
 1 

 

 Protokół Nr 8/2011 

z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 27 czerwca  2011 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz. 1830 
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  -  nieobecny             - Kulas Bartłomiej 
         - Czochór Ewa – nieobecna                                        - Misiewicz Krzysztof  
         - Genca Brygida                                          - Mokwa Kazimierz  
         - Ickiewicz Kazimierz                                                 - Motas Ferdynand      
         - Kajzer Piotr                                                              -  Mroczkowski Włodzimierz 
         -  Korda Krzysztof                                                      - Tobiański Tomasz            
 
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz pozostałych, 
obecnych podczas obrad komisji: 
           - Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
           - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
           - Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
           - Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastiana Justyńskiego,  
           - Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Danutę Morzuch-Bielawską,  
 
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 – 11  

                  podczas głosowania nieobecni: E. Czochór, W. Mroczkowski, Z. Urban,  
 
      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 2011r.  
3. Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej  przez Komisję Finansowo-    
    Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2011r.  
4. Zaopiniowanie pozostałych materiałów  i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

Ad. 1 

Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady  dotyczących korekty 

budżetu. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że do 
Komisji Finansowo-Budżetowej nie wpłynęły wnioski z komisji stałych dotyczące korekty 
budżetu miasta na 2011 rok.  

 
Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2011r. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  
 
Radny Roman Kucharski – wyraził wątpliwości co do zatrudnienia strażnika w Domu 
Przedsiębiorcy.  
Radny Krzysztof Korda – zwrócił się z zapytaniem: czy na osiedlu Bajkowe możliwe jest 
wybudowanie boiska sportowego.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, iż musi być ktoś,  kto będzie 
odpowiedzialny za boisko, boisko musi mieć swojego administratora.  
 
Radny Tomasz Tobiański – poinformował, iż trzy lata temu składał wniosek o wybudowanie 
boiska – Orlik, a w przyszłym roku zakończy się dofinansowanie tego typu boisk. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz - poinformował, iż administratorem boiska może być 
stowarzyszenie albo TCSiR.  
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem: za ile lat Prezydent Miasta przewiduje 
budowę boiska na osiedlu Górki.  
 
Następnie  
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej 
adaptacji budynku CED oraz terenów po Jednostce Wojskowej.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że od ubiegłej kadencji realizowany jest 
plan budowy boisk. Boiska będące na terenie szkoły można monitorować.  
Do zrealizowania są dwie inwestycje: w SP nr 10 boisko lekkoatletyczne i w Gimnazjum Nr 3.  
 
Radny Piotr Kajzer – zwrócił się do Przewodniczącego Komisji o przegłosowanie wniosku.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Piotra Kajzera o treści:  
 
Komisja na wniosek radnego Piotra Kajzera wnosi o zabezpieczenie w korekcie budżetu miasta 
środków finansowych na dokumentację projektowo-techniczną boiska piłkarskiego o sztucznej 
nawierzchni oraz budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy ul. Broniewskiego 
na oś. Wincentego Witosa.  

                              głosowanie: za – 10, przeciw- 0 , wstrz. – 2,  
                  wstrzymali się od głosu: Cz. Roczyński, T. Tobiański  
                                nieobecni:  Z. Urban, E. Czochór,  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż Wojskowa Agencja Rozwoju 
Mienia będzie temat omawiała wówczas, kiedy tereny po jednostce Wojskowej będą 
terenami Agencji. Miasto powinno wskazać, ewentualne zagospodarowanie tego terenu.  
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Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem odnośnie termomodernizacji budynku. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki –aby nie obciążać budżetu miasta, 
termomodernizacji budynku ma być wprowadzona do projektu ZUOS. 
Pracownik ochrony w Domu Przedsiębiorcy, jest konieczny ponieważ budynek jest nowy i 
byłby w niedługim czasie zniszczony.  
 
Radna Brygida Genca –wyraziła wątpliwości dotyczące: budowy boiska Orlik przy SP Nr 
10, wysokiej stawki dofinansowania dala ZGKZM.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu miasta na 2011 rok.. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu miasta na 
2011 rok. 
                              Głosowanie: za -  6, przeciw- 3, wstrz. – 2,  

     za głosowali: Cz. Roczyński, K. Misiewicz, T. Tobiański, K. Korda, K. Ickiewcz, F. Motas 
                           przeciw głosowali: W. Mroczkowski, B. Genca, B. Kulas,  
     wstrzymali się od głosu: P. Kajzer, K. Mokwa,  

                  nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski,  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że przed sesją  przedstawi autopoprawki do 
w/w projektu uchwały.  
 
Ad. 3 

Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej  przez Komisję Finansowo-   

Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2011r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
ostateczną opinię komisji przedstawi na posiedzeniu komisji w dniu sesji.  
 
Ad. 4 

Zaopiniowanie pozostałych materiałów  i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

1. Zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 
                              głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrz. - 4   
            wstrzymali się od głosu:   B. Kulas, B. Genca, K. Mokwa, P. Kajzer,  
                        nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski,  

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 

Mieszkaniowym w Tczewie. 

 
Skarbnik Miasta Helana Kullas – omówiła projekt uchwały.  
Radna Brygida Genca  - poinformowała, o zbyt dużym wzroście stawki dotacji.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie. 
                              Głosowanie: za – 9, przeciw – 1, wstrz. - 0    
                                          przeciw głosowała: B. Genca,  
                   nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz,  

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały, poinformowała o zaistniałym w 
projekcie uchwały błędzie, który komisja przegłosowała wraz projektem uchwały j.n.  

