
 

PROTOKÓŁ Nr 8/2015 
z posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej  

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz.1720. Posiedzeniu 
Komisji przewodniczył Czesław Roczyński Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej.  
 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 10  na 11 - osobowy skład  komisji:     
 
- Roczyński Czesław – przewodniczący      - Mokwa Kazimierz 
- Ziółkowski Józef - z-ca przewodniczącego       - Szulc Marcin 
- Bejgrowicz Krzysztof         - Tobiański Tomasz -nieobecny 
- Bollin Michał         - Urban Zbigniew  
- Dominikowski Rajmund         - Ziółek –Radziszewska Ewa                                                  
- Misiewicz Krzysztof                                      
      
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 
obecności). 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisława Marciniaka, 
- Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Krzysztofa Witosińskiego, 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił  porządek 
posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. Poinformował, Ŝe temat Omówienie „Sprawozdania 
opisowego z  wykonania budŜetu miasta za 2014r.  oraz przekazanie opinii do Komisji 
Rewizyjnej, zostaje przełoŜone na następne posiedzenie komisji.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
porządek posiedzenia komisji wraz ze zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji  
przyjęto jednogłośnie: za – 8 

podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, J. Ziółkowski, T. Tobiański,  
 

Porządek posiedzenia:  
 

1. Omówienie materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  
2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 
Ad. 1 
Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
Członkowie komisji zapoznali się ze: 
- Sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i    
  Ochrony Ofiar dla miasta Tczewa na lata 2011-2015. 
- Sprawozdaniem z działalności MOPS w Tczewie za 2014 rok. 
- Oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Tczew za 2014 rok. 
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami   
   pozarządowymi oraz z rozliczenia przyznanych  dotacji organizacjom  pozarządowym  za   
   2014 rok i nie wnieśli uwag. 



1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.04.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad 
udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z 
modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze 
Tczewa”. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały.  
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił w/w projekt uchwały. 
 
Uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.04.2015 r. w sprawie przyjęcia 
zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych 
z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, J. Ziółkowski, Z. Urban, 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 02.03.2015 r. w sprawie wystąpienia ze 

Stowarzyszenia ,, śuławy” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały. Poinformował, Ŝe  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk -  Po dokonaniu analizy działań Stowarzyszenia 
„śuławy” i brak jakichkolwiek efektów na rzecz celów projektu „Pętla śuławska”, stwierdzono, 
Ŝe udział Gminy Miejskiej Tczew w Stowarzyszeniu jest bezzasadny.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  

 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały z dnia 02.03.2015 r. w sprawie wystąpienia ze 
Stowarzyszenia ,, śuławy” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, J. Ziółkowski, Z. Urban, 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.04.2015 r. w sprawie przyjęcia statutu 

jednostki budŜetowej pod nazwą Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - omówił projekt uchwały. Poinformowała, Ŝe                      
z dniem 1 stycznia 2012 r. zadania dotyczące zarządu drogami miejskimi przekazane zostały do 
Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.  
Powołany w ramach Zakładu Miejski Zarząd Dróg działał dotychczas bez jakiegokolwiek 
formalnego wyodrębnienia. Po ponad trzech latach działalności zarządu dróg wydaje się 
oczywisty przyjęty kierunek wyodrębniania formalnego i merytorycznego zadań dotyczących 
dróg miejskich w formie Miejskiego Zarządu Dróg. Aktualne zwiększenie ilości zadań,                    



w szczególności w zakresie inwestycyjnym, co wynika m.in. z przejęcia dróg powiatowych na 
terenie Miasta, powoduje konieczność wzmocnienia roli MZD. 
Usankcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, działającego nadal w strukturach Zakładu Usług 
Komunalnych lecz posiadającego odrębność tak merytoryczną jak i finansową, dawać będzie 
moŜliwość skuteczniejszego działania przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów 
administracyjnych. Dotychczasowy Statut Zakładu Usług Komunalnych zmieniany był 
kilkukrotnie. Zmiany wprowadzane obecnie są na tyle daleko idące, Ŝe koniecznym stało się 
przyjęcie nowego Statutu. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 10.04.2014 r. w sprawie przyjęcia 
statutu jednostki budŜetowej pod nazwą Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, J. Ziółkowski, Z. Urban, 

 
Ad.2 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił pisma 
skierowane do komisji w celu zaopiniowania. 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano sprzedaŜ lokalu mieszkalnego nr 9, połoŜonego w Tczewie 
przy ul. Kościuszki 21, zgodnie z pismem WGM.7125.2.4.2014.3.2015.AŁ z dnia 
26.03.2015 r.  

w głosowaniu: za – 9, przeciw- 0, wstrz. – 1, 
wstrzymał się od głosu: Z. Urban,  

                     nieobecny podczas głosowania: T. Tobiański,  
2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umów uŜyczenia: budynku 

przy ul. Spółdzielczej 4a oraz lokalu uŜytkowego przy ul. Orzeszkowej 6, na 
prowadzenie Klubu Abstynenta ,,Sambor”, zgodnie z pismem WGM.6850.6.5.2015.AM 
z dnia 25.03.2015 r.  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
                     nieobecny podczas głosowania: T. Tobiański,  

 
3. Radny Zbigniew Urban poinformował członków komisji, iŜ złoŜył do Prezydenta Miasta 

wniosek o udzielenie informacji w zakresie: 
- jakie podmioty (firmy) świadczyły w 2014 roku usługi telefonii stacjonarnej, 
komórkowej i dostępu do sieci Internet w Urzędzie Miejskim i podległych Prezydentowi 
Miasta jednostkach budŜetowych, 
- wysokości opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu 
do sieci Internet poniesionych w 2014 roku przez Urząd Miejski i jednostki budŜetowe                        
z podziałem na dostawców (firmy) i odbiorców usług.  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.    

                                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-BudŜetowej  

 

                                                                          Czesław Roczyński 
 
Sporządziła: Łucja Kussowska                                                                                                                                                          


