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PROTOKÓŁ Nr 50/2017 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  
z dnia 19 października 2017 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

30
 a zakończyło się o godz.18

00
. 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- nieobecny                                     - Urban Zbigniew  
- Dominikowski Rajmund                                       - Ziółek–Radziszewska Ewa  

- Misiewicz Krzysztof  

 

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

obecności). 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Inspektora Jolantę Marcińczak z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym,  

- mieszkańców miasta Tczewa 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – przedstawił porządek 

posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu, zaproponował aby w pierwszej kolejności omówić 

projektu uchwał,  ze względu na obecność na komisji  gości. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – poddał pod głosowanie 

porządek posiedzenia komisji. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji wraz z zaproponowaną zmianą. 
          przyjęto jednogłośnie: za – 10 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin  

 

Porządek posiedzenia: 

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

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

budżetu. 

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

2017r.  

4. Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. (uchwały 

okołobudżetowe).  

5. Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do  projektu budżetu miasta na 2018 rok  przez  

radnych, mieszkańców i instytucje . 

6. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 



2 

 

Realizacja porządku posiedzenia:  
Ad. 1 
Omówienie pozostałych materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 
Miejskiej.  
1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 21.09.2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ul. Stoczniowców). 

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

uchwały. 

Jolanta Marcińczak Inspektor  Wydziału Gospodarki Mieniem Gospodarczym – omówiła projekt 

uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – głos oddał mieszkańcom 

Tczewa, którzy zwrócili się z prośbą o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.  

 

Radny Marcin Szulc – zwrócił się z zapytaniem, czy trwają prace dotyczące zniesienia bonifikat.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że trwają prace dotyczące udzielania 

bonifikat.  

 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, że powinno się ustalić zasady udzielania bonifikat,                    

a nie rozpatrywać kolejno poszczególnych sytuacji. Powinno się wszystkich traktować równo                

i dbać o dochody miasta.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 21.09.2017 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ul. Stoczniowców). 

                                                   w głosowaniu: za – 5, przeciw- 0, wstrz. – 5 

za głosowali: E. Ziółek-Radziszewska, Cz. Roczyński, R. Dominikowski,                                           

J. Ziółkowski, T. Tobiański 

wstrzymali się odgłosu: K. Bejgrowicz, Z. Urban, Misiewicz, K. Mokwa, M. Szulc, 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia  21.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ul. Jacka 
Malczewskiego). 

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

uchwały, który omówiono w w/w  punkcie.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 21.09.2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ul. Jacka Malczewskiego). 

                                                   w głosowaniu: za – 3, przeciw- 1, wstrz. – 6 

za głosowali: Cz. Roczyński, T. Tobiański, J. Ziółkowski,  
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przeciw głosował: R. Dominikowski, 

wstrzymali się od głosu: K. Misiewicz, K. Mokwa, M. Szulc, K. Bejgrowicz, Z. Urban,                  

E. Ziółek-Radziszewska,  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.  

 

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

uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas -  – omówił projekt uchwały. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego                             

z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego tj.: zestaw do zabiegów laparoskopowych 

z oprzyrządowaniem i akcesoriami oraz 2 materace podgrzewane na stół operacyjny na potrzeby 

bloku operacyjnego Szpitali Tczewskich S.A. ze środków budżetu miasta na 2017 rok do 

wysokości 250.000 zł. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.  

w głosowaniu: za – 8, przeciw- 0, wstrz. – 1 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: R. Dominikowski, 

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
 

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

uchwały. 

 

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

uchwały dotyczy wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali 

Tczewskich S.A. ze środków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 500.000 zł. 

 

Radny Marcin Szulc – zwrócił uwagę, że pan Starosta Powiatu Tczewskiego powinien być na 

komisji i udzielić wyczerpujących informacji.  

 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, że wcześniej były wnioski z prośbą o udzielenie 

pomocy finansowej, ale nie uzyskały one akceptacji.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie 

kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
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w głosowaniu: za – 8, przeciw- 0, wstrz. – 1 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: R. Dominikowski, 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
 

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

uchwały. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że: 

Proponowane przez Radę Gminy na 2018 r. stawki są stawkami maksymalnymi ustalonymi 

przez Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 r. za wyjątkiem stawki dla budynków 

gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa 

domowego, która pozostaje na poziomie stawki ustalonej w 2017 r. wynoszącej 5,63 zł.  

 

Nie ulegają również zmianie stawki podatku od gruntów i budynków związanych                           

z prowadzeniem działalności gospodarczej - § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b oraz budynków 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - § 1 pkt 2 lit. d.  

Podwyższone zostają natomiast stawki: 

 -    od gruntów pozostałych - § 1 pkt 1 lit. c, ustalając stawkę 0,47 zł - podwyższając ją o 0,01 zł. 

− od budynków mieszkalnych - § 1 pkt 2 lit. a, ustalając stawkę 0,75 zł - podwyższając                    

ją o 0,03 zł,  

− od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym - § 1 pkt 2 lit. c, ustalając stawkę 10,59 zł - 

podwyższając ją o 0,04 zł  

− od budynków pozostałych - § 1 pkt 2 lit. f, ustalając stawkę 7,62 zł - podwyższając                         

ją o 0,02 zł 

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie wpływów do budżetu miasta o około 90.000,00 

złotych.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 28 września 2017 r.                       

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 8, przeciw- 0, wstrz. – 1 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: R. Dominikowski, 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 6 października 2017 r. w sprawie uchylenia 
opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa. 

