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PROTOKÓŁ Nr 15/2015 
z posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej  

z dnia 22 października 2015 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz.1700. 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                               - Urban Zbigniew - nieobecny 
- 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, 
- 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,  K. Bejgrowicz, Z. Urban, K. Misiewicz 
 
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 
2015r.  

3. Analiza stawek podatków lokalnych w 2015r. na tle wybranych gmin  województwa 
pomorskiego. 

4. Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2016r.  (uchwały 
okołobudŜetowe) .  

5. Zapoznanie się ze złoŜonymi wnioskami do  projektu budŜetu miasta na 2016 rok  przez  
radnych, mieszkańców i instytucje . 

6. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
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Ad. 1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty 
budŜetu. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poinformował, Ŝe 
do korekty budŜetu miasta na 2015 r. nie wpłynęły wnioski z komisji stałych.  
 
Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu  miasta na 
2015r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski - przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. Poinformował, Ŝe projekt 
uchwały zawiera głównie zwiększenie po stronie wydatków zadań dotyczących jednostek 
oświatowych oraz zakup łodzi dla sekcji wioślarskiej Klubu „UNIA” Tczew przez TCSiR  
w Tczewie. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 r. 
 
Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 19 października 2015 r. w 
sprawie zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 r.  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Ad. 3 
Analiza stawek podatków lokalnych w 2015r. na tle wybranych gmin  województwa 
pomorskiego. 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poinformował, Ŝe 
radni zapoznali się z zestawieniem stawek podatku od nieruchomości za 2015 rok                        
w gminach ościennych, (pismo SK.3251.22.2015 z dnia 19.10.2015 r.).  
 
Ad. 4 
Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2016r. (uchwały 
okołobudŜetowe) .  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 06 października 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - omówił projekt uchwały. Poinformował, Ŝe Minister 
Finansów z powodu deflacji obniŜył górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2016 r. o 1,2%.  
Określone na terenie miasta Tczewa stawki podatku od nieruchomości na 2015 r. mieszczą się               
w górnych granicach stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów                        
w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r., za wyjątkiem § 1. pkt 2 lit. b, dla której ustalono 
stawkę 22,86 zł. ObniŜenie przez Radę Miejską stawki z 23,00 zł na 22,86 zł pomniejszy dochód 
miasta o około 80.000 zł.  
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Ulega zmianie treść zapisu w § 1 pkt 1 lit. b., dla którego Minister Finansów określił stawkę 4,58 
zł/ha. Pozostałe zapisy w przedmiotach opodatkowania i stawki podatku od nieruchomości 
pozostają bez zmian. 
 
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 06 października 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 20 października 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - omówił projekt uchwały. Poinformował, Ŝe ustawa  z 

dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych   innych 
ustaw ( Dz. U. 2015 poz. 1045) zmieniła z dniem 1 stycznia 2016 r. w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych podstawy opodatkowania i wysokości podatku od 
poszczególnych klas autobusów.  
Sztuczny podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej  
lub wyŜszej niŜ 30 został zastąpiony podziałem na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niŜ 22 poza 
kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większy niŜ 22. Wysokość podatku dla nich 
została określona odpowiednio 1918,50 i 2425,51 zł.  
NaleŜy więc w uchwale XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r.    
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Tczewa dokonać zmiany podstawy opodatkowania autobusów dostosowując  
ją do obowiązujących przepisów.  
Obowiązujące stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa wynikające 
z w/w uchwały nie przekraczają stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów na 
2016r. dlatego teŜ pozostają bez zmian.  
 
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 20 października 2015 r.     
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.   
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 21 października 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Ad. 5 
Zapoznanie się ze złoŜonymi wnioskami do  projektu budŜetu miasta na 2016 rok  przez  
radnych, mieszkańców i instytucje . 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poinformował, Ŝe 
radni otrzymali w/w wnioski dragą elektroniczną.  
 
Ad. 6 
Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2027. 
 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - omówił projekt uchwały. Poinformował, Ŝe zmiany 
WPF dotyczą między innymi nowych zadań, ujętych w zał. nr 2:  
- do wydatków bieŜących: 
  „Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie” – zadanie 3–letnie 
    realizowane w latach 2016-2018 z limitem wydatków w kwocie 450.000 zł, w tym w 2016    
    roku-150.000 zł, w 2017 roku – 150.000 zł, w 2018r. - 150.000 zł. 
- do wydatków majątkowych: 
   „Termodernizacja szkół” – zadanie realizowane w 2016 roku z limitem wydatków 
     w kwocie 200.000 zł. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod 
głosowanie projekt w/w uchwały. 
 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2027. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12 października 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk –  poinformował, Ŝe na wniosek Starosty Tczewskiego –
pismo WI.7011.4.2015 z dnia 9 października 2015 r. zmieniono dotychczasową  nazwę zadania 
objętego uchwałą Nr  X/75/2015  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.09.2015 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania  pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta 
Tczewa do drogi krajowej DK 22)”  na właściwą nazwę  zadania: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi 
krajowej DK 22)”. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod 
głosowanie projekt w/w uchwały. 
 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały z dnia 12 października 2015 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, 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 na czas nieokreślony umowy 
uŜyczenia, zabudowanej nieruchomości połoŜonej przy ul. Konarskiego, dz. 325/2 
przeznaczonej na tzw. ,,rowerownię”, zgodnie z pismem WGM.6850.39.4.2015.AM                  
z dnia 07.10.2015 r.). Jednocześnie komisja wnosi  o przedstawianie rocznych 
sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego 
,,ROWEROWY TCZEW”. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umowy dzierŜawy 

nieruchomości gruntowej dz. nr 174/3 obręb 13, stanowiącej skwer 750-lecia Miasta 
Tczewa w części o powierzchni 66 m2 zabudowanej pawilonem handlowym, 
stanowiącym własność dzierŜawcy. Komisja proponuje, aby w umowie zawrzeć zapisy 
dotyczące estetyzacji budynku i porządku wokół budynku, zgodnie z pismem 
WGM.6845.624.4.2015.MG z dnia 15.10.2015 r.). 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości 

gruntowej dz. nr 302/6 obręb 13, połoŜonej przy ul. Al. Solidarności w części                         
o powierzchni 210 m2 w celu zagospodarowania zielenią, zgodnie z pismem 
WGM.6845.594.4.2015.MG z dnia 15.10.2015 r.  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  
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4. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości 
gruntowej dz. nr 17/9, obręb 10, połoŜonej przy ul. Wojska Polskiego, w części                     
o powierzchni 200 m2 w celu zagospodarowania zielenią, zgodnie z pismem 
WGM.6845.623.4.2015.MG z dnia 15.10.2015 r. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
5. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tczewie                       

z dnia 29 września 2015 r. skierowane do Prezydenta Miasta z prośbą                                      
o dofinansowanie w 2016 r. zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
m. Tczewa.  Komisja zwraca się o doprecyzowanie wniosku czy wskazany w piśmie 
samochód jest potrzebny dla OSP i czy istnieje  montaŜ finansowy zakupu, kto 
współfinansuje zakup.  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
6. Członkowie komisji w tajnym głosowaniu, negatywnie zaopiniowali wniosek                               

o przyznanie medalu PRO DOMO TRSOVIENSI dla inicjatywy społecznej Dawny 
Tczew-Wirtualne Muzeum Miasta. 

                                      głosowanie: za – 3, przeciw – 5, wstrz. 1, 
                        podczas glosowania nieobecny Z. Urban, Cz. Roczyński 
 
 
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         
 
                        
 

 

 

 

 

 


