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 Protokół Nr 9/2011 

z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16
00
 a zakończyło się o godz. 17

00
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Czesław Roczyński Przewodniczący Komisji Finansowo-

Budżetowej.    

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 10, na 14 - osobowy skład  

komisji:               

         - Roczyński Czesław – przewodniczący                     - Kucharski Roman                                                                                         

         - Urban Zbigniew - z-ca przewodniczącego                - Kulas Bartłomiej 

         - Czochór Ewa – nieobecna                                        - Misiewicz Krzysztof nieobecny 

         - Genca Brygida                                          - Mokwa Kazimierz -nieobecny 

         - Ickiewicz Kazimierz                                                 - Motas Ferdynand - nieobecny 

         - Kajzer Piotr                                                              -  Mroczkowski Włodzimierz 

         - Korda Krzysztof                                                      - Tobiański Tomasz            

 

Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz pozostałych, obecnych 

podczas obrad komisji: 

           - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 

           - Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

           - Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastiana Justyńskiego,  

           - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztofa Witosińskiego.  

 

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 

                  podczas głosowania nieobecni: E. Czochór, K. Misiewicz, F. Motas, K. Mokwa,  

 

Porządek posiedzenia 
1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  

2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za  pierwsze półrocze 2011r.  

 

Ad. 1 

Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

Członkowie komisji zapoznali się z: 
-  Informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r. i nie wnoszą uwag, 

      - Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. i           

         nie wnoszą uwag, 

- Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i nie wnoszą uwag. 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok                 

( z dnia 05.08.2011r.)  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 
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Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie zmian w budżecie miasta 

na 2011 rok ( z dnia 05.08.2011r.)  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie                            

       podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz, E. Czochór, F. Motas, Z. Urban 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2011-2024, ( z dnia 05.08.2011r.)  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024, ( z dnia 05.08.2011r.)  

                           w głosowaniu: za –9 jednogłośnie 

       podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz, E. Czochór, F. Motas, Z. Urban 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 

Bartosza Głowackiego i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta 

Tczewa. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

    Uwag nie zgłoszono.  

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg gminnych ul. Bartosza Głowackiego i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym 

miasta Tczewa. 

                           w głosowaniu: za –9 jednogłośnie 

       podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz, E. Czochór, F. Motas, Z. Urban 

 

Ad. 2 
Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za  pierwsze półrocze 2011r.  
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że członkowie 

komisji powyższy punkt przyjęli do wiadomości w punkcie 1 porządku posiedzenia.  

 

Ad. 3 

Sprawy własne Komisji i wolne wnioski 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił pisma 

skierowane do komisji w celu zaopiniowania. 

  

1. Członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia umowy najmu na 

kolejne trzy lata, dotychczasowemu najemcy lokalu użytkowego o pow. 26,48 m
2
 przy ul. 

Kościuszki 13 w Tczewie. ( pismo WGM.6845.56.2.2011.MG z dn. 12.08.2011r.)  

                           w głosowaniu: za –10 jednogłośnie 

               podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz, E. Czochór, F. Motas,  

 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała użyczenie (Wspólnocie Mieszkaniowej przy                            

ul. Nowowiejskiej 14 w Tczewie), na czas nieoznaczony, terenu pod utrzymanie kojca na 

nieczystości stałe o pow. 8 m
2
 przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie, (pismo 

WGM.6850.17.2.2011.MG z dn. 10.08.2011r.).  

                           w głosowaniu: za –10 jednogłośnie 

               podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz , E. Czochór, F. Motas,  
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3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zamianę działek pomiędzy Państwem Beatą i 

Wojciechem Janickimi a Gmina Miejską Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Łaziennej 

(pismo WGM. GII-7220/18/2010/2/2011 z dn. 27.07.2011r.).  

                           w głosowaniu: za –9, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

                                   wstrzymał się od głosu: P. Kajzer.  

               podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz, E. Czochór, F. Motas,  

 

4. Komisja zapoznała się z Inicjatywą Obywatelską Mieszkańców Osiedla Prątnica                               

i Suchostrzygi I w Tczewie (22.07.2011r.) dotyczącą realizacji inwestycji ulicy 

Nowosuchostrzyckiej.  

 

 

Komisja podczas posiedzenia, które odbyło się w czasie przerwy 

w obradach sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r. zaopiniowała:  

 
1. Projekt uchwały sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok ( z dnia 23.08.2011r.)  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w     

uchwały.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok ( z dnia 23.08.2011r.) , na 

wniosek Komendanta KPPSP w Tczewie, zawiera zmianę dotycząca nazwy zadania,  było 

,,dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem 

specjalistycznym”, jest: ,, Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-

ratowniczego z napędem terenowym do określania sfer skażeń dla Komendy Powiatowej PSP              

w Tczewie”.  
 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie zmian w budżecie miasta 

na 2011 rok ( z dnia 23.08.2011r.)  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie                            

       podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz, E. Czochór, F. Motas,                      

                                                         B. Genca, B. Kulas,  

 

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Pomorskiej Specjalnej   

  Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w     

uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban – zwrócił się                              

z zapytaniem: kto jest właścicielem terenów i jaki ma być to charakter prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 

prowadzona ma być działalność logistyczna, a właścicielem terenów jest  Skarb Państwa,                        

(władający Agencja Nieruchomości Rolnych).  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w 

obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Miejskiej Tczew.  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie                            

       podczas głosowania nieobecni: K. Mokwa, K. Misiewicz, E. Czochór, F. Motas,                      

                                                         B. Genca, B. Kulas,  
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Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono  

                                                                                             
Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


