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 Protokół Nr 72/2010 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

oraz z posiedzenia w czasie przerwy w obradach sesji w dniu 

24 czerwca 2010 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1530  a zakończyło się o godz. 2000 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-
Budżetowej. 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 7, na 9 - osobowy skład  
komisji:               

                                       - Genca Brygida                           
                                       - Tobiański Tomasz   
                                       - Kajzer Piotr 
                                       - Roczyński Czesław           
                                       - Kaffka Mirosław    
                                       - Żok Piotr 
        - Urban Zbigniew                                      
            Nieobecni           - Jezierski Tomasz         
                                       - Kamińska Barbara                     
   Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    
   gości: 
           - Z-cę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego  
           - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę,  
           - Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
        - Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastiana Juszyńskiego,  
        - Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jolantę Śliwińską,  
        - Dyrektora TCSiR w Tczewie Grzegorza Żemajtisa,  
        - Z-cę Dyrektora MOPS w Tczewie Adama Urbana,  
        - radnych nie będącymi członkami komisji,  

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła 
porządek posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. 
Poinformowała iż w pierwszej kolejności komisja omówi pismo Tczewskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 10.05 2010r. 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.  
 
 Porządek posiedzenia:  

1. Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty        
budżetu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2010r.  

3. Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej  przez Komisję 
Finansowo-Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2010r.  

4. Zaopiniowanie pozostałych materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy własne Komisji i wolne wnioski 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła pismo 
Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 10.05 2010r. sprawie 
udzielenia stałej dotacji na cele statutowe dla Tczewskiego WOPR, użyczenie gruntu nad Wisłą 
w celu urządzenia stanicy dla Tczewskiego WOPR oraz sukcesywne doposażenie w sprzęt 
ratowniczy 
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Dyrektor TCSiR Grzegorz Żemajtis wraz z Z-cę Prezydenta Miasta Zenonem Drewą 
przedstawili informacje odnośnie celowości i możliwości zrealizowania wniosków 
WOPR. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował członków komisji, iż rozmawiał 
z przedstawicielem WOPR o możliwościach pozyskania w przyszłym roku środków 
finansowych po złożeniu wniosku o ,,granty”.  

 
Dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Grzegorz Żemajtis – poinformował 
członków komisji, iż dopóki rzeka Wisła nie będzie uregulowana to nie widzi 
możliwości utworzenia stanicy WOPR.  
 
Komisja również nie widzi możliwości pozytywnego zaopiniowania wniosków 
zawartych w piśmie. Komisja negatywnie zaopiniowała 

                                       w głosowaniu: za – 0, przeciw – 6, wstrz. – 0,  
                       nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska, T. Tobiański,  

 
 Ad. 1 

Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących             

korekty budżetu. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, iż nie 
wpłynęły wnioski z komisji stałych, dotyczące korekty budżetu miasta na 2010 rok.  
 

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2010r. 

 
Z-ca Dyrektora MOPS w Tczewie Adam Urban – omówił zagadnienie dotyczące 
zasadności zakupu serwera dla potrzeb statutowych działań MOPS – kwota ujęta w 
projekcie korekty budżetu miasta. ( pismo w zał.)  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały, przedstawiła również zmiany, 
które nie były ujęte w pierwotnym projekcie.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że ostateczne stanowisko 
Prezydenta Miasta, co do korekty budżetu i wniosków komisji będzie po wtorkowej 
naradzie Prezydenta Miasta.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – zwróciła uwagę na zrównoważenie budżetu, na 
trudności które będą polegały na pokryciu wydatków bieżących z dochodów własnych, a 
nie wysokość zadłużenia, które wynosić będzie na koniec 2011 roku 55,6 %.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, iż 
komisja zaopiniuje projekt korekty budżetu, w czasie przerwy w obradach sesji 
24.06.2010), po otrzymaniu ostatecznej wersji.  
 
