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 Protokół Nr 7/2011 

z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 19 maja  2011 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz. 1700 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Czesław Roczyński Przewodniczący Komisji Finansowo-
Budżetowej.    
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 12, na 14 - osobowy skład  
komisji:               

         - Roczyński Czesław – przewodniczący                    - Kucharski Roman                                                                                         
         - Urban Zbigniew - z-ca przew.                                 - Kulas Bartłomiej 
         - Czochór Ewa                                                            - Misiewicz Krzysztof  
         - Genca Brygida   - nieobecna              - Mokwa Kazimierz  
         - Ickiewicz Kazimierz                                                - Motas Ferdynand      
         - Kajzer Piotr   - nieobecny                                        -  Mroczkowski Włodzimierz 
         -  Korda Krzysztof                                                     - Tobiański Tomasz            
Na wniosek radnego Kazimierza Ickiewicza Rada Miejska w Tczewie na sesji w dniu                       
28 kwietnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr VIII/53/2011 w sprawie powołania Kazimierza 
Ickiewicza do składu Komisji Finansowo- Budżetowej Rady  Miejskiej w Tczewie kadencji 
2010-2014. 
 
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz pozostałych, 
obecnych podczas obrad komisji: 
           - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
           - Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
           - Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
           - Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastiana Justyńskiego,  
           - Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta Jolantę Śliwińską,  
           - przedstawiciela prasy. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił porządek 
posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
przedstawiony porządek.  
W wyniku jawnego głosowania  

Porządek obrad komisji  
przyjęto jednogłośnie: za – 10 jednogłośnie  

                  podczas głosowania nieobecni: B. Genca, W. Mroczkowski, Z. Urban, P. Kajzer.  
 
      Porządek posiedzenia:  
 
1. Zaopiniowanie materiałów i  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z  wykonania budżetu za 2010 rok i               
     przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 
3. Zapoznanie się z informacją o wynikach finansowych z przeprowadzonych przetargów. 
4. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
 



 2 

Ad. 1 
Zaopiniowanie materiałów i  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  

1. Zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programów 

zdrowotnych na rok 2011. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
programów zdrowotnych na rok 2011. 
                        w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 
          nieobecni: B. Genca, Z. Urban, W. Mroczkowski, P. Kajzer.  

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy  zabytkach wpisanych do 

rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

 
Uwag nie zgłoszono  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy  zabytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa ( z 28.04.2011). 
                        w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 
          nieobecni: B. Genca, Z. Urban, W. Mroczkowski, P. Kajzer.  

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia uprawnień pasażerów do 

bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, iż Komisja Polityki Gospodarcza 
zawnioskował do Prezydenta Miasta o wykreślenie w § 1pkt-u 2e, tj.: 
     ,, Do korzystania z biletów ulgowych 50% uprawnieni są; 
           e) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – mieszkańcy Tczewa”.  
Pozostałby miedzy innymi zapis w § 1 pkt 1 m :  
     ,, Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 

m) dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na trasie z miejsca 
zamieszkania do placówki oświatowej – mieszkańcy Tczewa. 

Prezydent przychylił się do wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych,  będących pod opieką MOPS, na dojazd do i ze szkoły,  ujętych w projekcie 
uchwały w § 1 pkt 1 m.  
 
Stanisław Smoliński - w załączonych materiałach przedstawiono informację, dotyczącą 
kosztów wprowadzenia w/w ulgi, tj. ok. 350-500 tys. zł. rocznie,  którą trzeba będzie w 
miarę potrzeby uwzględnić w przeprowadzonym w tym roku przetargu, a co za tym idzie w 
przyszłorocznym budżecie.  

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem komisji Polityki Gospodarczej.  
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Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia uprawnień 
pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w 
Tczewie, jednocześnie wnosi o wykreślenie w § 1 pkt-u 2e. 
                        w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 
          nieobecni: B. Genca, Z. Urban, R. Kucharski, P. Kajzer.  

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za przewozy osób środkami 

miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2012-2014. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt  
w/w uchwały. 
 
Stanisław Smoliński – omówił projekt uchwały, poinformował miedzy innymi, iż w 2010 
roku zmalała o 30% ilość osób korzystających z przejazdów środkami miejskiej 
komunikacji.  

 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił uwagę, aby w umowie z Veolią, nie ujmować przyjazdów 
na  liniach autobusowych, które są zbyt mało uczęszczane.  
 
Stanisław Smoliński – poinformował, iż projekt umowy z firmą Veolią liczy ok. 60 stron i w 
stosunku do obecnie obowiązującej umowy liczącej 8 stron, jest bardziej rozbudowana.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod 
glosowanie projekt uchwały. 

 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie opłat za przewozy osób środkami 
miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2012-2014. 
                        w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 
          nieobecni: B. Genca, T. Tobiański, R. Kucharski, P. Kajzer.  

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania 

z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt   
uchwały. 
 
