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 Protokół Nr 75/2010 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 21 października 2010 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1530 a zakończyło się o godz. 1830 
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                                  
                                       - Roczyński Czesław                                             
                                       - Jezierski Tomasz                                  
        - Urban Zbigniew    
                                       - Kamińska Barbara                     
                                       - Żok Piotr 
                 Nieobecny     - Kaffka Mirosław    
                                       - Kajzer 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, 
           - przedstawiciela prasy  
        - 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. Przeanalizowanie informacji zawierającej wysokość podatków i opłat lokalnych z   
    ostatnich 5 lat.  
3. Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2011r.  
4. Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do projektu budżetu miasta na 2011 rok przez       
    radnych, mieszkańców i instytucje itp.  
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres kadencji 2006-2010.  
6. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
 Ad. 1 

Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła projekt w/w 
uchwały.  
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Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła wniosek Komisji Polityki Gospodarczej 
dotyczący w/w projektu uchwały mówiący o pozostawieniu na tym samym poziomie stawki 
podatku ujętej w § 1 pkt 2 a.  
 

Komisja przychyliła się do części wniosku Komisji Polityki Gospodarczej o pozostawienie na 
dotychczasowym poziomie stawek podatku od nieruchomości ujętych § 1 pkt 2 a  

,, 2) od budynków lub ich części: 
a. mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej,” 

                                       w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Cz. Roczyński,  
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa wraz z przyjętą zmianą. 
                                       w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Cz. Roczyński,  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 

 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła w/w projekt uchwały.  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 

                                       w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Cz. Roczyński,  
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych. 

 
Prezydent Miasta Zenon Odya-  omówił projekt uchwały, informując, iż zmiana w/w 
uchwały dotyczy niewielkiego wzrostu stawek opłat.  

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od   właścicieli 
nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
nieczystości ciekłych, 

                                              w głosowaniu: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 2,  
                                       za głosowali: B. Genca, T. Tobiański, P. Żok,  
                                       przeciw głosował T. Jezierski,  
                                       wstrzymali się od głosu: Z. Urban, B. Kamińska,  
                      podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Cz. Roczyński,  
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2011. 

 
Uwag nie zgłoszono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2011. 
                                              w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
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                    za głosowali: B. Genca, T. Tobiański, Cz. Roczyński, P. Żok,  
                         wstrzymali się od głosu: Z. Urban, B. Kamińska,  
                         podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, T. Jezierski,   
 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2011. 
Uwag nie zgłoszono.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011 
                                              w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
              za głosowali: B. Kamińska, T. Jezierski, B. Genca, T. Tobiański, P. Żok, B. Kamińska,  
              wstrzymał się od głosu Z. Urban,  
             podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, ,   
 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego.  
 
  Uwag nie zgłoszono.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego.  
                                       w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, T. Tobiański,  
 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk w 

mieście Tczewie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
targowisk w mieście Tczewie. 
                                    w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0,  
                za głosowali: B. Genca, P. Żok, T. Jezierski, Cz. Roczyński,  
               przeciw głosował: Z. Urban,  
               podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, T. Tobiański, B. Kamińska,  
 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta na 2010 rok.  

 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały,  zwróciła się do członków komisji z 
prośbą o wyrażenie opinii odnośnie dofinansowania Powiatu Tczewskiego na zakup koszy 
podwieszanych w sali gimnastycznej II LO w Tczewie. Całość zakupu wynosiłaby ok. 44.284 zł.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – w związku z wątpliwościami co do kosztorysu na 
wykonanie i zamontowanie koszy w II LO w Tczewie, zadeklarował, że wyjaśni kwotę w/w 
zadania.  
W wyniku dyskusji  

Komisja wnosi o uwzględnienie w korekcie budżetu miasta na 2010 rok, pomocy finansowej 
dla Starostwa Powiatowego w wysokości 24.000 zł. na zakup podwieszanej konstrukcji 
koszowej w sali gimnastycznej II LO w Tczewie. 
 

                                    w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
         za głosowali: B. Genca, T. Tobiański, Cz. Roczyński, B. Kamińska, Z. Urban, T. Jezierski,  
         wstrzymał się od głosu: P. Żok, 
         podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka,  
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        Następnie  
        Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt korekty budżetu miasta na 2010 rok.  
                                       w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 
                           podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka,  
 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania.  

 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o 
udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.  
                                       w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 
               podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  
 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku 

dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty. 

 
Uwag nie zgłoszono.  
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie gromadzenia na 
wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. 
                                       w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 
                podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  
 

11.  Komisja zapoznała się i nie wniosła uwag do:  
       - Informacji  z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2010”, 
       - Informacji z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, 
       - Raport o stanie miasta na koniec kadencji 2006 – 2010, w tym: 
          - sprawozdanie z realizacji: 

a) działalności Prezydenta Miasta za okres kadencji 2006-2010 
b) strategii rozwoju miasta za okres kadencji 2006-2010 
c) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kadencji 2006-2010 

       -  projektów uchwał w sprawie:  
           a ) ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w   
               2011r. 
           b)  zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, 
           c)  zmiany planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów,  
           d) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu     
             Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
         e)zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad zwrotu wydatków na   
              pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu, 
 

Ad. 2 

          Przeanalizowanie informacji zawierającej wysokość podatków i opłat lokalnych z   

 ostatnich 5 lat.  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie komisji 
otrzymali materiały informacyjne już miesiąc wcześniej. Pomocne mogą być też materiały 
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załączone do projektu uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz środków transportowych. Zakładam, że radni zapoznali się z tymi 
materiałami.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag, nie podjęli też dyskusji w tym temacie.  