Radny Zbigniew Urban – zaproponował, aby przegłosować otrzymany projekt zmian 
budżetu wraz z przedstawionymi w dniu dzisiejszym przez Panią Skarbnik, zmianami.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż projekt uchwały 
dotyczący ulg za przejazd komunikacją miejską osób spoza miasta Tczewa, będzie 
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rozpatrzony na sesji 24.06.br.  po otrzymaniu informacji z Urzędu Zamówień Publicznych 
co do jej zgodności  z prawem. Pozycja środków przeznaczonych na ten cel będzie ujęta 
w korekcie budżetu w miesiącu wrześniu br.  
 
Radny Piotr Żok – zwrócił się z zapytaniem odnośnie finansowania deficytu. 
  
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, iż prognoza długu będzie jeszcze 
opracowana, kwoty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu w sierpniu.  
 
Radny Mirosław Kaffka – przedstawił propozycję przeznaczenia kwoty 20 tys. zł. na 
promocję miasta Tczewa w TVN, podczas Mistrzostw Świata Highlanders Games. 
Powyższa kwota wynikałaby ze zmniejszenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 
samochodu dla Straży Pożarnej.  
Komisja przyjęła do wiadomości powyższą propozycję.    
     
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż nie wpłynęło pismo 
dotyczące propozycji radnego Kaffki.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod 
głosowanie projekt korekty budżetu z dnia 08.06.br. wraz ze zmianami przedstawionymi 
przez Panią Skarbnik jako autopoprawki Prezydenta:  
- w punkcie 2f tj. zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków z przeznaczeniem na   
   wykonanie dwóch piłkołapów na placu sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jedności   
   Narodu 28-32,  zmniejszenie kwoty 60.000 zł. do kwoty 30.000 zł.  
- wykreślenie pozycji 2z  tj. wykonanie zabezpieczeń przeciwzalewowych na wylotach   
   kanałów deszczowych do rzeki Wisły, na kwotę 295.000 zł. Zadanie realizowane będzie   
   ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska(GGFOŚ)  
- wprowadzenie zadania – remont pokrycia dachowego dla Gimnazjum Nr 2,  na kwotę     
   45.000 zł.  
- wprowadzenie zadania remont łazienki w Gimnazjum Nr 3,  na kwotę 5.000 zł.  
- wprowadzenie zadania remont kanalizacji sanitarnej w części żywieniowej w   
  Gimnazjum Nr 3, na kwotę 45.000 zł.  
- wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków wykonanie dokumentacji na ciąg   
   pieszo- rowerowy od ul. Jagiełły do ul. Norwida, na kwotę 237.900 zł.  
 
                                       w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
                                       wstrzymała się od głosu: B. Genca 

                       nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska, T. Tobiański,  
 

Ad. 3 

Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej  przez Komisję 

Finansowo-Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2010r.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie komisji     
zaopiniują powyższe stanowisko, na posiedzeniu w dniu sesji.  
 
Ad. 4 

Zaopiniowanie pozostałych materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 

Komisja zapoznała się z materiałami i projektami uchwał na sesję Rady Miejskiej w 
miesiącu czerwcu tj.: 
- Sprawozdaniem z przebiegu Akcji  Zima 2009/ 2010, 
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- Informacją o stanie czystości i porządku na terenie miasta Tczew, 
- Raportem z realizacji Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście   
  Tczewie w 2009r, 
- Informacją z postępu prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania    

        przestrzennego miasta, 
     - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na                      
        II półrocze 2010r.,    
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały    

budżetowej. 
 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały, uwzględniający zmiany 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, iż dwa 
dni przed sesją na przygotowanie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej, to zbyt krótki 
okres i aby taki zapis wykreślić z projektu uchwały.  