Stanisław Smoliński – zwrócił uwagę, iż stawki ujęte w projekcie uchwały są stawkami   
maksymalnymi. 
Poinformował o pomyłkowym zapisie w uzasadnieniu do projektu uchwały, zamiast ,, w   
transporcie drogowym” winno być  ,,w transporcie  zbiorowym”.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, iż dobrym rozwiązaniem jest ujęcie w projekcie   
uchwały stawek maksymalnych.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod  
głosowanie w/w projekt uchwały.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich 
przez przewoźników wraz ze stawkami opłat. 
                        w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 
          nieobecni: B. Genca, T. Tobiański, R. Kucharski, P. Kajzer.  
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Ad. 2 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z  wykonania budżetu za 2010 

rok i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił w/w   
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono.  

 
Członkowie komisji  zapoznali się ze sprawozdaniem z  wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za 2010 r.,  informacją o stanie mienia komunalnego za 
okres od dnia  1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdaniami 
finansowymi Gminy Miejskiej Tczew za 2010 rok i nie wnoszą uwag. 
                                w głosowaniu: za – 8, przeciw -0, wstrz. – 2.  
                              wstrzymali się od głosu: Z. Urban. K. Misiewicz,  
                        nieobecni: B. Genca, T. Tobiański, R. Kucharski, P. Kajzer.  
 

Ad. 3 

Zapoznanie się z informacją o wynikach finansowych z przeprowadzonych przetargów. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił w/w  
informację.  
Uwag nie zgłoszono.  
Komisja zapoznała się z informacją  o wynikach finansowych z przeprowadzonych 
przetargów. 
 

Ad. 4 

Sprawy własne Komisji i wolne wnioski 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił pisma 
skierowane do komisji w celu zaopiniowania.  

 
1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Jana z Kolna dz. nr 149/1 oraz działki nr 
522/12 przy ul. Kołłątaja (Pomorska Spółka Gazownictwa) na czas oznaczony do 31 
grudnia 2013 r. ( pismo WGM.6845.21.1.2011.MG. z 16.05.2011). 

                        w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 
          nieobecni: B. Genca, T. Tobiański, R. Kucharski, P. Kajzer.  

 
2. Komisja zapoznała się z pismem Klubu Jeździeckiego ,,Leśna Podkowa” Damaszka, w 

sprawie dofinansowania zawodów jeździeckich (pismo z dnia 14.04.2011). Z-ca 
Prezydenta Miasta Zenon Drewa poinformował, iż w/w zawody dofinansowane będą w 
ramach promocji miasta.  

 
3. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ulicy Kusocińskiego w sprawie ujęcia w 

przyszłorocznym budżecie miasta budowy drogi pomiędzy ulicą Kusocińskiego i Bema 
w Tczewie.  
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, iż na dzień dzisiejszy nie ma 
możliwości wykonania drogi pomiędzy ulicą Kusocińskiego i Bema. Wniosek 
mieszkańców będzie rozpatrzony po zakończeniu wykupu wszystkich działek pod 
budowę.  

 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że tymczasowo można na w/w odcinku 
położyć płyty yumbo.  
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4. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą powołania  Stowarzyszenia  ,,Gdański 
Obszar Metropolitarny” i nie widzi przeszkód do podjęcia przez Prezydenta Miasta 
rozmów w tej sprawie.  
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że w najbliższy wtorek 
Prezydent Mirosław Pobłocki uczestniczyć będzie w rozmowach z Prezydentem Miasta 
Gdańsk, z Marszałkiem Województwa Pomorskiego odnośnie gdańskiego obszaru 
metropolitarnego.  
 
Radny Ferdynand Motas – zwrócił się z prośbą, aby na sesji 26 maja br. radni otrzymali 
informacje na temat plusów i minusów przystąpienia do Stowarzyszenia  ,,Gdański 
Obszar Metropolitarny”.  

 
5. Radny Krzysztof Korda – zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczącej zakupu 

zbiorów fotografii wraz z negatywami, dotyczących miasta Tczewa od Pana Stanisława 
Zaczyńskiego. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, iż w czerwcowej korekcie budżetu miasta   
będzie ujęta kwota 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup kolekcji zdjęć pana Stanisława   
Zaczyńskiego.  
 

Komisja podczas posiedzenia, które odbyło się w czasie przerwy 

w obradach sesji w dniu 26 maja 2011 r. zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych 

przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie, ( z dnia 23 maja 

2011r. zawierający zmiany przyjęte przez Prezydenta Miasta). 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt     
w/w uchwały. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że Prezydent Miasta po 
przeanalizowaniu tematu udzielenia ulg za przejazdy komunikacją masową, ujętych w                    
§ 1 pkt 1 lit. m i  § 1pkt 2 lit. e  zdecydował, iż dzieci objęte w ramach pomocy MOPS, będą 
otrzymywały bilety na przejazd do i ze szkoły.  
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały  w sprawie  określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie, (z dnia 23 maja 2011r. 
zawierający zmiany przyjęte przez Prezydenta Miasta). 
 
                                   w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie 
                    podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, P. Kajzer,  

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

                                                                                             
Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 


