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 Protokół Nr 11/2011 

z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 20 października 2011 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16
00
 a zakończyło się o godz. 18

10
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Czesław Roczyński Przewodniczący Komisji Finansowo-

Budżetowej.    

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 13, na 14 - osobowy skład  

komisji:               

         - Roczyński Czesław – przewodniczący                                    - Kucharski Roman                                                                                         

         - Urban Zbigniew - z-ca przewodniczącego                               - Kulas Bartłomiej 

         - Czochór Ewa                                                                            - Misiewicz Krzysztof  

         - Genca Brygida                                                         - Mokwa Kazimierz 

         - Ickiewicz Kazimierz                                                                - Motas Ferdynand  

         - Kajzer Piotr                                                                             -  Mroczkowski Włodzimierz 

         - Korda Krzysztof  -  nieobecny                                                - Tobiański Tomasz            

 

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 Biura Obsługi Prawnej Edytę Kubiak - Lipowską,  

           - Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastiana Justyńskiego,  

 

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: K. Misiewicz, Z. Urban, K. Korda, W. Mroczkowski.  

 

Porządek posiedzenia:  

 

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

2. Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r.(uchwały    

    okołobudżetowe) 

3. Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do projektu budżetu miasta na 2012 rok przez radnych,   

    mieszkańców i instytucje itp. 

4. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

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

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, iż zmiana stawek podatku od nieruchomości 

polega na wzroście stawek średnio o 3,45% w stosunku do stawek z roku 2011. Sawki będą niższe 

o prawie 9% od górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2012r.  

 

Radny Roman Kucharski – wyraził pozytywną opinię, odnośnie stopniowego wzrostu stawek 

podatku od nieruchomości.  

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

miasta Tczewa. 

 

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

                                              w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, K. Korda, 

 

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, iż proponuje się wzrost stawek o około 5,03% w 

stosunku do stawek obowiązujących w 2011 roku dla pojazdów nie posiadających katalizatorów, 

oraz wzrost  stawek średnio o 5,24% w stosunku do stawek z 2011 roku dotyczących środków 

transportowych posiadających katalizatory, lub spełniających normy w zakresie ochrony 

środowiska EURO I, II, III lub IV.  

 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

terenie miasta Tczewa. 

 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 

                                              w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, K. Korda, 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru 

i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

   Uwag nie zgłoszono 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do 

wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

                                              w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, K. Korda, 
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania, 

rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom i przedszkolom 

prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

Radna Brygida Genca – poinformowała, aby w uchwałach zmieniających wytłuszczone były 

zmiany oraz aby radni otrzymywali uchwałę, którą się zmienia.  

Radna zwróciła się z zapytaniem, co wchodzi w skład pozycji tzw. ,,wydatków bieżących” . 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że w rubryce ,,wydatki bieżące” mieszczą się 

wszystkie wydatki.  

 

Radna Brygida Genca – czyli można, przykładowo umieścić zakup samochodu z listingu.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że nie można kwestionować takiego zapisu, w 

rubryce ,,wydatki bieżące” może być umieszczona np. spłata rady za listing.  

 

Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem czy w projekcie uchwały w § 13, ma być zapis 

protokół  z przeprowadzonej kontroli czy  protokół pokontrolny. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że udzieli radnej  informacji na sesji.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom i 

przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne. 

                                              w głosowaniu: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

                                       wstrzymał się od głosu W. Mroczkowski,  

                                podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, K. Korda, 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w mieście Tczewie na rok 2012. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, iż  środki finansowe na w/w  zadanie 

zmniejszyły się w stosunku do 2011 roku, co powoduje pomniejszenie ich między zadaniami.  

 

Radna Brygida Genca – poinformowała iż na prowadzenie Klubu Abstynenta ,,Sambor”, 

przeznacza się podobną kwotę jak w 2011 roku.  

      Radna przedstawiła zagadnienia z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny Komisji   

      Rewizyjnej w Klubie Abstynenta ,,Sambor”.  

