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PROTOKÓŁ Nr 14/2015 

z posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej  
z dnia 17 września 2015 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz.1700. Posiedzeniu 
Komisji przewodniczył Czesław Roczyński Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej.  
       
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 11  na 11 - osobowy skład  komisji:     
 
- Roczyński Czesław – przewodniczący        - Mokwa Kazimierz 
- Ziółkowski Józef - z-ca przewodniczącego                    - Szulc Marcin 
- Bejgrowicz Krzysztof            - Tobiański Tomasz 
- 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, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisława Marciniaka, 
- Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Krzysztofa Witosińskiego, 
- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolantę Śliwińską. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił  porządek 
posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
porządek posiedzenia komisji. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji  
przyjęto jednogłośnie: za – 11 

 
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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta Tczewa  za I półrocze 2015r.  
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                     

I półrocze 2015 roku. 
5. Omówienie pozostałych  materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej. 
6. Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do  projektu budŜetu miasta na  2016 rok.  
7. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
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Ad. 1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty 
budŜetu. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe                       
w miesiącu wrześniu br. nie wprowadzono do porządku obrad sesji korekty budŜetu miasta na 
2015 r. korekta została przeniesiona na miesiąc październik. 
 
Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2015r 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe                       
w miesiącu wrześniu br. nie wprowadzono do porządku obrad sesji korekty budŜetu miasta na 
2015 r. korekta została przeniesiona na miesiąc październik. 
 
Ad. 3 i Ad. 4 
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta Tczewa  za I półrocze 2015r.  
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                     
I półrocze 2015 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił powyŜsze 
informacje. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
w/w informacje wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za                  
I półrocze 2015 r. 
 
Członkowie komisji przyjęli informację: 
- z wykonania budŜetu miasta Tczewa za I półrocze 2015 r. 
- o przebiegu wykonania planów  finansowych samorządowych  instytucji kultury  za I półrocze   
  2015r. 
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 
 

w głosowaniu: za- 11jednogłośnie 
 
Ad. 5 
Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.   
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Jolanta Śliwińska Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – poinformowała, Ŝe powyŜszy projekt 
uchwały obejmuje tereny miasta połoŜone w południowo – zachodniej części w rejonie ulicy 
Głowackiego, przy granicy z gminą wiejską, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 91.  
Celem opracowania zmiany ww. planu miejscowego jest umoŜliwienie realizacji na tym 
obszarze drogi „Nowej Głowackiego”, która stanowić będzie część tzw. Południowej 
Obwodnicy Tczewa, biegnącej w kierunku tzw. sadów bałdowskich, tj. terenu podlegającego 
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obecnie procedurze zmiany planu. Droga ma odciąŜyć zatłoczone centrum i sprawnie 
skomunikować z resztą miasta południową część Tczewa. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.   

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91                                 
i ul. 30 Stycznia  w Tczewie. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały.  
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolanta Śliwińska – omówiła powyŜszy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia                        
w Tczewie. 

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 31.08.2015 r.  w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania,  pozbawiania                              
i wstrzymywania stypendiów sportowych. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały. Poinformował, Ŝe do Przewodniczącego Rady wpłynęła dnia 07.09.2015 r. inicjatywa 
obywatelska złoŜona przez Sportowy Klub Karate ,,Senshi” w Tczewie, dotycząca zmiany 
zapisów uchwały Nr XIV/105/2007 z dnia 29.11.2007 r.  w sprawie  określenia warunków                   
i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów 
sportowych. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban pismem WE.152.1.2015 z dnia 16.09.2015 r. 
poinformowała, Ŝe projekt w/w uchwały zakłada w § 2 ust 2, Ŝe w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach stypendium moŜe zostać przyznane zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy 
osiągnęli znaczący wynik sportowy w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, co w 
opinii Pana Prezydenta wyczerpuje znamiona inicjatywy. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
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Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 31.08.2015 r.  w sprawie 
określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania                              
i wstrzymywania stypendiów sportowych. 

