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PROTOKÓŁ Nr 47/2017 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.16

20
. Posiedzeniu 

Komisji przewodniczył Czesław Roczyński  Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej.  

 

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             
- Bollin Michał                            - Urban Zbigniew  
- Dominikowski Rajmund                                       - Ziółek–Radziszewska Ewa  

- Misiewicz Krzysztof - nieobecny   

 

Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 

obecności). 

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 

-Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Danutę Morzuch- Bielawską,  

 

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 

porządek posiedzenia komisji. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji  
          przyjęto jednogłośnie: za – 9 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, Z. Urban 

 

Porządek posiedzenia: 

 
1. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  

2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

Ad. 1 
Omówienie pozostałych materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 
Miejskiej.  
 
1. Zapoznanie się projektem uchwały z dnia 26.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na 

włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości 
Agencji Nieruchomości Rolnych. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – przedstawił projekt 

uchwały z dnia 26.07.06.2017 r.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. Poinformował, że projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Agencji 

Nieruchomości Rolnych, położonej w Tczewie przy ulicy Malinowskiej. Po rozmowach                     

z z-cą prezesa PSSE, na dzień dzisiejszy nie ma inwestora dla tego terenu.  

W związku z zapytaniami przedstawionymi na Komisji Polityki Gospodarczej, dotyczącymi 

przyszłego inwestora, na sesję został zaproszony  prezes PSSE, który przedstawi informacje w 

tej sprawie.   

 

Członkowie komisji zapoznali się z projektem w/w uchwały.  

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 08.08.2017 r. w sprawie podpisania 
porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Słuck (Republika 
Białoruś) i Miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska). 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 08.08.2017 r. w sprawie podpisania 

porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Słuck (Republika Białoruś) i 

Miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska). 

w głosowaniu: za –  9 jednogłośnie 

podczas głosowania nieobecny: Z. Urban, 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie likwidacji 
Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w 

uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie likwidacji 

Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie. 

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum 
Nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Tczewie. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie likwidacji 

Gimnazjum Nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Tczewie. 

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie likwidacji 
Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie likwidacji 

Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przyjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. Poinformował, że 

Województwo pomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zamierza przystąpić do 

remontu chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 224 – ul. Jagiellońskiej 

w Tczewie, na odcinku od drogi wewnętrznej za marketem Intermarche do ul. Władysława 

Jagiełły, po stronie lewej, wzdłuż zabudowy jednorodzinnej. 

Z uwagi na ograniczenia ustawy o drogach publicznych, remont wskazanego odcinka chodnika 

nie uwzględnia wymiany nawierzchni zjazdów leżących w pasie drogowym ulicy Jagiellońskiej.  

Zjazdy w ciągu ulicy Jagiellońskiej w stanie obecnym są nierówne, występują na nich liczne 

spękania, uszczerbienia materiału (głownie trylinka), po opadach deszczu tworzą się zastoiny 

wodne. W związku ze złym stanem technicznym oraz ze względu na konieczność poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego, a  także dla zachowania wartości użytkowej                  

i estetycznej w/w odcinka ciągu pieszego, Gmina Miejska Tczew widzi pilną potrzebę udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa, w zakresie remontu wszystkich zjazdów na 

obszarze planowanego remontu chodnika.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przyjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu. 

w głosowaniu: za –  8, przeciw – 1, wstrz. – 1,  

przeciw głosował: K. Mokwa, 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 
7. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu 

miasta na 2017 r. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  
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Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że korekta budżetu dotyczy:  

a) pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej 224 Skarszewy-Godziszewo-Tczew w mieście Tczew i 

ul. Jagiellońskiej w Tczewie – 100.000 zł, 

b) zwiększenia planu dotacji dla Gimnazjum Katolickiego na doposażenie pomieszczeń do 

nauki, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 14.009 zł, 

c) zwiększenia planu wydatków Fabryki Sztuk na realizację Pikniku Historyczno-

Militarnego w związku z otrzymana darowizną pieniężną z Banku Spółdzielczego w 

Tczewie – 500 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zmiany 

budżetu miasta na 2017 r. 

w głosowaniu: za –  9, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031.  

w głosowaniu: za –  9, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

Ad.3 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił pisma 

skierowane do komisji, które omówiła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem 

Komunalnym Danuta Morzuch-Bielawska:  

 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów dzierżawy                     

(16 osób) działki nr 929 położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej, zabudowanej 

garażami, (pismo WGM.6845.114.3.2017. DR z dnia 26.07.2017 r.)   

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów dzierżawy                     

(18 osób) działki nr 490/1 położonej w Tczewie przy ul. Warsztatowej, zabudowanej 

garażami, (pismo WGM.6845.154.3.2017. DR z dnia 26.07.2017 r.)   

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umowy użyczenia lokalu 

użytkowego o powierzchni 72 m
2
, znajdującego się w budynku położonym                

w Tczewie przy ul. Chopina 13A, posadowionym na nieruchomości gruntowej 
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oznaczonej jako działka nr 595/2, obręb 8, z przeznaczeniem na składowanie 

artykułów spożywczych i ich dystrybucji oraz do prowadzenia Punktu 

Konsultacyjnego ds. uzależnień i prowadzenia grup wsparcia, (pismo 

WGM.6850.22.3.2017.MG z dnia 9.08.2017 r.).  

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy użyczenia nieruchomości 

gruntowej dz. Nr 433/5 obręb 13 o pow. 1513 m
2
, położonej przy ul. Chełmońskiego, 

na której znajduje się zbiornik wody opadowej (staw), w celu jej zagospodarowania               

i utrzymania oraz wykorzystania na cele wędkarsko-rekreacyjne, przez mieszkańców 

przyległych nieruchomości, (pismo WGM.6850.24.3.2017.MG z dnia 9.08.2017 r.).  

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad – Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

 

                                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                               Komisji Finansowo-Budżetowej  

                                        

                  Czesław Roczyński 

 

 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska                                                                                
                
 
 