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wraz z 
przedstawioną przez Skarbnik Miasta informacją o zmianie w § 1 pkt 2 w/być na okres 13 lat 
i odpowiednio  ppkt : obligacje 10-letnie, 11-letnie, 12-letnie, 13-letnie. Zmiana dotyczy 
również § 5.  
                              Głosowanie: za -10 jednogłośnie,      
              nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz,  

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt  
w/w uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch-Bielawska – omówiła 
projekt uchwały.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa  
                              Głosowanie: za -   9 jednogłośnie,  
              nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Ickiewicz, 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Miejskiej Tczew. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt   
      uchwały. 
      Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – omówił projekt uchwały.  

 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew. 
                                              Głosowanie: za -   9 jednogłośnie,  
              nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Ickiewicz, 
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

ulicy Bartosza Głowackiego  i ustalenia przebiegu ulicy w obrębie 

administracyjnym miasta Tczewa. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt  
w/w uchwały. 
Członkowie komisji zapoznali się z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 
Pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ulicy Bartosza Głowackiego  i ustalenia przebiegu ulicy w obrębie administracyjnym miasta 
Tczewa. 
                              Głosowanie: za -   9 jednogłośnie,  
              nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Ickiewicz, 

 
Ad. 5 

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

 
1. Komisja pozytywnie opiniuje zamianę, z Parafią Rzymsko-Katolicką p. w Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Tczewie, polegającą na przejęciu przez Gminę działki położonej przy 
ul. Wodnej (mury obronne), i przekazaniu w zamian prawa własności działek przyległych 
do Zespołu Szkół Katolickich położonych przy ul. Chopina 22 i przy ul. Wodnej, bez 
ponoszenia wzajemnych kosztów. (pismo WGM.GIII-7222-1/2010-4/2011 z dnia 
3.06.2011r.)  

                              Głosowanie: za – 9 jednogłośnie 
       nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Ickiewicz, 

 
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała użyczenie terenów (zgodnie z pismem WGM.MV 

72243/83-3/2011 z dnia 17.06.2011r.) pod ustawienie pojemników w celu prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów.  

                              Głosowanie: za – 9 jednogłośnie 
       nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Ickiewicz, 

 
3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali:  
- przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu pod budownictwo jednorodzinne    
  nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 42 – dz.   
  227 o pow. 860 m2 oraz dz. 684/1 o pow. 184 m2  
- przeznaczenie do sprzedaży lub oddania w użyczenie wieczyste nieruchomości   
  niezabudowanej, po budowę przedszkola, położonej w Tczewie przy zbiegu ulic   
  Forsterów i Księdza Władysława Młyńskiego oznaczonej numerem działki 60/4.  
                              Głosowanie: za – 9 jednogłośnie 
       nieobecni: Z. Urban, E. Czochór, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Ickiewicz, 

 
4. Członkowie komisji zapoznali się z pismem mieszkańców miasta z dnia 23 maja 2011 r. 

w sprawie uciążliwych  zapachów pochodzących z działalności Communal Service 
GmbH , działającej na terenie Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Tczewie, jak również 
z pismem ZWiK, skierowanym do Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych w tej 
sprawie.  

5. Komisja zapoznała się z pismem Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława 
Kaczyńskiego  z dnia 16 maja 2011 r. dotyczącym podjęcia przez Radę Miejską uchwały 
w sprawie  wyrównania dopłat rolniczych dla Polski i nie wnosi propozycji. 

6. Komisja zapoznała się z ofertą Biura Projektów Elektrycznych ,,ELUX”                             
E. Fijałkowskiego w Tczewie, na opracowanie projektu technicznego, polegającego na 
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zwiększeniu oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia Bulwaru 
Nadwiślańskiego w Tczewie.  

                                                        
Komisja podczas posiedzenia, które odbyło się w czasie przerwy 

w obradach sesji w dniu 30 czerwca 2011 r. zaopiniowała:  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt     
w/w uchwały. 
1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2011 rok ( z dnia 28.06.2011r.)  
                           w głosowaniu: za – 7, przeciw – 3, wstrz. – 1,  
            za głosowali: Z. Urban Cz. Roczyński, P.  Kajzer , K. Korda, F. Motas, K. Ickiewicz,                 
                                  E. Czochór         
            przeciw głosowali: B. Genca, W. Mroczkowski, B. Kulas,  
            wstrzymał się od głosu: R. Kucharski,  
            podczas głosowania nieobecny K. Mokwa, K. Misiewicz T. Tobiański 
 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawki ( z dnia 28.06.2011r.) do projektu 
uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-
2024.  

                           w głosowaniu: za – 7, przeciw – 3, wstrz. – 1,  
            za głosowali: Z. Urban Cz. Roczyński, P.  Kajzer , K. Korda, F. Motas, K. Ickiewicz,                 
                                  E. Czochór         
            przeciw głosowali: B. Genca, W. Mroczkowski, B. Kulas,  
            wstrzymał się od głosu: R. Kucharski,  
            podczas głosowania nieobecny K. Mokwa, K. Misiewicz T. Tobiański 
 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie 
przy ul. Czerwonego Kapturka, tj. działek nr:  6/1, 98/8,98/10, 98/6, 163, 11/6, 6/3, 
11/21, 11/15, 11/18,  (- pismo WGM.6840.2.6.4.2011.HM z dnia 29.06.2011r. )  

                           w głosowaniu: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
                           wstrzymał się od głosu Z. Urban 
            podczas głosowania nieobecny K. Mokwa, K. Misiewicz, Kucharski,  
 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała opinię Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie 
Korekty budżetu miasta w miesiącu czerwcu 2011r.  

                           w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie  
                          podczas głosowania nieobecny K. Mokwa, K. Misiewicz, 

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

                                                                                     
 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 
 


