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 Protokół Nr 74/2010 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 20 września 2010 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1530 a zakończyło się o godz. 1800 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-
Budżetowej.    
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 8, na 9 - osobowy skład  
komisji:               

                                       - Genca Brygida                           
                                       - Tobiański Tomasz   
                                       - Kajzer Piotr 
                                       - Roczyński Czesław           
                                       - Kaffka Mirosław    
                                       - Jezierski Tomasz                                  
        - Urban Zbigniew    
                                       - Kamińska Barbara                     
   Nieobecny                   - Żok Piotr 
   Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    
   gości: 
           - Prezydent Miasta Zenon Odya,  
           - Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki,  
           - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę,  
           - Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
           - Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastiana Juszyńskiego, 
        - 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. Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty 

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

2010 r. 
3. Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej przez Komisję  

Finansowo-Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2010 r. 
4. Zaopiniowanie pozostałych  materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
5. Przyjęcie informacji z działalności spółek z udziałem skarbu gminy  (realizacja zadań 

na rzecz miasta, wyniki ekonomiczne). 
6. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 Ad. 1 

         Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących   

          korekty budżetu 
   Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 
komisja wyjątkowo odbyła się we wcześniejszym terminie tj. przed posiedzeniami 
pozostałych  komisji stałych. Członkowie komisji wnioski komisji stałych dotyczące korekty 
budżetu miasta na 2010 r. zaopiniują na posiedzeniu komisji w dniu sesji.  
 



 2 

Ad. 2 

       Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta    

        na 2010 r. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem 
odnośnie kwot refundacji za ulgowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej.  
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż kwota ujęta w korekcie  
budżetu miasta jest kwotą zaliczkową i wynosi 260.000 zł.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła korektę budżetu miasta na 2010r., poinformowała 
iż w miesiącu październiku br. będzie również przedstawiony projekt korekty budżetu 
miasta. Przedstawiła autopoprawki Prezydenta Miasta do korekty budżetu, które komisja 
zaopiniowała jak niżej.  

 
1. Komisja wyraziła pozytywną opinię, co do maksymalnej kwoty zakupu nieruchomości 

przy ul. Jagiellońskiej 30 (masarnia)  tj. 1.500.000 zł. (pismo WGM. GII-7220-13/5/2010 
z dnia 16 września 2010) 

                             w głosowaniu: za – 5, przeciw – 2, wstrz. – 1 
               za głosowali: B. Kamińska, T. Tobiański, Cz. Roczyński, P. Kajzer, Z. Urban,  
               przeciw glosowali: T. Jezierski, M. Kaffka,  
               wstrzymała się od głosu: B. Genca,  

                     podczas głosowania nieobecny: P. Żok  
 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt korekty budżetu miasta 
(12.09.2010) wraz ze zmianami przedstawionymi przez panią Skarbnik tj. 
-  zwiększenie wydatków na wykonanie przyłączy elektrycznych budynków na                   
   ul. Prostej 60.000 zł. 
-  zwiększenie wydatków TCSiR w celu wykonania prowadnic pomostu na przystani     
   10.500 zł. 
-  zwiększenie wydatków SP Nr 8  z przeznaczeniem na naprawę rury kanalizacyjnej    
   5.000 zł.  
- wykreślenie dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Nr 9 w wysokości 6.000 zł.  

                                       w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                                      podczas głosowania nieobecny:  P. Żok  

Ad. 3 

Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej przez Komisję  

Finansowo-Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2010 r. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, iż 
członkowie komisji, stanowisko w formie opisowej dotyczące zmiany budżetu miasta na 
2010 r. zaopiniują podczas przerwy w obradach sesji, po otrzymaniu ostatecznego projektu 
uchwały.  

 
Ad. 4 

       Zaopiniowanie pozostałych  materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 

Komisja zapoznała się i nie wniosła uwag do:  
       - Informacji o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska                   
         Tczew posiada udziały, 
       - Sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w kadencji 2008--/2010,   
       - Sprawozdania z działalności w ramach programu PRESTO za lata 2009 – 2010, 
       - Informacji z przygotowania służb do okresu zimowego 2010/2011, 
       - Informacji z realizacji Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”, 
       - projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów   
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         zawierających  pow. 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia   
         poza miejscem sprzedaży, 
       - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa. 
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku 

dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła projekt w/w 
uchwały.  
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym 
rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie o systemie oświaty. 

                                       w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                                      podczas głosowania nieobecny:  P. Żok 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście 

Tczewie w latach 2011-2012. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła projekt w/w 
uchwały.  
Uwag nie zgłoszono.  
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie 
w latach 2011-2012. 
                                       w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                                      podczas głosowania nieobecny:  P. Żok 
 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i 

rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym 

miasta Tczewa.  
  Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta 
Tczewa.  

                                       w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                                      podczas głosowania nieobecny:  P. Żok 
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązań finansowych na utrzymanie zimowe dróg w mieście Tczewie, w latach 2011 

– 2013.  
  Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań finansowych na utrzymanie zimowe dróg w mieście Tczewie, w 
latach 2011 – 2013.  

