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BR.0012.4.2.2023 

Protokół posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.  
w dniu 8 lutego 2023 r., godz. 16.00  

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

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 949) 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 (13 zadań, w tym 
jedno nowe) oraz ze środków własnych (21 zadań, w tym jedno nowe). Limit zobowiązań 
wzrasta o 872 tys. zł. Dodatkowo cała lista przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie. 
Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, która dotyczy jednego 
przedsięwzięcia realizowanego ze środków unijnych oraz dziewięciu 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 949. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 950) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2023 rok. 

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje 
wzrost dochodów o 2 mln 859 tys. zł, plan wydatków rośnie także o 2 mln 859 tys. zł, zaś 
deficyt zmniejsza się o 55 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. zwiększenia dochodów 
bieżących, w kwocie 118 tys. zł na wypłatę dodatków węglowych oraz energetycznych, 
zwiększenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 
dotyczącego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin (238 tys. zł), a także realizację projektów unijnych w placówkach 
oświatowych (1 mln 528 tys. zł). Dochody rosną o kwotę 1 mln 750 tys. zł, jako 
konsekwencja zwrotu dotacji, niewykorzystanej w 2022 r., przez Centrum Kultury Victoria. 
Zwiększenie wydatków o kwotę 727 tys. zł związane jest z pokryciem kosztów lokalowych 
zawodowych rodzin zastępczych oraz wyższych środków na utrzymanie dzieci w rodzinie 
zastępczej. Wydatki ulegają zmniejszeniu w związku z odstąpieniem od realizacji systemu 
miejskich wypożyczalni rowerów (o kwotę 1 mln 132 tys. zł). Wydatki rosną o kwotę 2 mln 
209 tys. zł, która przeznaczona zostanie na zimowe utrzymanie dróg. W wyniku wszystkich 
zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 478 mln zł, plan wydatków to 1 mld 591 mln zł, 
deficyt - 113 mln zł.  
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 950. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

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

(***) 

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że dane finansowe dotyczące spółki 
GKS „Piast” S.A. zostaną przekazane Komisji na piśmie.  

(***) 

Komisja przyjęła protokół wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 
Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z dnia 
30 listopada 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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