
BR.0012.34.2.2018 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 27 listopada 2018, godz. 17.00. 

Przewodniczący Komisji - Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz przybyłych gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku 
obrad: 

1. Przedstawienie opinii do projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 r. oraz 

projektu wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta - Ryszard Reszke, Naczelnik Wydziału 
Budżetu i Analiz i Zastępca Skarbnika - Janusz Adam Siejko. 

Ad1. Przedstawienie opinii do projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 r. oraz 
projektu wieloletniej Prognozy Finansowej 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał glos Skarbnikowi Miasta 
z prośbą o zreferowanie w skrócie projektu. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke ' przedstawił informacje dot. projektu budżetu na 2019 
r.:  

• dochody - ok. 1 284 mln zł 
• wydatki - ok. 1 494 mln zł 
• deficyt - ok. 210 ml zł 
elementy deficytu: 
• dochody bieżące - ok. 1 130 mln 
• wydatki bieżące - ok. 989 mln zł 
z czego wynika 141 mln zł nadwyżki bieżącej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke dodał, że wykazana nadwyżka pozwala m.in. na ciągły 
rozwój, przeprowadzanie inwestycji i spłacanie zadłużenia, które przy kosztownych 
inwestycjach jest konieczne do zaciągania gdyż inaczej ich realizacja nie byłaby możliwa. 

Skarbnik podkreślił, że wynik budżetu jest dobry, gdyż trzeba mieć na uwadze, że rządy 
na zadania zlecone oszczędzają i dają samorządom za mało finansów do realizowania ich 
zadań. W związku z powyższym trzeba mieć na uwadze, że do zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej - miasto dopłaci ok. 920 tys. zł, a do subwencji oświatowej, która 
jest za mała na finansowanie wynagrodzeń w oświacie – miasto dopłaci ponad 100 mln zł. 
Należy dodać - powiedział - że Gliwice są miastem, które ma wyższe PKB od miast 
sąsiednich, a bierze się to z faktu posiadania strefy ekonomicznej i przeprowadzanych 
inwestycji drogowych, dzięki którym napływają do nas inwestorzy i nakręcają jego wzrost. 
Dzięki temu, że posiadamy dobrą bazę podatkową i wysokie zdolności kredytowe 
i możemy planować inwestycje i też to robimy e powiedział - w roku 2019 planujemy 
przeznaczyć 505 mln zł właśnie na inwestycje. 



Skarbnik Miasta Ryszard Reszke – przedstawił informację dot. Wieloletniej Prognozy 

Finansowej: dokument kroczący, projekt obejmuje największą szczegółowość planów na 
lata 2019-2023. 
Skarbnik przedstawił wykorzystywane źródła kredytowania: 
• Europejski Bank Inwestycyjny - miasto posiada bardzo dobry rating kredytowy (Ocena 

klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej). na poziomie 
AA+, dzięki któremu istnieją duże możliwości kredytowe na bardzo dobrych warunkach 
2,5%, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – fundusze 
pozyskiwane na termomodernizację obiektów miejskich. Zaletą ich jest -  możliwość 
umorzenia zadłużenia po spłacie określonej jego części. 

Skarbnik dodał, że w przedstawionych materiałach został pokazany obraz wypłacalności 
miasta w poszczególnych latach, z którego wynika, że z nadwyżki bieżącej miasto ma 
możliwość spłaty zadłużenia, które ma zamiar zaciągnąć do roku 2019, w ciągu niecałych 
4 lat, a nie 8 jak to się zwykle praktykuje. Określa to - powiedział – bardzo dobry wskaźnik 
dot. spłat zadłużenia.  

Dodał, że istotną pozycją w omawianym WPF jest budowa Szpitala Miejskiego. 

• planowany koszt inwestycji - ponad 197 mln 600 tys. zł 
• planowany czas inwestycji e do 2023 r. 

Skarbnik zakończył wystąpienie i zapytał o ewentualne pytania. 

Radny Marek Pszonak - poprosił o zobrazowanie przedstawionej w projekcie kwoty 182 
mln wpływów z podatków od nieruchomości. Zapytał jak obrazuje się procentowo dochód 
od osób prywatnych, a jak od przedsiębiorstw? 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke po sprawdzeniu tego przez Naczelnika Janusza 
Siejkę odpowiedział, że wzajemny stosunek przedstawia się następująco: 
• 16% wpływów - osoby fizyczne, 
• 84% wpływów - przedsiębiorstwa. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel - podziękował za przekazane informacje 
i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu budżetu miasta na 
rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wynik glosowania: 7 głosów za, O przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty. 

Ad2. Wybór Wlceprzewodniczącego Komisji 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel – zglosił kandydaturę radnej Grażyny 
Walter - Łukowicz. 

Komisja nie zgłosiła innych kandydatur. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest za 
wyborem radnej Grażyny Walter-Łukowicz na Wiceprzewodniczącą Komisji. 

Wynik głosowania - 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel, stwierdził, że radna Grażyna Walter-
Łukowicz wybrana została na Wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

Ad3. Przyjęcie protokołu 

Przyjęto protokół posiedzenia Komisji z dnia 21 listopada br., BR.0012.34.1.2018. 



Ad4. Sprawy bieżące - pisma 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

1. Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dla Przewodniczącego Komisji, 
(UM.905717.2018) - Przewodniczący Komisji zapoznał się na posiedzeniu 
(BR.0012.35.1.2018); 

2.  Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2019 r. może być wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (UM.895294.2018) - pismo 
z Aresztu Śledczego - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

3. Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2019 r. może być wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (UM.888263.2018) – pismo sąd 
rejonowy ~ Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

Ad5. Wolne wnioski 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel - zapytał czy ktoś chciałby złożyć jakieś 
wolne wnioski. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz - przedstawiła wniosek – zaproponowała aby tematem 
kolejnej komisji było „Centrum Przesiadkowe”, 

Obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta Ryszard Reszke - zasugerował, że niestety nie 
zna szczegółów, ale prawdopodobnie powstały problemy z wykonawcą projektu, które 
są w trakcie rozwiązywania. Z uwagi na bieżące działania proponowałby aby omawianie 
tego tematu odłożyć w czasie w celu uzyskania kompleksowych informacji. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel e zgodził się z Panem Skarbnikiem 
i zaproponował po wspólnym przedyskutowaniu sytuacji wpisać proponowany temat 
do Planu Pracy Komisji na najbliższe półrocze. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał ponownie o wolne wnioski. 

Radni wystąpili z propozycjami tematycznymi przyszłych posiedzeń Komisji. Zebrano 
następujące propozycje, które zostały zanotowane do wykorzystania w trakcie 
przygotowywania planu pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji na I półrocze 2019 r.: 

• Centrum przesiadkowe e harmonogram prac; 
• Rewitalizacja ul. Zwycięstwa; 
• Budowa szpitala; 
• System wypożyczalni rowerów; 
• Rozwój Komunikacji Miejskiej - Szynobus podmiejski; 
• Zachodnia obwodnica - postęp prac. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 

(***) 

Na tym zakończono posiedzenie. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodnicząca Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji  

(-) Krzysztof Procel 
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