BR.0012.32.1.2018

Protokół posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 26 listopada 2018 r., godz. 17.00
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny otworzyła drugie posiedzenie Komisji
w kadencji 2018-2023, powitała zebranych radnych oraz gości i zaproponowała przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na 2019 r.
2) Sprawy bieżące.
3) Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wraz ze swoim zastępcą
Januszem Adamem Siejką.
Ad 1) Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na 2019 r.
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Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił na wstępie, że w Wieloletniej Prognozie
Finansowej należy przewidzieć pewne trendy i z tej analizy powinien wynikać budżet.
Projekt WPF składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Skarbnik poinformował,
że dane dotyczące pierwszych 4 lat są bardziej szczegółowe, co wynika z ustawy. W
dokumencie znajduje się także prognoza kwoty długu, czyli informacja na temat
perspektywy, w jakiej miasto spodziewa się spłacić całe swoje zadłużenie. Prognoza jest
krocząca, więc rok „zerowy” znowu się przesunie, ponieważ miasto zaciągnie kredyt.
Skarbnik poinformował także, że kredyty miasto zaciąga wyłącznie w Europejskim Banku
Inwestycyjnym (EBI), a także w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.
Skarbnik Miasta poinformował, że zadłużenie w EBI na koniec listopada wynosi
322.836.000 zł. Jest to duża kwota, ale z bardzo bezpiecznym marginesem. Gliwice mają
najwyższy w Polsce poziom ratingu, więc oprocentowanie w EBI jest korzystne. Skarbnik
uznał, iż chcąc się rozwijać, trzeba zaciągać kredyty.
Skarbnik Miasta poinformował, że co roku wydatki majątkowe są wysokie. W WPF znajduje
się wykaz planowanych przedsięwzięć. Często jednak trzeba unieważniać przetargi,
ponieważ wpływają zażalenia biorących w nich udział i to wydłuża proces inwestycyjny.
Cena najkorzystniejszej oferty zaczyna być coraz częściej wyższa niż miasto przeznaczyło
na inwestycję. Inwestycje są tak planowane, by co roku uzyskiwać nadwyżkę bieżącą. Jako
istotne, Skarbnik Miasta wymienił dwa wskaźniki: wskaźnik pokrycia długu oraz wskaźnik
spłaty długu.
Skarbnik Miasta zastrzegł, że kwoty podane w dokumentach przekazanych radnym
15 listopada br. się zmieniają, bo spływają autopoprawki.
Następnie Skarbnik przeszedł do omawiania projektu budżetu na 2019 r. Wyjaśnił, że jest
to rozbudowana uchwała wskazująca na dochody, wydatki oraz inne kategorie, a następnie
przedstawił informacje na ich temat. Przedstawił radnym dane dotyczące zadań własnych
i zleconych, dotacji, dochodów, wydatków bieżących i majątkowych, kredytu z EBI.
Odnośnie ostatniej kategorii Skarbnik wyjaśnił, że transza wyniesie 75 milionów zł, chociaż

EBI oferował Gliwicom 400 milionów. W ramach budżetu wpisane są również zadania
w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie dochodów, miastu udaje się sprzedawać
wiele nieruchomości, z czego uzyskiwanych jest sporo pieniędzy.
Na tym Skarbnik Miasta zakończył swoją wypowiedź.
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny zapytała, czy radni mają pytania do
Skarbnika w zakresie omawianych projektów.
Radny Krzysztof Kleczka przedstawił swoje pytania do budżetu miasta, przekazane
uprzednio w drodze mailowej.
1. W opłatach za wywóz nieczystości jest deficyt na poziomie 3.240.000 zł. Jaki jest plan
działania na pokrycie tej kwoty, tzn. kiedy jest planowana podwyżka opłat i na jakim
poziomie?
2. Kwota ogólna na wspieranie sportu to 19.440.000 zł. Jaka z tej puli jest kwota
przeznaczona na Piasta Gliwice?
3. Dział 600 - Transport i łączność - remont tunelu DTŚ. Co wymaga remontu w nowym
tunelu?
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - budowa budynku ogrzewalni ul. Noakowskiego.
Czy to budynek, który ma służyć osobom bezdomnym? Dlaczego taka lokalizacja- nie
bliżej centrum, np. obok obecnej noclegowni przy ul. Składowej?
5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - budowa budynku na Os. Obrońców Pokoju. Jaki
to budynek? Czy budowana już przychodnia?
6. Dział 851 Ochrona zdrowia - budowa szpitala miejskiego. Jaka jest planowana,
ostateczna lokalizacja szpitala?
Na pytania radnego odpowiadał Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko.
Odpowiedź nr 1: Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko poinformował, że,
na chwilę obecną, nie jest planowane podwyższenie stawki opłaty za śmieci. Sytuacja jest
monitorowana.
Odpowiedź nr 2: Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko poinformował, że
w budżecie miasta na wspieranie sportu znajdują się środki finansowe przeznaczone m.in.
na dotowanie zadań publicznych miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz
wzrostu poziomu sportowego realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe, w tym
kluby działające w formie spółek handlowych. Na dotacje dla tych ostatnich, tj. dla GKS
„Piast” SA oraz Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki SA, zaplanowano łącznie kwotę
16.000.000 zł, niemniej jednak decyzję o ostatecznej wysokości dotacji, po rozpatrzeniu
wniosków, podejmie Prezydent Miasta.
Odpowiedź nr 3: Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko poinformował, że
Drogowa Trasa Średnicowa wraz z tunelem zostały oddane do użytku w marcu 2016 r. i w
związku z powyższym w 2019 r. kończy się trzyletni okres gwarancyjny. Z uwagi na dużą
liczbę systemów kontrolujących bezpieczeństwo użytkowania tunelu zabezpieczona na cele
remontowe kwota w wysokości 250 tysięcy zł pozwoli na utrzymanie wartości użytkowej
obiektu. Kwota ta jest porównywalna z kwotami, jakie są przeznaczane na utrzymanie
tuneli w Lalikach i Katowicach. Zastępca Skarbnika dodał także, że systemy w tunelu
pracują nieprzerwanie 24 godziny na dobę i z kwoty tej płacone będą również czynności
związane np. z wymianą bezpieczników, punktów świetlnych i innymi pracami
konserwacyjnymi.

