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BR.0012.9.8.2019 

BR.0012.8.8.2019 

Protokół wspólnego posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

oraz Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 22 października 2019 r., godz. 17.00 

Przewodniczący obu Komisji wspólnie ustalili, iż posiedzenie prowadził będzie 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Krzysztof Procel. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie, powitał przybyłych 
gości oraz radnych. Poinformował, iż jest niezbędne quorum dla każdej Komisji z osobna 
i przedstawił plan posiedzenia:  

1. Przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na rok  

2020 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta – Ryszard Reszke, Zastępca Skarbnika Miasta 
– Janusz Siejko, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów – Krystyna Pilsyk, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – Klaudia Bera.  

Ad1. Przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 
rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przekazał głos Skarbnikowi Miasta. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke rozpoczął wypowiedź od przedstawienia założeń, które 
zostały przyjęte w obecnym projekcie uchwały budżetowej. Pierwszym z nich jest poziom 
dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), który to będzie miał tendencję spadkową ze względu na 
obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17%. Wobec tej zmiany przewiduje się spadek 
dochodów o 22,8 mln zł. Kolejny czynnik, z powodu którego przewiduje się spadek 
dochodów o ok. 12,3 mln zł, to wzrost kosztów uzyskania przychodu. Podobnie ma się 
sytuacja w związku z wprowadzeniem zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia (spadek 
o 7,7 mln zł) oraz zniesieniem 30-krotności ZUS (spadek o 7,0 mln zł). Jeśli chodzi o 
wydatki to największym „klientem” miasta Gliwice jest oświata, na którą jest planowane 
101 mln zł na rok 2020. Kwota tych wydatków (jej wzrost) wynika głównie ze wzrostu 
wynagrodzeń nauczycieli. Przedstawiona sytuacja – ograniczenie dochodów własnych z 
jednoczesnym wzrostem wydatków bieżących – powoduje spadek kwoty nadwyżki 
bieżącej. Gdy dochody będą rosły wolniej niż wydatki bieżące, to stan ten będzie się 
pogłębiał i w efekcie nadwyżka bieżąca będzie maleć. Jest to niepokojące ze względu na 
fakt, iż jest ona miernikiem tego, czy miasto poradzi sobie z obsługą zadłużenia i czy 
posiada możliwość dokonywania dalszych inwestycji.  

Skarbnik Miasta dodał, że do przedstawianego projektu będą wprowadzane 
autopoprawki, gdyż obecnie zapisane w projekcie kwoty dotacji i subwencji są własną 
prognozą.  

W roku 2020 miasto Gliwice, aby finansować swój rozwój, korzystać będzie z kredytów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i ewentualnie z obligacji.  
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Skarbnik Miasta dodał, że ostatnio zaciągnięto z EBI kredyt na okres 10 lat w wysokości 
75 mln zł, na  oprocentowaniu niższym niż 2%. Świadczy to o wysokiej ocenie zdolności 
kredytowej miasta Gliwice, która uzyskała najwyższą ocenę ratingową wg agencji Fitch 
Ratings. Potwierdziła ona w dniu 18 października 2019 r. długoterminowy rating krajowy 
Miasta Gliwice na poziomie „AA+(pol)”. 
Skarbnik Miasta kontynuując dodał, że jeśli chodzi o WPF, to w 2020 roku planowana 
kwota wydatków majątkowych wynosi 525 ml zł i będzie malała, gdyż jest to budżet 
kroczący. Ogólnie poziom zadłużenia Gliwic i zdolność do jego obsługi są dobre, mimo że 
ustawodawca zmniejszył maksymalny poziom obsługi, odejmując z niego sprzedaż 
majątku, która w Gliwicach jest znacząca. Wymagany wskaźnik w tym zakresie jest 
osiągany przez miasto, o czym świadczy możliwość spłaty całego długu z nadwyżek 
operacyjnych w ciągu 5 lat (zalecany okres to 9 lat). 
Na tym Skarbnik Miasta Ryszard Reszke zakończył swoją wypowiedź. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informację i otworzył 
dyskusję na temat omawianych projektów. Wobec braku pytań, zaproponował przejście 
do głosowania. 

Zapytał zgromadzonych członków Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej kto jest „za” 
pozytywnym przyjęciem projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz 
projektu uchwały w sprawie WPF. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały w sprawie WPF. 

Następnie Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał zgromadzonych członków 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji kto jest „za” pozytywnym przyjęciem projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie WPF. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.  

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały w sprawie WPF. 

Ad2. Sprawy bieżące. 

Komisje przyjęły do wiadomości/zapoznały się z następującymi dokumentami: 

a) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 (w zał. 
korespondencja nr UM.822351.2019); 

b) Pismo w sprawie przekazania projektu budżetu na 2020 oraz WPF (korespondencja nr 
UM.830617.2019 w sprawach: BR.0012.19.13.2019 i  BR.0012.18.13.2019). 

Ad3. Wolne wnioski. 

Nie przedstawiono wolnych wniosków. 
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Krzysztof Procel 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

 (-) Janusz Szymanowski 
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