                                       w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                                      podczas głosowania nieobecny:  P. Żok 
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Tczewa. 
  Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.  

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie aktualności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta 
Tczewa. 

                                       w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                                      podczas głosowania nieobecny:  P. Żok 
 

6. Komisja zapoznała się z autopoprawkami przedstawionymi przez Z-cę 

Przewodniczącego Komisji Statutowej Brygidę Genca,  dotyczącymi  projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa w § 107 pkt 3 i przekaże je Komisji 

Rewizyjnej.  
 

Prezydent Miasta Zenon Odya – zaproponował, aby pod koniec kadencji nie podejmować 
zmian w statucie miasta, mogłaby to już zaopiniować nowa rada.  

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, iż 
Komisja Statutowa pracowała przez długi okres czasu nad zmianami statutu i chciałaby go 
przyjąć w obecnej kadencji. 

 
Ad. 5 

       Przyjęcie informacji z działalności spółek z udziałem skarbu gminy  (realizacja   

       zadań na rzecz miasta, wyniki ekonomiczne). 
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła w/w 
informację. 

 
 Członkowie komisji zapoznali się z informacją z działalności spółek z udziałem skarbu 

gminy. 
 

Ad. 6 

   Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 
 
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykup działki Nr 36/1 o pow.19 m2 położonej w 
Tczewie przy ulicy Al. Kociewskiej za cenę 4.741 zł. 

                                       w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 
                        podczas głosowania nieobecny:  P. Żok, T. Jezierski,  

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 
czas oznaczony na okres jednego roku gruntów zabudowanych garażami oznaczonych nr 
działek: 33/26 ul. Armii Krajowej, dz. 16.7 i 16/13 ul. Sadowa, dz. 50                                      
ul. Grunwaldzka.  
                             w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 
                             wstrzymali się od głosu: Z. Urban, M. Kaffka 

                                 podczas głosowania nieobecny:  P. Żok, T. Jezierski,  
 

3. Komisja zapoznała się z pismami: 
- WSK-IV-0057/37/2010 z dn. 30.08.2010r. skierowanym do Dyrektora ZGKZM o               
   przygotowanie informacji stanowiącej odpowiedz na wniosek komisji dotyczący stanu   
   finansowego zakładu (wniosek z 26 sierpnia 2010r.)  
 
- WSK-IV-0057/37-1/2010 z dnia 20.09.2010 stanowiącym odpowiedz na wniosek komisji z                      
   26 sierpnia w sprawie informacji o stanu finansowego ZGKZM w Tczewie, 
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- WOK 43490/5a/10 z dnia 6 września 2010 r. stanowiącym odpowiedź na prośbę o   
   dofinansowanie  w formie stypendium naukowego, na studia w Londynie.  
 
- WRM-3030-2-5-19/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. informujące o wycofaniu z porządku obrad     
   sesji projektu uchwały Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie utworzenia gminnej jednostki    
   budżetowej ,,Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” 
 
- pismo Kościoła Zielonoświątkowego z dnia 25.08.2010 r. skierowane do Komisji Polityki   
  Gospodarczej, informujące o podjęciu decyzji dotyczącej ubiegania się o działkę na osiedlu   
  Górki w rejonie ul. Głowackiego na warunkach preferencyjnych.  
 
- wnioskiem do budżetu miasta na 2011 rok, ( z dn. 26.08.2010)  radnej Bożeny Chylickiej   
  dotyczący budowy placu zabaw na terenie bulwaru nad Wisłą. Wniosek komisja będzie   
  omawiać przy opiniowaniu budżetu.  
 
- wnioskiem do budżetu miasta radnego Tomasza Tobiańskiego z dn. 26.08.2010. w sprawie   
  ekranu dźwiękoszczelnego wzdłuż Al. Kociewskiej, budowy boiska wielofunkcyjnego na os.   
  Bajkowym, budowy sztucznego lodowiska, Wniosek komisja będzie omawiać przy   
  opiniowaniu budżetu.  
 
- Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana   
  Kasprowicza w Tczewie  z dn. 11.09.2010r. dotyczącym dofinansowania wykonania sztandaru   
  z okazji 100 lecia istnienia ogrodu. 
 
Komisja podczas posiedzenia w czasie przerwy w obradach sesji w dniu 30 września 2010 r. 

zaopiniowała wnioski:  
1. Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

Tczewa na 2010 rok, uwzględniający wykreślenie w uzasadnieniu części zapisu w 
punkcie 2A ppkt s tj. ,, w związku z planowanym zakupem nieruchomości położonej 
przy ul. Jagiellońskiej”. (projekt z dnia 28.09.2010)  

  w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1.  
          wstrzymał się od głosu T. Jezierski 
       nieobecny podczas głosowania Z. Urban.  

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść opinii Komisji Finansowo-
Budżetowej w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2010 rok.  

                                  w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie,  
                                nieobecny podczas głosowania Z. Urban.                                                                                      
 Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  
posiedzenie komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono       
   

 

 

 

 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 
 
 

 
 