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, dlaczego miasto musi utrzymywać tunel
znajdujący się w ciągu drogi krajowej.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że w miastach na prawach powiatu takie
drogi utrzymuje miasto. Sprostował jednocześnie, że jest to droga wojewódzka.
Odpowiedź nr 4: Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko wyjaśnił, że
ogrzewalnia ma służyć osobom bezdomnym w celu zapewnienia tymczasowego
schronienia. Działająca obecnie ogrzewalnia mieści się przy ul. Składowej 4, jest to jednak
teren inwestycji „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w
Gliwicach”. W związku z powyższym istnieje potrzeba uruchomienia ogrzewalni w nowej
lokalizacji.
Odpowiedź nr 5: Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko potwierdził, że
przypuszczalnie chodzi o nowo budowany budynek przychodni.
Odpowiedź nr 6: Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko poinformował, że
budowa planowana jest na ul. Kujawskiej.
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny, po zakończeniu wypowiedzi Zastępcy
Skarbnika Miasta, przypomniała, że projekty WPF oraz budżetu miasta na przyszły rok są
dla radnych dostępne od 15 listopada i zapytała, czy, w związku z tym, radni są gotowi do
głosowania w ich sprawie.
Radni potwierdzili gotowość do głosowania.
Głosowanie:
1. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej – Komisja zaopiniowała projekt
pozytywnie, stosunkiem głosów 6 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
2. w sprawie projektu budżetu miasta na 2019 r. – Komisja zaopiniowała projekt
pozytywnie, stosunkiem głosów 6 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
(goście opuścili posiedzenie)
Ad 2) Sprawy bieżące
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
1. Zaproszenie na szkolenie w Najwyższej Izbie Kontroli (nr kor. UM.863175.2018) –
Komisja zapoznała się.
2. Pismo przedsiębiorcy w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli postępowania
„Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020” (nr kor.
UM.866878.2018).
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny przypomniała sprawę i odczytała pismo
przedsiębiorcy.
Komisja zapoznała się, sprawa bez dalszego biegu.
3. Pismo mieszkanki w sprawie zmniejszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych
(nr kor. UM.864663.2018).
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny odczytała pismo mieszkanki. Wskazała, że
Komisja może wrócić do tego tematu. Zgodziła się z tezą, że część starszych i samotnych
osób może się czuć pokrzywdzonych wprowadzonymi opłatami.

Radny Krzysztof Kleczka przekazał Komisji, że przeczytał ostatnio w prasie ciekawą
analizę dot. wprowadzenia podatku od śmieci na zasadach analogicznych jak w przypadku
podatku VAT. Opłata ta miałaby być wliczona w cenę towarów.
Ad 3) Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji.
Radny Zdzisław Goliszewski zgłosił na stanowisko wiceprzewodniczącego radnego
Tomasza Tylutkę.
Radny Tomasz Tylutko wyraził zgodę na kandydowanie.
Głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji: Komisja wybrała radnego
Tomasza Tylutkę na wiceprzewodniczącego stosunkiem głosów 5 za, 0 przeciw,
1 wstrzymujący się.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono wyjątkowo na wtorek 11 grudnia br.
(godz. 16.30). Zwyczajowo Komisja będzie się spotykać w poniedziałki o godz. 15.30.
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny poprosiła radnych o zgłaszanie propozycji
do planu prac. Sama zaproponowała podjęcie tematów związanych z funkcjonowaniem
Centrum Sterowania Ruchem (ZDM), Strefy Płatnego Parkowania oraz Śląskiego Centrum
Recyklingu.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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