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12 września 2015 r. w sprawie przyjęcia 
programu  rozwoju sportu na  lata 2015 – 2018. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban – poinformował, Ŝe obecny Program Rozwoju Sportu jest 
w duŜej mierze kontynuacją programu na lata 2011-2014. Został on zaktualizowany                            
i dostosowany do potrzeb i moŜliwości finansowych miasta. Program formułuje zasady                            
i priorytetowe zadania publiczne w obszarze sportu, stanowiące zarazem deklarację współpracy 
miasta ze stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na zasadach partnerstwa i jawności.  
Zmieniły się zasady finansowania sportu młodzieŜowego, 
ZałoŜenia: 

1. Finansowanie trenerów w dyscyplinach preferowanych i rozwojowych w wysokości                
700 złotych miesięcznie przez 11 miesięcy w roku. – było 600 zł.  

2. W grupach, gdzie szkolenie odbywa się przez klasy sportowe nie przewiduje się 
finansowania trenerów. 

3. Grupy selekcyjne finansowane są przez rodziców. 
4. W grupach dzieci (szkoła podstawowa) ustala się stałe koszty funkcjonowania grupy w 

rozgrywkach w wysokości 5 000 złotych. – było 4 000 zł.  
5. W grupach młodzieŜowych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ustala się stałe koszty 

funkcjonowania grupy w wysokości 6 000 złotych.- było 5 000 zł.  
6. Ustala się koszty partycypacji miasta na poziomie: - 25% dzieci – szkoły podstawowe - 

40% młodzieŜ – gimnazja - 70% młodzieŜ – szkoły ponadgimnazjalne. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 12 września 2015 r.                      
w sprawie przyjęcia programu  rozwoju sportu na  lata 2015 – 2018. 

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 01.09.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 
uchwały. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk –  poinformował, Ŝe miasto Tczew w tym roku nie 
będzie korzystało z tzw.  ,,schetynówki, a powiat chce z niej skorzystać, aby powiat miał szansę 
na dofinansowanie, to zamieniamy się pieniędzmi, upraszczając: my dajemy milion złotych na 
odcinek ulicy Bałdowskiej, a powiat odda nam ten milion na kaŜdy cel, który wskaŜemy. Za to 
powiat otrzyma dodatkową liczbę punktów celem pozyskania ,,schetynówki”. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 01.09.2015 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

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

1. Zaopiniowanie pisma w sprawie przedłuŜenia umowy  dzierŜawy gruntu 
zabudowanego garaŜami przy ul. Targowej. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił pismo. 

 
Radny Rajmund Dominikowski -  poinformował, Ŝe w opinii prawnej, komisja moŜe rozpatrzyć 
wiosek pozytywnie lub negatywnie. jeŜeli wolą komisji jest ingerencja w okres trwania umowy i 
jego zmiana z 3 lat do np. 1 roku, to uznać naleŜy, Ŝe komisja wniosek rozpatruje negatywnie.  
Przepisy nie dają bowiem komisji uprawnienia do zmiany treści umowy, a tym samym musi ona 
go zaakceptować w całości (pełni), w przeciwnym bowiem wypadku uznać naleŜy, Ŝe komisja 
wniosek rozpatruje negatywnie.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe wnioski komisji zawsze były 
realizowane.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod  głosowanie 
powyŜsze pismo.  

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umów  dzierŜawy gruntu 
zabudowanego garaŜami przy ul. Targowej, zgodnie z pismem WGM.6845.590.3.2015.DR                    
z dnia 08.09.2015 r.  

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umowy dzierŜawy gruntu 
zabudowanego garaŜami przy ul. Grunwaldzkiej, zgodnie z pismem 
WGM.6845.570.2.2015.DR z dnia 08.09.2015 r. 

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości zabudowanej, przy ul. Partyzantów dz. 974 obr. 1 o pow. 1192 m2                  
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą                
i szeregową, zgodnie z pismem WGM.6840.2.12.2014.4.2015. AR z dnia 10.09.2015 r. 