 

Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, iż w Gdańsku z ramienia samorządu, zadania 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 

prowadzone są przez specjalnie do tego powołane centrum przeciwdziałania patologii 

społecznych.  
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Zwrócił uwagę, iż w materiałach nie są podawane informacje o efektach działalności organizacji 

pozarządowych.  

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, iż  utworzenie centrum przeciwdziałania 

patologii społecznych, wiązałoby się ze zwiększonymi środkami na ten cel.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miała dylemat z podziałem 

środków, ze względu na zmniejszone wpływy z koncesji alkoholowych.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 

mieście Tczewie na rok 2012. 

                                              w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 3,  

                       wstrzymali się od głosu : B. Genca, K. Mokwa, W. Mroczkowski,  

                                podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, K. Korda, 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały. Poinformował, iż Komisja Polityki Społecznej zmniejszyła kwotę z 70 tys. zł. do 50 tys. 

zł.  

Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił uwagę, iż kwota przeznaczana na jedną osobę za 

pobyt w izbie wytrzeźwień w Elblągu jest wysoka.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod glosowanie 

projekt uchwały wraz z autopoprawką o zmniejszenie kwoty do 50 tys. zł.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego 

wraz z autopoprawką zgłoszoną na Komisji Polityki Społecznej  o zmniejszenie kwoty:  z 70 tys. 

zł.  na 50 tys. zł.   

                                              w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, K. Korda, 

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji i akcji Gminy Miejskiej Tczew w spółkach prawa handlowego przez 

Prezydenta Miasta Tczewa. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

Radca Prawny Edyta Kubiak-Lipowska – omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

Komisji Polityki Gospodarczej.  

 

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

Prezydent przyjął  autopoprawki Komisji Polityki Gospodarczej. 

 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i 

zbywania udziałów i akcji i akcji Gminy Miejskiej Tczew w spółkach prawa handlowego przez 

Prezydenta Miasta Tczewa wraz z autopoprawkami polegającymi na: 
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-  dopisaniu w § 7 słowa ,,Obejmowanie”, zbycie udziałów lub akcji w spółce, wycofanie       

   udziałów lub akcji w spółce, wymaga – wykreśleniu słowo ,,uprzedniej”– wpisaniu słowa     

       ,,pozytywnych” opinii Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej. 

- w § 8  Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji w spółkach -  dopisaniu   

   słowa ,, Prezydent Miasta” dokonuje – wykreśleniu słowa ,, się” analizy mającej na celu   

   ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju   

   przedsiębiorstwa spółki.  

-  zamianie kolejności paragrafów, § 7 byłby § 8,  a § 8 były § 7,  

Wobec powyższego  

§ 7 otrzymałby brzmienie:  
Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji w spółkach Prezydent Miasta dokonuje 

analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki, stanu                   

i perspektyw rozwoju  przedsiębiorstwa spółki.” 

a § 8 brzmiałby: 
,, Obejmowanie, zbycie udziałów lub akcji w spółce, wycofanie udziałów lub akcji w spółce, 

wymaga pozytywnych opinii Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Polityki 

Gospodarczej. 

                                        w głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

                                               wstrzymał się od głosu :  Z. Urban 

                                            podczas głosowania nieobecny: K. Korda, 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania 

Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

Radny Kazimierz Ickiewicz -  poinformował, iż istota zmian dotyczy kto ma decydować o 

przyznaniu medalu.  

Polega to na tym, że wnioski wpływają do Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady 

kieruje wnioski do wszystkich komisji, w celu zaopiniowania. Do Kapituły wpływają wnioski 

pozytywnie zaopiniowane. Kapituła dokonuje wyboru przyznania medalu tym  kandydatom, 

którzy uzyskali pozytywną opinię komisji. Rada decyzję Kapituły akceptuje uchwałą.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały wraz z dopisaniem w § 3 pkt 6 słowa ,,wszystkie komisje”. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

przyznawania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, po dopisaniu w § 3 pkt 6 słowa wszystkie 

komisje. 

