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 Protokół Nr 10/2011 

z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 22 września 2011 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz. 1730 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Czesław Roczyński Przewodniczący Komisji Finansowo-
Budżetowej.    
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 11, na 14 - osobowy skład  
komisji:               

         - Roczyński Czesław – przewodniczący                                    - Kucharski Roman                                                                                         
         - Urban Zbigniew - z-ca przewodniczącego – nieobecny           - Kulas Bartłomiej 
         - Czochór Ewa                                                                             - Misiewicz Krzysztof nieobecny 
         - Genca Brygida                                                          - Mokwa Kazimierz 
         - Ickiewicz Kazimierz                                                                 - Motas Ferdynand  
         - Kajzer Piotr – nieobecny                                                          -  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: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer, 
 
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 2011 r.  
4. Zaopiniowanie pozostałych  materiałów i  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
5. Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do projektu budżetu miasta na 2012 rok. 
6. Przyjęcie Informacji z  działalności spółek  z udziałem skarbu gminy. 
7. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
Ad. 1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty budżetu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że do komisji 
nie wpłynęły wnioski odnośnie korekty budżetu miasta na 2011 rok.  
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Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011r. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały, przedstawiła autopoprawkę 
Prezydenta dotycząca wprowadzenia kwoty 88 tys. zł. zwiększenia po stronie dochodów                      
i zwiększenia po stronie wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 tys. zł. z przeznaczeniem na 
budowę płotu na targowisku miejskim przy ul. Żwirki w Tczewie. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką 
przedstawioną przez Panią Skarbnik. 
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2011 rok ( z dnia 21.09.2011r.) wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Panią Skarbnik,                 
o wprowadzenie kwoty 88 tys. zł. zwiększenia po stronie dochodów i zwiększenia po stronie 
wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 tys. zł. z przeznaczeniem na budowę płotu na targowisku 
miejskim przy ul. Żwirki w Tczewie. W związku z tym:  dochody wyniosą: 164.531.457, wydatki 
bieżące 143.932.213 zł. wydatki majątkowe 46.769.921 zł. ogółem wydatki 190.702.134 zł.  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie                            
                  podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer, W. Mroczkowski,  
 
      Ad. 3 

      Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej przez Komisję  Finansowo 

       Budżetową, dotyczącego zmiany  budżetu miasta na 2011 r.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, iż w 
punkcie 2 porządku posiedzenia członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt korekty 
budżetu. 

 
Ad. 4  

Zaopiniowanie pozostałych  materiałów i  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2011-2024 ( z dnia 21.09.2011r.)  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024 (z dnia 21.09.2011r.) uwzględniającą autopoprawkę 
zgłoszoną przez Skarbnik Miasta.  
                                          w głosowaniu: za –10 jednogłośnie 

                  podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer, W. Mroczkowski,  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 

2011-2013.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w   
uchwały.  

         Uwag nie zgłoszono 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie przyjęcia programu 
rozwoju sportu na lata 2011-2013.  

                                         w głosowaniu: za –10 jednogłośnie 
                   podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer, W. Mroczkowski,  
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3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu 

Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego i 

utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w   
uchwały.  
 
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński – omówił zmiany ujęte w 
projekcie uchwały, polegające na utworzeniu  w strukturach ZUK, Zarządu Dróg.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji 
Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego i 
utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie. 
                           w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz. - 2  
                        wstrzymały się od głosu: B. Genca, E. Czochór 

                   podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za 

świadczenie udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miejską 

Tczew.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w   
uchwały.  
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa - omówił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat 
za świadczenie udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miejską 
Tczew.  

                                     w głosowaniu: za –11 jednogłośnie 
                 podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu systemowego 

dotyczącego realizacji programów indywidualizacji nauczania w ramach Priorytetu IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013.  

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

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
projektu systemowego dotyczącego realizacji programów indywidualizacji nauczania w ramach 
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013.  

                                     w głosowaniu: za –11 jednogłośnie 
                 podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  

 

Ad. 5 

         Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do projektu budżetu miasta na 2012 rok. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński –   zwrócił się z zapytaniem 
czy członkowie komisji mają propozycje do projektu budżetu miasta na 2012 rok 
 
Radny Kazimierz Mokwa wraz z radną Brygidą Genca zgłosili wniosek o zabezpieczenie 
środków na budowę budynku użyteczności publicznej na osiedlu Górki. 

 
Komisja na wniosek radnych: B. Genca i K. Mokwa pozytywnie zaopiniowała wniosek do 
projektu budżetu miasta na 2012 rok, o treści:  
,,Radni wnoszą o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2012 rok środków finansowych na 
realizację zadania inwestycyjnego ,,Budowa budynku użyteczności publicznej” na osiedlu Górki. 
Projekt na realizację tego działania został wykonany w 2010 roku i zgodnie z przyjętą zasadą                
,, pierwszy rok projekt, drugi realizacja”  jest to już i tak o rok później.”                
                           w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrz. - 2  
                        wstrzymali się od głosu: K. Korda, Cz. Roczyński,  

                   podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer, T. Tobiański  
 
    Więcej wniosków do projektu budżetu,  członkowie komisji nie zgłosili .  
 

Ad. 6 

 Przyjęcie Informacji z  działalności spółek  z udziałem skarbu gminy. 
 

Członkowie komisji zapoznali się z  Informacją o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w 
których Gmina Miejska w Tczewie posiada udziały i nie wnoszą uwag. 

