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BR.0012.9.5.2020 

Protokół posiedzenia  
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 2 czerwca 2020 r., godz. 18.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1. Opinia do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz 
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2019 r. 

2. Wolne głosy i sprawy różne. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Zastępca Naczelnika 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera. 

Ad. 1. Opinia do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2019 r. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał informację, że z powodów 
technicznych radna Ewa Potocka nie może wziąć udziału w posiedzeniu Komisji, ale prosiła 
przekazać, iż jest za pozytywną opinią do sprawozdania. Następnie poprosił Skarbnika 
Miasta Ryszarda Reszke o przedstawienie informacji dotyczących sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przedstawił informację dotyczącą sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r. (w aktach Komisji Rewizyjnej 
nr BR.0012.11.3.2020). Przekazał, że wykonanie ubiegłorocznego budżetu jest na 
satysfakcjonującym poziomie. Dochody wyniosły 1 mld 304 mln zł, a wydatki 1 mld 389 
mln zł, deficyt budżetowy wyniósł prawie 85 mln zł. Poinformował, że najistotniejsze 
w wykonaniu budżetu jest to, iż dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, co daje 
nadwyżkę bieżącą i operacyjną. Nadwyżka operacyjna to 184 mln 360 tys. zł. Marża 
operacyjna wynosi ponad 15%. Wyjaśnił, że nadwyżka operacyjna stanowi najbardziej 
syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz 
zdolności kredytowej. Jest ona wysoka, przy czym ze względu na to, że w dochodach 
przeważają dochody własne, a do nich zaliczają się udziały w podatku od osób fizycznych 
i prawnych, to budżet miasta narażony jest na ryzyko polityczne. Dodał, że ulgi uchwalane 
przez parlament przekładają się na budżet miasta. Poza zmniejszeniem stawki podatku 
zmniejsza się, z powodu COVID-19, baza do opodatkowania. Przekazał, że w kwietniu 
odnotowano znaczny ubytek dochodów z PIT, a to największa część dochodów 
budżetowych. Dodał, że nie jest to przejściowy efekt, kryzys może trwać dwa, trzy lata 
i dotknie nas jeszcze bardziej. Dlatego też w bieżącym roku obniżono prognozę dochodów, 
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trwają prace nad obniżeniem wydatków bieżących. Przekazał, że w zakresie wydatków 
sporą część stanowią wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie. Dodał, że ¼ wszystkich 
wydatków w budżecie stanowią wydatki na system edukacji. Co roku miasto musi dopłacać 
do zadań z zakresu administracji rządowej. W 2019 r. było to 7 mln 431 tys. zł, a to tylko 
bezpośrednie wydatki na wynagrodzenia. Przekazał, że w 2019 r. deficyt budżetowy 
wyniósł 84 mln 544 tys. zł. W 2019 r. pozyskano pożyczki na rynku krajowym, z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w 
wysokości 1 mln 379 tys. zł, a także z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w 
wysokości 75 mln zł. Zadłużenie na koniec 2019 r. wynosi: 437 mln zł w ramach kredytu 
zaciągniętego w EBI oraz 5 mln 967 tys. zł w ramach pożyczek z WFOŚiGW. Na koniec roku 
do spłaty pozostało 370 mln 394 tys. zł kredytu z EBI oraz 2 mln 803 tys. zł z WFOŚiGW, 
co łącznie daje kwotę 373 mln 198 tys. zł. Dodał, że są to dobre wyniki. Poziom marży 
operacyjnej wynosi 15,31 %. Wskaźnik spłaty długu to 1,7 roku, przy dopuszczalnym 
poziomie wynoszącym 9 lat. Oznacza to, że w ciągu niecałych dwóch lat miasto Gliwice jest 
w stanie spłacić całe zadłużenie środkami z nadwyżki operacyjnej. W 2019 r. zrealizowano 
remonty na kwotę 50 mln 71 tys. zł, środki przeznaczone na inwestycje jednoroczne 
wyniosły 103 mln 632 tys. zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie, zapisane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej (WPF), wydano 196 mln 497 tys. zł. Dodatkowo dochody uzyskane 
przez jednostki oświatowe wniosły 12 mln 318 tys. zł. Agencja Fitch Ratings potwierdziła 
międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie 
zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na 
poziomie AA+. Dodał, że są to dobre oceny, dają pozytywne efekty, dobre oprocentowanie 
kredytów, np. kredyt na 25 mln zł w EBI, na okres 5 lat ma stałe oprocentowanie 1,151 
%. Na zakończenie przekazał informacje o stanie mienia. Poinformował, że wartość 
księgowa majątku miasta Gliwice to 8 mld 198 mln zł, udziały i akcje w spółkach - 752 mln 
768 tys. zł, akcji spółek akcyjnych to 64 mln 426 tys. zł. Dodał, że spółki są 
dokapitalizowane corocznie, a więc wartość udziałów będzie rosnąć. Miasto dysponuje 
sporym zasobem nieruchomości, w tym także mieszkań komunalnych (ponad 11 tys. 
mieszkań, 730 lokali użytkowych i 1417 garaży). Zasób ten daje stały wpływ do budżetu 
miasta z wieloletnią perspektywą. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał radnych, czy mają pytania. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał o wariant pesymistyczny kwoty 
nadwyżki operacyjnej po wykonaniu budżetu za 2020 rok. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przypomniał, że nadwyżka operacyjna w 2019 r. 
wyniosła 184 mln zł, nadwyżka bieżąca 187 mln zł. Przekazał, że w 2020 r. stopnieć może 
do 50 mln zł, perspektywy nie są dobre. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał o spłatę pożyczek w WFOŚiGW, 
czy miasto może liczyć na umorzenie kredytów. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że tak dzieje się od lat, po spłaceniu części 
reszta jest umarzana, ale kwota umorzenia musi być wydatkowana na dalsze inwestycje w 
ekologię. 

Radni nie zgłosili więcej pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do całości sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r, 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz informację 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. (opinia w 
aktach sprawy nr BR.0012.19.5.2020). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy radni mają pytania do 
Zastępcy Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudii Bery. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
przekazała, że Skarbnik Miasta poinformował o całości sprawozdania z wykonania budżetu, 
natomiast odnośnie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wykonanie zadań jest na 
poziomie 92 % w zakresie zdrowia i 96 % w zakresie opieki społecznej. Dodała, że udało 
się zrealizować prawie wszystkie zadania. Przekazała, że z powodu nieuzyskania dotacji 
z budżetu Wojewody Śląskiego nie można było zaprosić rodziny repatriantów. Poinformowała, 
że w roku bieżącym Wydział wydatkuje środki głównie na walkę z epidemią. Wydano już 8 
mln 700 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poinformował, że jest to bardzo 
istotne, Gliwice stanęły na wysokości zadania. Przekazał duże wyrazy uznania za 
zorganizowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w budynku byłego domu dziecka. 
Ma to duży wpływ na funkcjonowanie, odciążenie innych jednostek. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował wszystkim za obecność, 
dodał, że z formalnego punktu to bardzo dobrze, że to posiedzenie się odbyło. 

Ad. 2. Wolne głosy i sprawy różne. 

Nie zgłoszono spraw różnych. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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