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BRM.0012.1.4.2017 

 

PROTOKÓŁ NR 10/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 20 września 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy                 

ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Zenon Drewa - Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy tj. 7 osób: 

1. Józef Cichon  

2. Zenon Drewa 

3. Mieczysław Matysiak 

4. Krzysztof Misiewicz  

5. Kazimierz Mokwa 

6. Gertruda Pierzynowska – nieobecna  

7. Marcin Szulc  

8. Zbigniew Urban  

    

Porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 23 sierpnia 2017 r. 

2. Informacja z przebiegu kontroli. 

3. Analiza informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wprowadzić do porządku posiedzenia pkt. 2 Skarga 

mieszkańca miasta. Członkowie komisji przyjęli porządek wraz z zaproponowaną zmianą 

w  głosowaniu: 

5 – za, 

1 – wstrz. (Z. Urban), 

Nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz. 

Nieobecna na posiedzeniu: G. Pierzynowska. 

 

Wobec powyższej propozycji nastąpi zmiana w numeracji porządku obrad posiedzenia.  

 

Ad 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 23 sierpnia 2017 r 

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2017 r. w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz. 

Nieobecna na posiedzeniu: G. Pierzynowska. 
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Ad 2. Skarga mieszkańca miasta. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą mieszkańca miasta z dnia 20 września 2017 r. na 

pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie dotyczącą nieprzyznania skarżącemu mieszkania 

tymczasowego. 

 

Pani Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła stan faktyczny 

w  sprawie dotyczącej skarżącego.  

 

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji wnieśli o:  

Przekazanie skargi mieszkańca miasta z dnia 20 września 2017 r. na pracowników Urzędu 

Miejskiego w Tczewie – Prezydentowi Miasta Tczewa jako przełożonemu służbowemu 

z  obowiązkiem zawiadomienia Rady Miejskiej o sposobie jej załatwienia  

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz.  

Nieobecna podczas posiedzenia: G. Pierzynowska. 

 

Ad 3. Informacja z przebiegu kontroli. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło pismo z Fabryki Sztuk w Tczewie z prośbą 

o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na pytania kontrolne. Po rozmowie z panią Alicją 

Gajewską Dyrektor Fabryki Sztuk i Przewodniczącym zespołu kontrolnego wyrażono zgodę na  

przedłużenie tego terminu do dnia 6 października 2017 r.  

 

Przewodniczący Komisji dodał, że wpłynęły już odpowiedzi na pytania do kontroli w  schronisku 

dla bezdomnych zwierząt ANIMALS. Natomiast ciągle czekamy na odpowiedzi do kontroli 

u  Skarbnik Miasta.  

 

Ad 4. Analiza informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wszyscy radni otrzymali „Analizę informacji 

z  wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.” w formie elektronicznej. Natomiast, jeśli ktoś 

będzie chciał to może wypożyczyć ten materiał w wersji papierowej.  

 

Radny Kazimierz Mokwa zgłosił chęć wypożyczenia tego materiału w wersji papierowej. 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.  

 

Ad. 5 Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi?  

 

Radny Marcin Szulc poruszył temat składania wniosków do projektu budżetu miasta Tczewa na 

2018 r., co wywołało dyskusję wśród radnych. 
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Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos radnemu Krzysztofowi Misiewiczowi w temacie 

prowadzonej kontroli. 

 

Radny Krzysztof Misiewicz poinformował, że pytania do kontroli prowadzonej u  Skarbnik Miasta 

zostały złożone.  

Następnie Radny poruszył temat protokołu pokontrolnego nr 1/2017 z kontroli przeprowadzonej 

w  Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie. Radny wyjaśnił członkom komisji, 

dlaczego nie podpisał się pod protokołem pokontrolnym. Zaznaczył, że chciał dodać do protokołu 

pokontrolnego wniosek o treści: „aby Przedszkole podjęło wszelkie kroki w celu obniżenia kosztów 

funkcjonowania”.  

 

Radny Zbigniew Urban poinformował, że z procedury kontroli wynika, że po podpisaniu protokołu 

pokontrolnego przez zespół kontrolny nie ma możliwości umieszczania wniosków w protokole.  

Następnie Radny poprosił o odszukanie protokołu z Komisji Rewizyjnej, gdzie była mowa 

o  przedszkolach i dotacjach, które są wypłacane do przedszkoli niepublicznych na podstawie 

naszego Przedszkola Nr 8 w Tczewie, kiedy to funkcjonowały oddziały integracyjne i koszty były 

duże. Radny przypomniał jakie wówczas przedstawił rozwiązanie tej sytuacji dla dobra miasta. 

Omówił mechanizm oraz plusy tego rozwiązania.  

 

Komisja dyskutowała na temat kosztów funkcjonowania Przedszkola Nr 8 z  Oddziałami 

Integracyjnymi w Tczewie i dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz po raz kolejny nad 

propozycją radnego Zbigniewa Urbana.  

 

Po przeprowadzonej dyskusji na temat funkcjonowania wychowania przedszkolnego na terenie 

miasta Tczewa  Komisja wniosła o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu racjonalizowania 

kosztów funkcjonowania Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.  

w głosowaniu: 

6 – za, 

1- wstrz. (M. Matysiak). 

Nieobecna podczas posiedzenia: G. Pierzynowska. 

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji ok. godz. 17:57.  

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 20 września 2017 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

Zenon Drewa   ………………………………… 

Mieczysław Matysiak  ………………………………… 

Krzysztof Misiewicz  ………………………………… 

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc    ………………………………… 

Zbigniew Urban   ………………………………… 
 

 

Sporządziła: Natalia Gruhlke, BRM 


