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PROTOKÓŁ Nr 48/2017 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 21 września 2017 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.16

30
. 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 - nieobecny                                   - 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,  

 

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 – 8 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz,  

nieobecny podczas głosowania : K. Misiewicz, Z. Urban 

 

Porządek posiedzenia: 

 
1. Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty 

budżetu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2017 r. 

3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa  za I półrocze 2016r. 

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                        

I półrocze 2017 roku. 

5. Omówienie pozostałych  materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej. 

6. Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do  projektu budżetu miasta na  2018 rok.  

7. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
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Realizacja porządku posiedzenia:  
Ad. 1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty 
budżetu. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – poinformował, że do 

komisji Finansowo-Budżetowej nie wpłynęły wnioski z komisji stałych dotyczące korekty 

budżetu miasta na 2017 rok  
 
Ad.2 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017  
r. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – poinformował, że 

korektę budżetu miasta na 2017 rok, komisja zaopiniuje w punkcie 5 - Omówienie pozostałych 

materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  
 
Ad. 3 i Ad. 4 
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa  za I półrocze 2016r. 
 
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                        
I półrocze 2017 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – poinformował, że  

członkowie komisji zapoznali się z: 

- Informacją z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2017 r., 

- Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I   

  półrocze 2017 r., 

- Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r., 

 
Ad. 5 
Omówienie pozostałych materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 
Miejskiej.  
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 21.08.2017r. w sprawie uchwalenia statutu 

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – przedstawił projekt 

uchwały z dnia 21.08.06.2017 r.  

Zmiany dotyczą działalności dodatkowej Centrum Kultury i Sztuki związanej z planowanym na 

wrzesień 2017 roku otwarciem kawiarenki Antrakt oraz uruchomieniem od stycznia 2018 roku 

amatorskiego studia nagrań. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 21.08.2017 r. w sprawie uchwalenia 

statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.  

                                                   w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 

nieobecni podczas głosowania: Z. Urban, K. Misiewicz, 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 20.09.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Dziemiany. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas -  – omówił projekt uchwały. Poinformowała, że wyraża się wolę 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dziemiany, która ucierpiała 

w wyniku nawałnicy w wysokości 200 tys. zł. ze środków budżetu miasta 2017r. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 20.09.2017 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany. 

                                                   w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 

nieobecny podczas głosowania: Z. Urban,  

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.09.2017 r. w sprawie  zmiany budżetu 
miasta na 2017r. 

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

uchwały.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas -  – omówił projekt uchwały. Przedstawiła autopoprawki, tj.: 

- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego na zakup nagród rzeczowych dla jubilatów za    

  długoletnie pożycie małżeńskie – 50.000 zł, 

- zwiększenie planu wydatków majątkowych Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie na zakup   

  zamiatarki ulicznej z napędem elektrycznym – 620.000 zł. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały wraz z przedstawionymi autopoprawkami. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zmian                      

w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok wraz z autopoprawkami zgłoszonymi przez panią 

Skarbnik Miasta, tj.: 

- zakup zamiatarki ulicznej z napędem elektrycznym dla ZUK w Tczewie, kwota 620 000 zł. 

- zakup nagród rzeczowych dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie, kwota 50 000 zł.  

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

wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031. 

 

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

uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas -  – omówił projekt uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały 

zawiera dwa nowe przedsięwzięcia, tj.: 

- pozycjonowanie i monitorowanie pojazdu służbowego, 

- wypłata odszkodowania za działki przejęte na własność Gminy Miejskiej Tczew pod drogi   

  publiczne gminne. 

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 18.09.2017 r. w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031 wraz z autopoprawkami 

wynikającymi z projektu korekty budżetu  miasta na 2017 rok z dnia 18.09.2017 r.  

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

wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

Ad.6 
Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do  projektu budżetu miasta na  2018 rok.  
 

Wnioski Komisji do projektu budżetu miasta na 2018 rok: 
 

1. Komisja na wniosek radnego Marcina Szulca wnosi o wykonanie parkingu przy                       

ul. Orkana 3. 

                                                   w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

2. Komisja na wniosek radnego Marcina Szulca wnosi o wykonanie remontu ulicy 

Konarskiego. 

                                                   w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

3. Komisja na wniosek radnego Rajmunda Dominikowskiego wnioskuje                                       

o wyremontowanie drogi obok bloku  ul. Al. Zwycięstwa 17 i garażami piętrowymi przy 

tym bloku.  

                                                   w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

4. Komisja na wniosek radnej Ewy Ziółek-Radziszewskiej wnioskuje o remont ulicy Prusa.  

                                                   w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

Ad.7 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił pisma 

skierowane do komisji. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości niezabudowanej przy ul. Pileckiego dz. Nr 29/6  o pow. 1156 m
2
 – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna.  

                                                   w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: K. Bejgrowicz 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad – Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

                                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                               Komisji Finansowo-Budżetowej  

                                        

                  Czesław Roczyński 
Sporządziła: Łucja Kussowska                                                                                         