 
Komisja na wniosek radnej Brygidy Genca, wnosi aby w projekcie uchwały w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wykreślić w  § 4 pkt  8 tj. ,, Komisja 
Finansowo-Budżetowa po otrzymaniu od Prezydenta Miasta informacji, o której mowa w 
ust.6 sporządza opinię dotyczącą projektu uchwały budżetowej, którą przekazuje 
Prezydentowi Miasta w terminie najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem sesji 
budżetowej i przedstawia na sesji budżetowej”.  
 
                              w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. –2,  
                              wstrzymali się od głosu: Z. Urban, M. Kaffka  

                                nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej, uwzględniający w/w wniosek.  
                              w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. –2,  
                              wstrzymali się od głosu: Z. Urban, M. Kaffka  

                           nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,   
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 

roku budżetowego 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.  
                                     w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

                           nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,   
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązań finansowych na świadczenie usług w  zakresie utrzymania miejskich 

terenów zieleni w latach 2011 – 2013.  
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      Radny Mirosław Kaffka – przedstawił propozycję utrzymania dotychczasowych kwot na    
      utrzymanie terenów zielonych.  

 
Komisja na wniosek radnego Mirosława Kaffki wnosi o zachowanie dotychczasowych 
kwot na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni.  
                              w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. –2,  
                              wstrzymali się od głosu: P. Kajzer, T. Tobiański,  

                           nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,   
 
Po uwzględnieniu w/w wniosku komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały  w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w  
zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2011 – 2013.  
                              w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. –2,  
                              wstrzymali się od głosu: P. Kajzer, T. Tobiański,  

                           nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,   
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – uzasadniając taką 
opinię  poinformowała, iż z przetargów są oszczędności, a ceny za roboty nie wzrastają, 
jedynie wzrastają ceny za paliwo.  

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w latach 2011 – 2013.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w latach 2011 – 2013.  
                                 w głosowaniu: za - 7 jednogłośnie 

                           nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,  
 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew.  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastian Justyński – omówił 
projekt w/w uchwały, informując iż omawiany projekt uchwały może być zdjęty z 
porządku obrad sesji, gdyż nie wpłynęła jeszcze opinia Urzędu Ochrony Konsumenta.  
Udzielił odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące w/w projektu uchwały.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew.  
                              w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. –1,  
                              wstrzymał się od głosu: T. Tobiański,  

                           nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,   
 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z dnia 
16.06.2010, z  autopoprawką Prezydenta tj. ,,co najmniej dobrą ocenę z zachowania”.  
                                 w głosowaniu: za - 7 jednogłośnie 
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                           nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska,  
 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej 

„Dom Przedsiębiorcy w Tczewie”. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła 
odpowiedz na wniosek komisji z maja br. dotyczący przedstawienia kalkulacji kosztów, 
umożliwiających zabezpieczenie środków w projekcie budżetu miasta na 2011 rok.                
( w zał.)  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Tczewa Jolanta Śliwińska – omówiła projekt 
uchwały, jak również zagadnienia ujęte w odpowiedzi na wniosek komisji.  
 
Radny Piotr Żok – zwrócił uwagę iż kwota przeznaczona na wynagrodzenia w 
przeliczeniu na etat, jest zbyt mała na pozyskanie osoby z doświadczeniem menadżera. 
Czy zatrudnienie na  warunkach  przedstawionych w kalkulacji kosztów da sukces 
przedsięwzięciu.        
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński- 
poinformował, iż planując dwa lata temu Dom Przedsiębiorcy w CED, kierownik 
zarabiałby jako pracownik dyplomowany brutto 2.500 zł. a teraz mówi się o 7.000 zł.  
 
Radny Piotr Żok – poinformował, iż nie ma informacji na temat mierzalności celów, 
projekt jest nieczytelny i nie będzie głosował za.  
 

Radny Zbigniew Urban – nadmienił, że rezygnując z projektu i zwracając dotację unijną, 
można będzie przekazać wyremontowany budynek za własne środki na cele komercyjne. 
Miasto nie będzie ponosić kosztów utrzymania Domu Przedsiębiorcy przez 15 lat trwania 
projektu, które wynosiłyby 500.000 zł. rocznie.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej „Dom 
Przedsiębiorcy w Tczewie”. 

