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 Protokół Nr 73/2010 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 26 sierpnia 2010 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1100 ( czasie przerwy w obradach sesji),  a 
zakończyło się o godz. 1150 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-
Budżetowej.    
Poinformowała, iż posiedzenie komisji zaplanowane w planie pracy na 19 sierpnia 2010 r. 
nie odbyło się ze względu na brak quorum. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący 
Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński zwołał następne posiedzenie na dzień 
26 sierpnia 2010 r. w czasie przerwy w obradach sesji.  
 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 8, na 9 - osobowy skład  
komisji:               

                                       - Genca Brygida                           
                                       - Tobiański Tomasz   
                                       - Kajzer Piotr 
                                       - Roczyński Czesław           
                                       - Kaffka Mirosław    
                                       - Żok Piotr 
        - Urban Zbigniew    
                                       - Kamińska Barbara                     
            Nieobecny          - Jezierski Tomasz                               
   Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    
   gości: 
           - Prezydent Miasta Zenon Odya,  
           - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę,  
           - Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
        - radnych nie będącymi członkami komisji,  
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła 
porządek posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu.  
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.  
 
 Porządek posiedzenia:  

   1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
   2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za  pierwsze półrocze 2010r. 
   3. Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 
 
 Ad. 1 

   Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła projekty 
uchwał, które komisja zaopiniowała jak niżej:  

 
1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

                             w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
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2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie oddania w 
dzierżawę w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew  położonej na targowisku przy  ul. Żwirki w Tczewie. 

                             w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
 

3. 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 - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
 

4. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na opłaty za  rozmowy   telefoniczne 
z telefonów stacjonarnych  przeprowadzone przy pomocy cyfrowej centrali 
telefonicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

                             w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
 

5. Członkowie komisji zapoznali się i nie wnoszą uwag  do  pozostałych materiałów i 
projektów uchwał  Rady Miejskiej w Tczewie.  

 
Ad. 2 

  Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za  pierwsze półrocze 2010r. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła powyższa 
informację.  
Radny Zbigniew Urban – zwrócił uwagę, aby w przedstawianych informacjach z 
wykonania budżetu miasta, odnosić się jednoznacznie albo do środków unijnych  
kwalifikowanych albo całkowitych.  
Poinformował, o niepokojącej sytuacji finansowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Gminy i złożył wniosek o przedstawienie informacji na ten temat.  
 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, iż zagadnienie przedstawiania środków 
unijnych w różnej postaci, dotyczy tylko Domu Przedsiębiorcy. 
  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Komisja przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta i  planu finansowego instytucji 
kultury za I półrocze 2010 r.,  

                                    w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
  

Na wniosek radnego Zbigniewa Urbana komisja wnosi o przedstawienie przez Dyrektora 
ZGKZM, pełnej informacji o stanie finansowym zakładu uwzględniającej  ściąganie 
należności, wielkości zobowiązań narastająco od 2006 r. do 31 sierpnia 2010r. Jak 
również jakie podjęto działania naprawcze.  
 

                                     w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
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Ad. 3 

   Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 

 
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała użyczenie na okres 10 lat nieruchomości 

określonej jako działka nr 28/2 obręb 11, w części o pow. 0.72 ha położonej w 
Tczewie przy ul. Rokickiej, na rzecz ZUOS Sp. z o. o w Tczewie ( pismo WGM.MV 
72243/134-1/2010 z dnia 12.08.2010).  

                                     w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przystąpienie do licytacji przez Gminę 
Miejską Tczew  w celu nabycia nieruchomości po byłej ,,masarni”, przy ul. 
Jagiellońskiej 30 w Tczewie, do wysokości 1.100.000 zł. (pismo WGM.GI-0114-
12/2010 z dnia 13.08.2010).  

                                     w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
 

3. Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą  pozyskania terenów obecnego                    
16 Tczewskiego Batalionu Saperów  (pismo WGM.GI-0114-12/2010 z dnia 
13.08.2010)  

                                     w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
 

4. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Urzędu Miasta i Gminy Gąbin z dnia               
12 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z powodzią. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że wpłynęły jeszcze inne wnioski  o dofinansowanie 
także z  innych miejscowości. Komisja przychyliła się do wniosku Pani Skarbnik o 
rozpatrzenie wszystkich pism razem w miesiącu wrześniu.  

 
                                     w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 

 
5. Komisja zapoznała się z pismem Pawła Muszyńskiego z dnia 11.08.2010r. w sprawie 

przyznania stypendium na podjęcie studiów wyższych w Londynie. Zdaniem komisji 
nie ma możliwości prawnych udzielenia takiego stypendium. Zainteresowany może 
corocznie ubiegać się o nagrodę Prezydenta, jeżeli spełni kryteria określone w 
regulaminie.  

                                     w głosowaniu: za - 8 jednogłośnie 
                              podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 
 

6. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” 
przy Urzędzie Miejskim w Tczewie odnośnie zaplanowania w budżecie na 2011 rok 
środków na awanse dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego.  
        Na wniosek radnej Brygidy Genca, komisja wnosi aby Prezydent Miasta 
rozważył możliwość wzrostu wynagrodzeń na 2011 r. w miarę posiadanych środków, 
nie tylko dla pracowników Urzędu Miasta ale również dla pozostałych jednostek 
samorządowych.  

                                     w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
                                   podczas głosowania nieobecny T. Jezierski 

                                         wstrzymał się od głosu P. Kajzer,  
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7. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Konwentu Organizacji Kombatanckich w 
Tczewie z dnia 05,07.2010r w sprawie remontu pomieszczeń użytkowanych przez 
Konwent przy ul. Wojska Polskiego. Wnosi o przekazanie informacji  o zajętym 
stanowisku.   

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

 

 

 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


