągnęło stratę w wysokości 24,7 mln zł, 
wolne środki pieniężne wynoszą  21,8 mln zł. W 2022 r. założono rezerwę w wysokości 36 
mln zł, która obniża wynik końcowy. Jej wartość zależna jest od kursu euro oraz od ceny 
uprawnień do emisji CO2. Na ten moment spółka nie ma problemów z płynnością finansową 
oraz zatorów płatniczych. W zakresie transformacji energetycznej i planów inwestycyjnych 
realizujących strategię dekarbonizacji, to na 2023 r. planowane jest rozpoczęcie budowy 
instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji odzysku ciepła ze ścieków, a w 2024 r. ma 
rozpocząć się  budowa Parku Zielonej Energii. Po zakończeniu budowy Parku Zielonej 
Energii zapotrzebowanie PEC-Gliwice Sp. z o.o. na węgiel kamienny do produkcji ciepła 
spadnie o ¼.  

Radny Marek Pszonak przekazał, że jest to dobrze przygotowana inwestycja i trzeba 
robić wszystko, aby jak najszybciej udało się ją zrealizować.  

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Krzysztof 
Szaliński dodał, że podjęte zostaną starania o uzyskanie środków z Krajowego Programu 
Odbudowy, zostanie złożony wniosek, a do uzyskania jest kwota do 200 mln zł, gdzie 100 
mln zł to dotacja, a 100 mln zł to pożyczka.  

Radny Marek Pszonak przekazał, że chciałby, aby był to priorytet w przygotowywaniu 
projektu budżetu, a być może trzeba będzie zrezygnować z innych przedsięwzięć na rzecz 
realizacji projektu budowy Parku Zielonej Energii. To drugi z priorytetów miasta, obok 
budowy nowego budynku szpitala miejskiego.  

Radny Leszek Curyło dodał, że o tym było wiadomo, a ktoś celowo budował taką narrację 
i zapytał, jaki odsetek odpadów można spalać w kotle wielopaliwowym.  

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Krzysztof 
Szaliński odpowiedział, że jest to rząd  40 000 ton w skali roku , co stanowi ok. 30% 
strumienia odpadów wytwarzanych w Gliwicach i okolicach. 
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Radny Leszek Curyło zauważył, że mogłoby to spowolnić wzrost cen za wywóz odpadów 
komunalnych w kolejnych latach. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Krzysztof 
Szaliński dodał, że Realizacja tej inwestycji nie powinna skutkować wzrostami cen za 
ciepło  z uwagi na fakt jej wybudowania i w momencie wprowadzenia na majątek Spółki.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy ustawodawstwo sprzyja 
realizacji budowy Parku Zielonej Energii.  

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Krzysztof 
Szaliński. Na ten moment nie ma przepisów, które będą utrudniać realizację tego 
projektu. Do 2030 r. Polska musi osiągnąć poziom recyklingu rzędu 60%. Kolejne etapy 
budowy Parku Zielonej Energii to złożenie wniosku o dofinansowanie, wybór projektanta, 
wykonanie projektu budowalnego i uzyskanie pozwolenia, realizacja dokumentacji 
wykonawczej i kosztorysowej, wybór inżyniera kontraktu, przygotowanie i ogłoszenie 
postępowań na realizację zadania, wybór wykonawców poszczególnych prac i dostaw, 
realizacja inwestycji wg harmonogramu i uruchomienie obiektu w 2027 r.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 823) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Gliwice. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przygotowana 
została autopoprawka. Projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć 
realizowanych ze środków unijnych (5 przedsięwzięć) oraz ze środków własnych 
(22 przedsięwzięcia). Skutkują one wzrostem nakładów o 187 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 823. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 824) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2022 rok. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały przewiduje spadek 
dochodów o 5 mln zł, spadek wydatków o 4 mln zł, deficyt maleje o 983 tys. zł. Zmiany 
obejmują m.in. zmniejszenie dochodów majątkowych o 7 mln 77 tys. zł, w związku 
z przesunięciem na 2023 r. dofinansowania projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu 
gospodarowania wodami opadowymi – etap II”, celem dostosowania wpływów do 
harmonogramu płatności. Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 
1 mld 566 mln zł, plan wydatków to 1 mld 805 mln zł, deficyt wyniesie 239 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 824. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 817) zmieniającej uchwalę w sprawie określenia jednostek 
budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych 
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
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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 817. 

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 z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za 
2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Pismo grupy Baildona i grupy Zatorze w sprawie zbywania prac rękodzielniczych 
podczas Wyprzedaży Garażowej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja ustaliła, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o rozważenie 
możliwości zamieszczania w umowach, których przedmiotem jest dofinansowanie lub 
finansowanie zakupów, usług lub inwestycji, zapisów zobowiązujących wykonawcę do 
zamieszczania widocznych informacji (w formie tabliczek, napisów, nalepek) o pochodzeniu 
środków finansowych, przeznaczonych na ich realizację, z budżetu miasta Gliwice. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 8 czerwca 2022 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 31 sierpnia 2022 r., godz. 15.30. Tematyka 
posiedzenia: sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

(-) Krzysztof Kleczka 
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