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

uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
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Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 6 października 2017 r.                 

w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: R. Dominikowski, 

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 

 

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

uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że                                          

w przedstawionym projekcie uchwały wprowadzono szereg zmian w zakresie rodzajów 

przedmiotów opodatkowania, jak również w wysokości stawek podatku.  

Proponowane obniżki wysokości stawek podatku od środków transportowych są wynikiem 

tworzenia przychylnej lokalnej polityki podatkowej miasta, co ma zachęcić przedsiębiorców do 

rejestrowania pojazdów w Tczewie oraz wzmocnić konkurencyjność gminy wobec innych 

samorządów. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie wpływów do budżetu miasta o kwotę 

około 240.000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie 

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

w głosowaniu: za – 6, przeciw- 0, wstrz. – 2 

wstrzymali się od głosu: Z. Urban, T. Tobiański,  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecni podczas głosowania: R. Dominikowski, J. Ziółkowski, 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 02.10.2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Tczew za pomocą 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany 
jest pieniądz elektroniczny. 

 

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

uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że                                           

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 02.10.2017 r. w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Tczew za 

pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany 

jest pieniądz elektroniczny. 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecni podczas głosowania: R. Dominikowski, J. Ziółkowski, 

 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 31.09.2017 r.  w sprawie przyjęcia zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata  2016 – 2030, wraz ze 
zmienionym załącznikiem z dnia 17.10.2017 r. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

 

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

załączniku z dnia 17.10.2017 r. wprowadzono zmiany, polegające na dołączeniu do programu  

zał. nr 3, tj. Zgody mieszkańców na wpisanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego 

Programu Rewitalizacji oraz na wpisaniu kwoty 40.000 zł. na Modernizację sieci gazowniczej. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 31.09.2017 r.  w sprawie 

przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata  2016 – 2030, wraz 

ze zmienionym załącznikiem z dnia 17.10.2017 r.  

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecni podczas głosowania: R. Dominikowski, J. Ziółkowski,M. Szulc, 

 
10. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 
nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem nr 57 położonej w Tczewie przy                 
ul. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 

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

uchwały. 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 27.09.2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem nr 57 położonej w Tczewie przy 

ul. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecni podczas głosowania: R. Dominikowski, J. Ziółkowski, M. Szulc, 

 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
miasta Tczewa na 2017 rok. 

 

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

uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zmian w 

budżecie miasta Tczewa na 2017 rok. 

w głosowaniu: za – 8, przeciw - 0, wstrz. – 1, 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: M. Szulc 
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12. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.10.2017 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 – omówiła projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031.  

w głosowaniu: za – 8, przeciw - 0, wstrz. – 1, 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: M. Szulc 

Ad. 2 
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.3 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2017r.  
 
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. 4 
Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. (uchwały 
okołobudżetowe).  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – poinformował, że 

uchwały okołobudżetowe, komisja zaopiniowała w punkcie Ad. 1, pkt 5,6,7. 

 

Ad.5 
Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do  projektu budżetu miasta na 2018 rok  przez  
radnych, mieszkańców i instytucje . 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – poinformował, że radni 

otrzymali e-mailem skany wniosków do projektu budżetu miasta Tczewa na 2018 rok, złożonych 

przez mieszkańców, radnych i instytucje . 

 
Ad.6 
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.  
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1. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy dzierżawy części działki                      

nr 16/13, obręb 4 położonej w Tczewie przy ul. Sadowej, zabudowanej garażami.(pismo 

WGM.6845.156.3.2017.DR z dnia 05.10.2017 r. ) 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: M. Szulc, 

 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy dzierżawy części działki                      

nr 593/6, obręb 8, położonej w Tczewie przy ul. Chopina, zabudowanej garażami (pismo 

WGM.6845.158.3.2017.DR z dnia 05.10.2017 r.) 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: M. Szulc, 

 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy dzierżawy części działki                         

nr 201/22 obręb 6 położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu, zabudowanej 

niewymiarowym boksem garażowym (pismo WGM.6845.212.3.2017.DR).  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: M. Szulc, Z. Urban, 

 

4. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów, zgodnie z pismem 

WGM.6845.236.2017.MG z dnia 12.10.2017 r.: 

- nieruchomość gruntowa nr dz. 300/127 obręb 13, w części o pow. 567m
2
 położonej   

   przy ul. Al. Solidarności z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią i pod uprawę  

   warzyw i kwiatów. 

- nieruchomość gruntowa dz. 513/127 obręb 9, w części o pow. 92m
2
 położonej przy              

  ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią i pod uprawę   

  warzyw i kwiatów. 

- nieruchomość gruntowa dz. 2/2 obręb 4, w części o pow. 8486 m
2
 położonej przy              

  ul. Malinowskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.  

- nieruchomość gruntowa dz. 34/33 obręb 5, w części o pow. 4220 m
2
 położonej przy              

  ul. Wł. Jagiełły, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego. 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecny podczas głosowania: M. Szulc, Z. Urban, 

 

5. Członkowie komisji w tajnym głosowaniu, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, 

pozytywnie zaopiniowali kandydaturę Jacka Prętkiego, o przyznanie Medalu                         

,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, w obecności 8 radnych przy 11 osobowym składzie 

komisji.    

w głosowaniu: za – 5, przeciw – 2, wstrz. – 1,  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Bollin 

nieobecni podczas głosowania: M. Szulc, Z. Urban, 

Wobec wyczerpania porządku obrad – Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

                                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                               Komisji Finansowo-Budżetowej  

                                        

                  Czesław Roczyński 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska                                                                 