 
Ad. 7 

Sprawy własne Komisji i wolne wnioski 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił pisma 
skierowane do komisji w celu zaopiniowania. 
 
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony części działki 

Nr 28/61, obręb 2 o pow. 100m2 położonej  przy ul. Kapitańskiej, w celu podłączenia 
zasilania energii elektrycznej do przepompowni ścieków ZWIK. ( pismo 
WGM.6850.22.3.2011.MG z dnia 15.09.2011r.)  

                                     w głosowaniu: za –11 jednogłośnie 
                 podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy dzierżawy działki Nr 39/7, obręb 8, 
w części o pow. 10 m 2 położonej w Tczewie przy ul. Mikołaja Kopernika na prowadzenie 
sezonowego ogródka gastronomicznego ( pismo WGM.6845.85.3.2011.MG z dnia 
15.09.2011r. )  

                                     w głosowaniu: za –11 jednogłośnie 
                 podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

3. Pozytywnie zaopiniowano przedłużenie dotychczasowym dzierżawcom (16 osób) działki nr 
929, obręb 1, położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej – teren zabudowany garażami na czas 
do 01 października 2014 roku.  

                                     w głosowaniu: za –11 jednogłośnie 
                 podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

4. Pozytywnie zaopiniowano przedłużenie dotychczasowym dzierżawcom (18 osób) działki nr 
490/1, obręb 6, położonej w Tczewie przy ul. Warsztatowej – teren zabudowany garażami na 
czas do 31 grudnia 2014 roku.  

                                     w głosowaniu: za –11 jednogłośnie 
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                 podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

5. Komisja przychyliła się do propozycji nadania tczewskiemu Amfiteatrowi przy ulicy 
Kołłątaja , imienia Grzegorza Ciechowskiego ( pismo Fanklubu Republiki i Grzegorza 
Ciechowskiego z dnia 05.09.2011r)  

                                     w głosowaniu: za –11 jednogłośnie 
                 podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

6. Komisja na wniosek radnego Włodzimierza Mroczkowskiego, zwraca się do Pana Prezydenta 
o opracowanie formy i miejsca wyeksponowania nazwy Amfiteatru w parku przy                         
ul. Kołłątaja.  

                           w głosowaniu: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
                        wstrzymał się od głosu: T. Tobiański 

                   podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, Z. Urban, P. Kajzer,  
 

7. Członkowie komisji zapoznali się z pismem, stanowiącym odpowiedz na wystąpienie 
mieszkańców osiedla Staszica w sprawie uciążliwości odorowej związanej                                 
z działalnością kompostowni ( pismo WSK.7021.1.50.7.2011.EB z dnia 02.09.2011r.)  

 
8. Komisja zapoznała się z pismem (WRM.152.1.4.2011 z dnia 16.09.2011r.) stanowiącym 

odpowiedz na  Inicjatywę Obywatelską Mieszkańców Osiedla Prątnica i Suchostrzygi I  w 
Tczewie (22.07.2011r.) dotyczącą odstąpienia od budowy drogi określanej jako ,,Lokalna 
obwodnica od ulicy Jagiellońskiej do drogi krajowej nr 91”.  

 
Następnie  
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował członków komisji, iż pożegnanie Jednostki 
Wojskowej w Tczewie odbędzie się 1 października 2011 r. na Bulwarze nad Wisłą.  

  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił pisma, które 
wpłynęły do komisji, w celu zapoznania się: 
1. w sprawie wymiany płyt chodnikowych na odcinku ulicy Lecha 9. Wydział Spraw 

Komunalnych pismem WSK.7234.70.2011.PK z dnia 14.09.2011r. poinformował, iż remont 
chodnika we wskazanym miejscu zostanie ujęty w propozycji planu na 2012 rok i w 
przypadku pozyskania środków finansowych na ten cel będzie on realizowany.  

2. w sprawie rozbudowy istniejącego palcu zabaw przy ul. Kochanowskiego 2. Wydział Spraw 
Komunalnych pismem WSK.7021.1.87.2011.KW z dnia 19.09.2011r. poinformował, iż 
przeniesiono duży zestaw zabawek w pobliże budynku ul. Kochanowskiego 1, gdzie powstał 
większy plac zabaw. W planie budżetu na 2012 rok zaproponowano środki finansowe na 
ustawienie 2-3 placów zabaw w miejscach gdzie ich nie ma.  

3. w sprawie likwidacji kompostowni działającej przy ul. Czatkowskiej 8 w Tczewie, pismo 
WSK.7021.1.50.7.2011.EB z dnia 02.09.2011r.  

4.  pismo stanowiące odpowiedź na zgłoszoną (22.07.2011r.) Inicjatywę Obywatelską przez 
mieszkańców  osiedla Prątnica i Suchostrzygi dotyczącą realizacji inwestycji ulicy 
Nowosuchostrzyckiej. ( WRM.152.1.4.1.2011 z dn. 16.09.2011r.). 

5. informacją PUP w Tczewie odnośnie stopy bezrobocia w 2011r.  
 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, iż: 
-  miasto Tczew otrzymało dofinansowanie na wykonanie sztucznego lodowiska, 
-  kończy się remont budynku przy Placu Grzegorza i w najbliższy poniedziałek o godz.9 00   
   odbędzie   się oficjalne otwarcie budynku.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  
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Na tym posiedzenie i protokół zakończono  

 
                                                                                             
Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