 
Członkowie komisji nie zaopiniowali pozytywnie projektu uchwały  w sprawie  
powołania jednostki budżetowej „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie”. 
                              w głosowaniu: za – 0, przeciw – 0, wstrz. –6,  

                nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska, T. Tobiański,  
 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz                                                                                      

ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastian Juszyński – omówił 
projekt uchwały. 
 
Komisja wnosi aby w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz                                                                                                  
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, dokonać rozszerzenia                                  
w § 1a ppkt 2 zdania drugiego i po słowach ,,przetargu” dodanie ,, lub wniesienia jako 
wkładu niepieniężnego (aport) do spółki”.  

Jednocześnie komisja zwraca się z prośbą, aby w następnych projektach 
zmieniających  uchwałę uwzględniać zapis: ,,po pozytywnej opinii komisji”.   
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                              w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 
                nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska, T. Tobiański, P. Kajzer,  
 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, 
obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, z 
uwzględnieniem w/w wniosku.  
                              w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. –1,  

                nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska, T. Tobiański, P. Kajzer 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastian Juszyński – 
poinformował, iż zapis ,,po pozytywnej opinii komisji”, będzie ujmowany we wszystkich  
następnych projektach uchwał.  
 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Miejskiej Sandomierz. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Miejskiej Sandomierz.  
                              w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

                nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska, T. Tobiański, P. Kajzer,  
 
   Ad. 5 

Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali użyczenie na czas nieoznaczony lokalu 
mieszkalnego, położonego przy ul. Kopernika 1/3B dla Domu Dziecka w Tczewie. ( 
pismo WGM.MV 72243/9-11/2010 z dnia 07.06.2010). 

                              w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 
                nieobecni podczas głosowania: T. Jezierski, B. Kamińska, T. Tobiański, P. Kajzer,  
 

2. Komisja zapoznała się z informacją Zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury 
Sportowej o możliwości ubiegania się o wyróżnienie ,,Sportowa Gmina”.     

 
3. Komisja zapoznała się z pismem CKiS w sprawie dofinansowania z budżetu miasta 

inwestycji remontu dachu w obiekcie CKiS na kwotę 30.000 zł. Kwota ta już została 
ujęta w korekcie budżetu.  

 
 

     Wnioski z  posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

odbytego podczas przerwy w obradach sesji  

w dniu 24 czerwca 2010 roku  
 
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Tczewa na 2010 rok z dnia 22.06.2010r. wraz z wnioskiem radnego Mirosława Kaffki, 
o zmniejszenie pozycji dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej w 
Tczewie z kwoty 70.000 zł. do 50.000 zł.  Różnicę tj. kwotę  20.000 zł. przeznaczyć na 
promocję miasta w TVN podczas Mistrzostw Świata Highlanders Games,                                                               
                          w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 3,  
                 wstrzymali się od głosu: T. Tobiański, B. Kamińska, Z. Urban,  
                   podczas głosownia nieobecny T. Jezierski 
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2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść opinii Komisji Finansowo-
Budżetowej w sprawie projektu zmian budżetu miasta na 2010 rok.  
                                 w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                              podczas głosownia nieobecny T. Jezierski 
 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

                        w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 
                   za głosowali: B. Genca, Cz. Roczyński, P. Kajzer, P. Żok, 
            wstrzymali się od głosu: T. Tobiański, B. Kamińska, Z. Urban,  
                             podczas głosownia nieobecny T. Jezierski, M. Kaffka,  
 
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową 
komunikacją miejską w Tczewie. 
                                 w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 
     podczas głosownia nieobecny T. Jezierski, M. Kaffka, T. Tobiański, Cz. Roczyński,  

                                                                                                                                        
   Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  
posiedzenie komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono       
 
 

 

 

 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


