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PROTOKÓŁ Nr 6/2015 
z posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej  

z dnia 19 marca 2015 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz.1710. Posiedzeniu Komisji 
przewodniczył Józef Ziółkowski Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej.  
 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 9  na 11 - osobowy skład  komisji:     
 
- Roczyński Czesław – przewodniczący –nieobecny    - Mokwa Kazimierz 
- Ziółkowski Józef - z-ca przewodniczącego                            - Szulc Marcin 
- Bejgrowicz Krzysztof         - Tobiański Tomasz 
- Bollin Michał - nieobecny                   - Urban Zbigniew  
- Dominikowski Rajmund         - Ziółek –Radziszewska  Ewa                                                  
- Misiewicz Krzysztof                                      
     
Z-ca Przewodniczącego Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 
obecności). 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisława Marciniaka, 
- Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Krzysztofa Witosińskiego. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– przedstawił  porządek 
posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod głosowanie 
porządek posiedzenia komisji. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji  
przyjęto jednogłośnie: za – 7 

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, M. Bollin, K. Bejgrowicz, Z. Urban, 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty budŜetu. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu  miasta na 2015 r.  
3. Omówienie pozostałych materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej.  
4. Sprawy własne komisji  i wolne wnioski. 

 
Ad. 1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty  budŜetu. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poinformował, Ŝe do 
komisji nie wpłynęły wnioski z komisji stałych dotyczące korekty budŜetu miasta. 
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Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu  miasta na 2015 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski - przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, Ŝe proponuje  się 
zwiększenie budŜetu miasta po stronie wydatków o kwotę  231.664 zł. ( wydatki bieŜące                    
o kwotę 11.664 zł, wydatki majątkowe o kwotę 220.000 zł.) z przeznaczeniem na: 
- realizację prac społecznie uŜytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 
  Łączna kwota przewidziana na realizację w/w prac wynosi 29.160 zł, z tego dofinansowanie  
  z Funduszu Pracy w wysokości 60% stanowi 17.496 zł, a wkład własny Gminy w wysokości   
  40% 11.664 zł.–11.664 zł, 
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
  ulicy Jedności Narodu” –200.000 zł. 
  Zadanie ujęte było w planie finansowym na 2014 rok. Z uwagi na niewywiązywanie się 
  wykonawcy ze zobowiązań umownych Zakład Usług Komunalnych odstąpił od zawartej   
  umowy. W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji dla realizacji w/w   
  inwestycji niezbędne jest ujęcie środków w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych    
  na 2015 rok. 
- dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej   
  Policji w Tczewie poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej   
  Policji w Gdańsku w kwocie –20.000 zł. 
 
Dokonuje się równieŜ kilka przeniesień między jednostkami, jak w w/w projekcie uchwały.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe współpraca policji z miastem jest niezadawalająca.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe wszystkie gminy dofinansowują Policje  
i StraŜ PoŜarną w zakupach samochodu.  
 
Radny Rajmund Dominikowski – zwrócił uwagę, Ŝe zadaniem państwa jest finansowanie 
działalności policji.  
 
Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z zapytaniem, czy oszczędności wynikające z likwidacji 
Biura Prawnego UM  (wyłonienie nowej firmy obsługującej UM) wystarczy na utworzenie nowego 
stanowiska w Fabryce Sztuk.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, Ŝe w budŜecie miasta była zabezpieczona kwota 
230.000 zł. koszt wyłonienia nowej kancelarii prawnej wyniósł 130.000 zł. Czyli zaoszczędzono 
kwotę 100.000 zł.  
 
Radny Rajmund Dominikowski – zwrócił się, o podanie kosztów obsługi prawnej przez Biuro 
Prawne, w porównaniu do kosztów wyłonienia nowej kancelarii prawnej. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, Ŝe koszt utrzymania Biura Prawnego wynosił ok. 
500.000 zł. o koszt obsługi prawnej przez nową kancelarię prawną wynosi 130.000 zł. (od marca 
br.).  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – zwrócił się                         
z zapytaniem, jaki był cel zamiany Biura Prawnego na zewnętrzną firmę obsługującą Urząd Miejski.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe powodem zamiany były względy 
ekonomiczne. W urzędzie obecnie jest jeden prawnik, który obsługuje wydziały.  
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Radny Tomasz Tobiański – zapytał, czy jednostki budŜetowe takŜe będzie obsługiwała zewnętrzna 
kancelaria prawna.  
Skarbnik Miasta Helena Kullas -  poinformowała, Ŝe jednostki budŜetowe takŜe są obsługiwane 
przez zewnętrzną kancelarię prawną. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu  miasta na 2015 r.  
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 03.03.2015 r. w sprawie 
zmiany budŜetu miasta na 2015 rok. 