,, Po zaopiniowaniu wniosków przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje, wnioski pozytywnie zaopiniowane do Kapituły Medalu 

PRO DOMO TRSOVIENSI”. 

                                     w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrz. – 2,  

                                              przeciw głosował  K. Misiewicz, 

                                      wstrzymali  się od głosu : F. Motas, B. Kulas,  

                                        podczas głosowania nieobecny: K. Korda, 

      Następnie  
Radny Kazimierz Ickiewicz – zapoznał członków komisji z wnioskami o przyznanie medalu 

,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady, dla Krzysztofa 

Szlagowskiego, Janice Lenn Sherry oraz Lidii Franek. Poinformował, iż wniosek o przyznanie 

medalu dla Pani Lidii Franek nie spełniał wymogów formalnych.  

Komisja zapoznała się z wnioskami, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady i swoją opinię 

wyrazi na posiedzeniu komisji w miesiącu listopadzie 2011 r.  
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Ad. 2 

Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r. (uchwały 

okołobudżetowe) 

 
Komisja w/w projekty uchwał zaopiniowała w punkcie 2 porządku posiedzenia.  

 

      Ad. 3 

Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do projektu budżetu miasta na 2012 rok przez 

radnych, mieszkańców i instytucje itp. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, iż 

wszyscy radni otrzymali wykaz złożonych wniosków do projektu budżetu miasta na 2012 rok. 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

Przedstawił: 

- wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do projektu budżetu miasta na 2012 rok.    

  z dnia 22.09.2012r. ( w zał.),  

- wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 października 2011r. do projektu budżetu   

  miasta na 2012 r. wraz z wnioskami do korekty budżetu miasta na 2011 rok.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła złożone wnioski oprócz zadań inwestycyjnych. 

Poinformowała, iż ze względu na brakujące środki na wydatki bieżące, zaplanowany przez 

jednostki budżet na 2012 rok, musi być zmniejszony o co najmniej 2%.  

 

Ad. 4 

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

skierowane do komisji w celu zaopiniowania:  

 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew (pismo WGM.MVII-

72241/4/15-18/2011 z dnia 17.10.2011r.): 

            - działki Nr 11/32 o pow. 46m
2
 ,  nr 11/33 o pow. 63m

2
 ,  

           - działka nr 426/3 o pow. 288m
2
 Aleja Zwycięstwa , łącznie z działką nr 429/2, 

           - działka nr 158/3 o pow. 691 m
2
 Al. Solidarności ( nieruchomość zabudowana).  

                                              w głosowaniu: za – 13 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni:  K. Korda, 

 

2. Komisja zaopiniowała pozytywnie zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony dwóch 

oczek wodnych o łącznej powierzchni 0,7120 ha, będących częścią działki  nr 174/3 

położonej przy Skwerze 750-lecia miasta Tczewa, ze Stowarzyszeniem Górki. (pismo 

WGM.6850.20.5.2011.MG z dnia 17.10.2011r.)  

                                              w głosowaniu: za – 13 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni:  K. Korda, 

 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie do 01 października 2014 roku umów 

dzierżaw - tereny zabudowane garażami przy ulicy: 

      - Sadowej ( dz. Nr 16/13 na okres trzech lat), 

      - Grunwaldzkiej (dz. Nr 50 zabudowana garażem nr 25, na okres 1 roku), 

      - Tetmajera (dz. Nr 314/3 boks 3 na okres do 3 lat).  

                                              w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni:  K. Korda, W. Mroczkowski,  
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4. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali użyczenie terenu przy ul. Saperskiej pod 

utrzymywanie kojca na nieczystości stałe -  działka nr 253/29 o pow. 21,80 m
2
  (pismo 

WGM.6850.28.4.2011.MG z dnia 13.10.2011r.)  

                                              w głosowaniu: za – 12 jednogłośnie 

                                podczas głosowania nieobecni:  K. Korda, W. Mroczkowski,  

 

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono  

                                                                                                                           
 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