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

4. Zaopiniowanie pisma w sprawie konkursu pod nazwą ,, Dworcowa od-nowa”. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – przedstawił pismo. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
umowa uŜyczenia będzie zawarta przez TTBS na czas określony 20 lat, tj. do dnia 31grudnia 
2035 r. Powierzchnia 2044 m2, budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, 
powierzchnia uŜytkowa 380 m2 i powierzchnia piwniczna 38 m2. Właścicielem działki jest Skarb 
Państwa, a miasto posiada wieczystą dzierŜawę, a właścicielem budynku jest gmina miejska. 
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, który na udostępnionej nieruchomości prowadzić 
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będzie działalność usługową o charakterze społeczno-kulturalnym, oświatowym, turystycznym, 
informacyjnym, wychowawczym. PowyŜsze funkcje mogą się łączyć. Podmiot, który wygra 
konkurs na nieodpłatne uŜywanie nieruchomości będzie ponosił wszelkie koszty związane z jej 
remontem, przystosowaniem i utrzymaniem, bez prawa zwrotu nakładów.   
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisław Marciniak – poinformował, 
Ŝe jest to budynek przy  ul. Dworcowej 4, przejęty od PKP,  znajdowała się kiedyś w nim 
ekspedycja kolejowa, a ostatnio Bank śywności. W dobrym zewnętrznym stanie technicznym,  
w środku do kapitalnego remontu. W budynku nie ma dostępu do Ŝadnych mediów i trzeba 
będzie ponieść koszty z ich podłączenia. Ma tam być działalność niekomercyjna.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poddał pod   głosowanie 
powyŜsze pismo.  
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali oddanie w uŜyczenie w formie pisemnego 
ofertowego konkursu pod nazwą ,, Dworcowa od-nowa” nieruchomość zabudowaną połoŜoną w 
Tczewie przy ul. Dworcowej 4, zgodnie z pismem WGM.6850.33.9.2015.HM z dnia 11.09.2015 
 

w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 3,  
                          wstrzymali się od głosu: K. Misiewicz, Z. Urban, M. Bollin. 
 

5. Komisja na wniosek radnego Józefa Ziółkowskiego wnosi o oznakowanie Motławy.  
 
Ad.  
Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do  projektu budŜetu miasta na  2016 rok.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – zwrócił się do członków 
komisji o zgłaszanie wniosków do projektu budŜetu miasta na 2016 rok.  
 
Członkowie komisji zgłosili następujące wnioski do projektu budŜetu miasta na 2016 rok: 
 

6. Komisja na wniosek radnego Zbigniewa Urbana zaopiniowała pozytywnie wniosek                    
o ujęcie w projekcie budŜetu miasta na 2016 r. przebudowy ulicy Jedności Narodu.  

w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 7,  
                          za głosowali: Z. Urban, J. Ziółkowski, Cz. Roczyński, T. Tobiański,  
 

7. Komisja na wniosek radnego Rajmunda Dominikowskiego wnosi o ujęcie w projekcie 
budŜetu miasta na 2016 r. wniosków zgłoszonych przez radnych w czasie wizytacji NAL. 

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

8. Komisja na wniosek radnego Józefa Ziółkowskiego wnosi o ujęcie w projekcie budŜetu 
miasta na 2016 r. remontu ulicy Stoczniowców. 

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

9. Komisja na wniosek radnego Krzysztofa Misiewicza wnosi o ujęcie w projekcie budŜetu 
miasta na 2016 r. dokończenie infrastruktury w SP Nr 5, poprzez wykonanie bieŜni                   
i skoczni.  

w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
 

10. Komisja na wniosek radnego Kazimierza Mokwy wnosi o ujęcie w projekcie budŜetu 
miasta na 2016 r. budowę świetlicy z biblioteką na osiedlu Witosa. 
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w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 
11. Komisja na wniosek radnego Czesława Roczyńskiego wnosi o ujęcie w projekcie 

budŜetu miasta na 2016 r. remontu ulicy Sienkiewicza.  
w głosowaniu: za – 11 jednogłośnie 

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

 

                                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-BudŜetowej  

 

                                                                          Czesław Roczyński 
 
Sporządziła: Łucja Kussowska                                                                                                                                                                      
                  
 
 