w głosowaniu: za – 7, przeciw – 1, wstrz. – 1, 
przeciw głosował: K. Misiewicz,  

wstrzymał się od głosu:  R. Dominikowski  
            podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, Cz. Roczyński,            

 
Ad. 3 
Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 
Członkowie komisji zapoznali się z: 
- Informacją z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2014 roku, 
- Informacją z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk   
  w 2014 r., 
- Podsumowaniem „Nieobozowej Akcji Zima 2015”, 
- Informacją z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów   
  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  za rok 2014, 
- Sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012- 2014 w   
  2014 r., 
- Sprawozdaniem z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2014, 
   i nie wnieśli uwag. 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 03.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Krzysztof Witosiński – poinformował, Ŝe 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie, wniósł uwagi, które zostały uwzględnione                        
w załączniku do projektu uchwały.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 03.03.2015 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, Cz. Roczyński, Z. Urban, K. Bejgrowicz, 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 20.02.2015 r. w sprawie przyznania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Konserwator Zabytków miasta Tczewa Arlena Hasse-Witczak- poinformowała, Ŝe projekt uchwały 
zawiera przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa dla: 
1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich przy barokowym feretronie (dwustronnym obrazie procesyjnym)                             
w obramieniu mosięŜnym w kościele farnym, w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnastu tysięcy 
złotych), nie więcej jednak niŜ 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac, 

2) Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy ul. Lipowej 5-6 i Podgórnej 1 w Tczewie                          
na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydziestu 
pięciu tysięcy złotych), nie więcej jednak niŜ 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu 
prac. 

 
Uwag nie zgłoszono 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 20.02.2015 r. w sprawie przyznania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, Cz. Roczyński, Z. Urban, K. Bejgrowicz, 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.02.2015 r. zmieniająca uchwałę                           

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 
2015. 
 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, Ŝe w zdanie:  
„Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych” ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie;  „Komisja składa się z 12 członków, w 
tym z 3 osób będących radnymi Rady Miejskiej w Tczewie - po jednym przedstawicielu z kaŜdego 
klubu Rady. Ustala się, iŜ członkowie będący radnymi nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w 
GKRPA.” 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – – poddał pod 
głosowanie projekt w/w uchwały.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 18.02.2015 r. zmieniająca uchwałę                      
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii  w mieście Tczewie na rok 2015. 
 

w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, Cz. Roczyński, Z. Urban, K. Bejgrowicz,              

E. Ziółek-Radziszewska 
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 03.03.2015 r.  w sprawie zmiany uchwały                 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028. 
 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały. 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 03.03.2015 r.  w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, Cz. Roczyński,             

Ad.4 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił pisma 
skierowane do komisji w celu zaopiniowania lub zapoznania się. 
 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości 
gruntowej dz. nr 2/10, o pow. 792 m2 (glinianki) połoŜonej przy ul. Szkolnej w celu 
zagospodarowania zielenią i pod uprawy ogrodnicze. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
            podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, Cz. Roczyński,             

 
2. Członkowie Komisji zapoznali się z pismem TTBS z dnia 03.03.2015 r. skierowanym do 

Prezydenta Miasta, w celu zmiany uchwały Nr XLIV/392/2006 Rady Miejskiej                       
w Tczewie  z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew, w zakresie zamiany lokali.  
 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, iŜ wystąpił o przeprowadzenie kontroli w firmie Meteor. 
Zwrócił się z zapytaniem, czy  jest juŜ odpowiedź na zgłoszoną interpelację dotycząca średniego 
wieku autobusów.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe cały czas trwa kontrola autobusów. 
Odnośnie odpowiedzi na interpelację, poinformował, Ŝe jest ona w toku.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczącej czasowego 
zamknięcia wjazdu na Górki  (ul. Głowackiego) na czas remontu drogi D 91. 
 
Radny Zbigniew Urban, jako Naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym, wyjaśnił 
celowość zamknięcia na czas remontu, wjazdu na osiedle Górki. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.    

 

 

                                                                                                   Z-ca   Przewodniczącego 

                                                                                              Komisji Finansowo-BudŜetowej  

 

                                                                 / - / Józef Ziółkowski  
 
Sporządziła: Łucja Kussowska                                    