 
Ad. 3 

Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2011r. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 
członkowie komisji w/w projekty uchwał zaopiniowali w punkcie 1 porządku posiedzenia 
komisji.  

 
Ad. 4 

       Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do projektu budżetu miasta na 2011 rok przez       

       radnych, mieszkańców i instytucje itp.  
 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła wnioski złożone do budżetu miasta na 2011 rok 
i udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych. 
 

Członkowie komisji zapoznali się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu miasta na 
2011 rok.  

 
Ad. 5 

       Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres kadencji 2006-2010.  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności komisji za okres kadencji 2006-2010. 
Członkowie komisji przyjęli sprawozdanie z działalności komisji za okres kadencji 2006-
2010. 

                                         głosowanie: za - 5 jednogłośnie.  
                    podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  
 

Ad. 6 

   Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała nabycie przez Gminę Miejską Tczew prawa 

wieczystego użytkowania gruntów położonych przy ul. Podmurnej, oznaczonych działek: 
( pismo WGM.M.VIII-72240/Podm.134/1/166-11/10 z dnia 06.10.2010) 
- 134/1 o pow. 82m2 za kwotę 13.940 zł.  
- 134/2 o pow. . 56m2 za kwotę 9.520 zł.  
- 134/3 o pow. 119 m2 za kwotę 20.230 zł.  

                                         głosowanie: za - 5 jednogłośnie.  
           podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  
 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy najmu dotychczasowemu 
najemcy miejsca na dachu budynku ,,Wieża Ciśnień” położonego przy ul. Bałdowskiej 
do 31 grudnia 2013 roku ( pismo WGM. MV 72243/168-2/2010 z dnia 11.09.2010r.)  

                                         głosowanie: za - 5 jednogłośnie.  
           podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  
 

3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali: 
-  przedłożenie na kolejny rok umowy najmu lokalu przy ul. Niepodległości 1, w którym   
    prowadzony jest gabinet kosmetyki lekarskiej ,,Chantelle” ( pismo WGM.MV 72243/103-  
    2/2010 z dn. 12.10.2010), 
- przedłużenie do 26 października 2011 r. umowy dzierżawy lokalu znajdującego się przy    
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  ul. Niepodległości 1, w którym prowadzona jest praktyka stomatologiczna ( pismo   
  WGM.MV 72243/169-1/2010 z dn. 11.09.2010r). 

                                         głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz -  1, 
                         za głosowali: B. Genca, Cz. Roczyński, P. Żok, T. Tobiański,  
                        wstrzymał się od głosu: T. Tobiański,  
           podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  

 
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy dzierżawy do 31 grudnia 2013r. 

części działki przy ul. Starowiejskiej na działalność handlową ( pismo WGM. MV. 
72243/175-1/2010 z dn. 15.10.2010)  

                                         głosowanie: za – 4, przeciw – 1, wstrz -  0, 
                      za głosowali: B. Genca, T. Tobiański, Cz. Roczyński, B. Kamińska,  
                      przeciw głosował P. Żok, 
                      podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  
 

5. Komisja zgodnie z pismem WSS 8110-1/83/20 z dnia 05.10.2010 zapoznała się z 
projektem uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 
realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, i wnosi o określenia 
procentowego wkładu własnego nie mniej niż 40%. ( §3 pkt 3). 

 
                                         głosowanie: za - 5 jednogłośnie.  
           podczas głosowania nieobecny:  P. Kajzer, M. Kaffka, Z. Urban, T. Jezierski,  
 

6. Komisja zapoznała się z pismem radnego Romana Kucharskiego, skierowanym do 
Prezydenta Miasta, dotyczącym podania kosztorysu projektu przebudowy ulicy 
Obrońców Tczewa.  

Z-ca Prezydenta poinformował, że w sprawie ulicy Obrońców Tczewa, odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami tej ulicy. W uzgodnieniu z mieszkańcami, powstanie tymczasowy chodnik. 
W przyszłym roku dokumentacja na budowę ulicy wraz z deptakiem, będzie  zrobiona 
również  w  uzgodnieniu  z mieszkańcami ulicy Obrońców Tczewa.  

 

Komisja podczas posiedzenia w czasie przerwy w obradach sesji w dniu  

29 października  2010 r. zaopiniowała wnioski:  
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

                          w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrz.- 1 
                                   wstrzymał się od głosu: P. Żok 
                               podczas głosowania nieobecny P. Kajzer, 
 

2. Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 
2010 r. (z dnia 26.10.2010) wraz z autopoprawkami przedstawionymi przez Panią 
Skarbnik tj. 

      – dofinansowanie zakupu koszy podwieszanych do koszykówki,  dla Powiatu   
         Tczewskiego (II LO w Tczewie) w wysokości 21.500 zł, 
      -  na realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 8.000 zł.  

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

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla przedszkoli 
publicznych miasta Tczewa. 
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                                  w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
                               podczas głosowania nieobecny P. Kajzer, 
 

4. Komisja zaopiniowała pozytywnie treść opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 
dotyczącej Korekty budżetu miasta na 2010 rok.  

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

 

 

 
 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


