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PROTOKÓŁ Nr 68/2018 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  
z dnia 20 września 2018 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.16

45
. Posiedzeniu 

Komisji przewodniczył Czesław Roczyński Przewodniczący  Komisji Finansowo-Budżetowej.  

 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 9 na 11 - osobowy skład  komisji:    

 

- Roczyński Czesław – przewodniczący  - Mokwa Kazimierz   

- Ziółkowski Józef - z-ca przewodniczącego  - Szulc Marcin - nieobecny  
- Bejgrowicz Krzysztof     - Tobiański Tomasz             
- Bollin Michał     - Urban Zbigniew - nieobecny   
- 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, 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbarę Nikipirowicz,  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił porządek 

posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. Poinformował, że komisja w punkcie Sprawy 

własne komisji i wolne wnioski, zaopiniuje Sprawozdanie z działalności Komisji FB za okres 

kadencji 2014-2018.  

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 podczas głosowania: K. Misiewicz, 

     nieobecny na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc, 

         

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 

2018 r. 

3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa  za I półrocze 2018r.  

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

I półrocze 2018 roku. 

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 

2018-2033. 

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

Miejskiej. 
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7. Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do  projektu budżetu miasta na  2019 rok.  

8. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

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.  
 
Ad. 2  
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu  miasta na 2018 
r. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił projekt 

uchwały z dnia 19.09.2018 r.   

 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński –poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 19.09.2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc, 

 
Ad.3 
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa  za I półrocze 2018r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił powyższą 

informację. 

Uwag nie zgłoszono                                                                                                                                                                              

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

powyższą informację.  
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali Informacją z wykonania budżetu miasta Tczewa 

za I półrocze 2018 r. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc 

 
Ad. 4 
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                       
I półrocze 2018 roku. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił powyższą 

informację. 

Uwag nie zgłoszono                                                                                                                                                                              

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

powyższą informację.  
Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  kultury za                

I półrocze 2018 r.  

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc,                                                                                                                             
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Ad. 5 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2018-2033. 
Informacją o kształtowaniu się kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za                          

I półrocze 2018 r. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc, 

     
Ad. 6 
Omówienie pozostałych materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 
Miejskiej. 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 18.09.2018 r.  w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

 

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

uchwały.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.        

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 18.09.2018 r.  w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc, 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 17.09.2018 r. w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

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

uchwały.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła projekt uchwały.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 17.09.2018 r. w sprawie 

emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

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

wstrzymał się od głosu: T. Tobiański 

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc, 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 17.09.2018 r. w sprawie przyjęcia programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

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

uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  



4 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 17.09.2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc, 

 
Ad,7 
Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do  projektu budżetu miasta na  2019 rok.  
 
Członkowie Komisji Finansowo-Budżetowej nie zgłosili wniosków do projektu budżetu miasta 

na 2019 rok.  

 
Ad. 8 
Sprawy własne  komisji i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – przedstawił  pisma 

skierowane do komisji w celu zaopiniowania, które omówiła Z-ca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbara Nikipirowicz. 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej dz. nr 196/1, obręb 4, położonej przy ul. Armii Krajowej o pow. 100 

m
2
 przeznaczonej pod zagospodarowanie zielenią. (pismo WGM.6845.637.5.2018.MG z dnia 

14.09.2018 r.). 

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

wstrzymał się od głosu: J. Ziółkowski 

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc 

 

Członkowie komisji zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Komisji za okres kadencji 2014-

2018. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecni na posiedzeniu komisji: Z. Urban, M. Szulc 

 

Wolne wnioski: 
 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – przedstawił ponownie informacje na temat stadionu,              

o którym mówił na sesji.  

Poinformował, że trudno jest złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu na coś, na co  nie znana 

jest cena i wykonawca. W tej chwili przygotowywany jest następny przetarg, który jest na 

ukończeniu i zostanie on ogłoszony.  

Oferent deklarujący najtańsze wykonanie, nie podjął się realizacji tego stadionu mimo tego, że 

zostały zwiększone środki na jego wykonanie.  

Realizacja stadionu będzie kontynuowana w roku przyszłym. Programy Ministerstwa Sportu 

ogłaszane są co roku na dwa lata, miasto złoży również odpowiedni wniosek i jak mniemam 

dostanie dofinansowanie. Mogą to być środki rzędu 2 mln zł i ten temat będzie dalej 

realizowany.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                          Czesław Roczyński 
Sporządziła: Łucja Kussowska                   


