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PROTOKÓŁ Nr 3/2018 

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

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.17

30
 Posiedzeniu 

Komisji przewodniczył Kazimierz Ickiewicz  Przewodniczący  Komisji Finansowo-Budżetowej.  

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 10 na 10 - osobowy skład  komisji:    

 

- Kazimierz Ickiewicz  – przewodniczący  - Misiewicz Krzysztof 

- Józef Cichon - z-ca przewodniczącego  - Mokwa Kazimierz   

- Michał Ciesielski               - Iwona Nitza           
- Tadeusz Dzwonkowski              - Tobiański Tobiański 

- Roman Kucharski                          - Ziółek–Radziszewska Ewa 
 

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

obecności),  

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbarę Nikipirowicz, 

- Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Andrzeja Gockowskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił porządek 

posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu.  

Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz - poddał pod głosowanie 

porządek posiedzenia komisji. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji  
          przyjęto jednogłośnie: za –10 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r.  

2. Wypracowanie i zaopiniowanie treści pisemnej opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 

odnośnie projektu  budżetu na 2019 r. 

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

4. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

Realizacja porządku posiedzenia:  
 
Ad. 1 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r.  
 
Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 
2018 rok. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła projekt uchwały, przedstawiając zmiany w budżecie 

miasta na 2018 rok, zgodnie z projektem uchwały.  
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Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany 

budżetu miasta na 2018 rok. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

Ad. 2 
Omówienie  materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy                            
w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił i omówił 

w/w projekt uchwały.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz  - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.        

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy  w zakresie dożywiania” 

na lata 2019-2023. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie  

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił w/w 

projekt uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła  projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie  
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego  na zakup 
posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 
,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Bożena Nowopolska omówiła projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego  na zakup posiłku lub żywności dla osób             
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i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie  

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych 
wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Bożena Nowopolska omówiła projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały z dnia 4.12.2018 r. w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 

programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie  

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 
położonych przy ul. Za Portem oraz przy południowej granicy miasta Tczewa, 
pomiędzy linią kolejową nr 131, granicą z Bałdowem i sadem bałdowskim, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbara Nikipirowicz omówiła projekt 

uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 

położonych przy ul. Za Portem oraz przy południowej granicy miasta Tczewa, pomiędzy linią 

kolejową nr 131, granicą z Bałdowem i sadem bałdowskim, stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Tczew. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie  

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 
położonej przy ul. Bartosza Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbara Nikipirowicz omówiła projekt 

uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  
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Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 

położonej przy ul. Bartosza Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 11.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  26 października 
2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa 
na lata 2016-2030. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Andrzej Gockowski  omówił projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 11.12.2018 r. w sprawie przystąpienia 

do zmiany uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  26 października 2017 r. w 

sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła projekt uchwały, przedstawiając zmiany zgodnie z 

uzasadnieniem do projektu uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 12.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2018. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 12.12.2018 r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2018. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 14.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  
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Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 14.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 14.12.2018 r. w sprawie  budżetu miasta na 
2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– przedstawił w/w projekt 

uchwały.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła zmiany  uwzględnione w w/w projekcie uchwały, tj.: 

autopoprawki przekazane uchwałą przez RIO oraz pozostałe zmiany ujęte w uzasadnieniu do 

projektu uchwały.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 14.12.2018 r. w sprawie  budżetu 

miasta na 2019 rok. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

Ad. 3  
Wypracowanie i zaopiniowanie treści pisemnej opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 
odnośnie projektu  budżetu na 2019 r. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– odczytał treść Opinii 

Komisji Finansowo-Budżetowej  
Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

Opinię Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie projektu  budżetu na 2019 rok. 
 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali  Opinię Komisji Finansowo-Budżetowej do 

projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie 

 

Ad. 4 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił pisma 

skierowane do komisji w celu zaopiniowania. Pisma zostały omówione przez panią Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbar e Nikipirowicz:  

 
1. Komisja zaopiniowała pozytywnie przedłużenie umowy dzierżawy części działki                 

nr 61/1, obręb 7 położonej  przy ul. Królowej Jadwigi,  zabudowanej  garażem                       

nr 30 (pismo WGM.6845.666.3.2018.DR z dnia 05.12.2018 r.  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

2. Komisja zaopiniowała pozytywnie zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do 

właścicieli sąsiednich działek, nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 779/1 o pow. 482m
2
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- przeznaczona na zabudowę  mieszkaniową obr. 1, przy ul. Spółdzielczej (pismo 

WGM.6840.1.17.2017.9.2018. AR z dnia 5.12.2018 r.). 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonych przy ul. Retmańskiej:  - dz. 28/48 o pow. 726 m
2

,  dz. 28/49 o 

pow. 714 m
2
, dz. 28/50 o pow. 705 m

2
 (WGM.6840.2.13.6.2018. AR z dnia 5.12.2018 r.)  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umów dzierżawy: 

1) nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jana Brzechwy dz. nr 169 o pow.  

372m
2
, przeznaczonej na cele rekreacyjne, 

2) nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Malinowskiej, dz. nr 8/1 w części                

o  pow. 813 m
2
 (glinianki 48 i 66) przeznaczonej na uprawy ogrodnicze, 

3) nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Malinowskiej, dz. nr 8/1 w części               

o  pow. 841 m
2
 (glinianki 47 i 49) przeznaczonej na uprawy ogrodnicze, 

4) nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rokickiej dz. nr 21/20 w częściach: 

• 45m
2
 pod działalność handlową ( grunt zabudowany pawilonem boks garażowy, 

pawilon i boks garażowy własność dotychczasowego dzierżawcy),  

• 84m
2
 pod działalność handlową (grunt zabudowany pawilonem stanowiącym 

własność dzierżawcy, grunt na cele składowe), 

5) nieruchomości gruntowej stanowiącej Skwer 750-lecia Miasta Tczewa dz. nr 174/7 w 

części o pow. 83m
2
 przeznaczona na działalność handlową, 

6) oraz użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 

13A, o pow. 10,10 m
2
 z przeznaczeniem na biuro Stowarzyszenia Chrześcijańskiego 

,,Obfitość”,  

               zgodnie z pismem ( pismo WGM.6845.767.3.2018. MG z dnia 11.12.2018 r.)  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

5. Członkowie komisji w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowali dwa wnioski                   

o nadanie Medalu Pro Domo Trsoviensi dla: 

- Pani Magdalena Kubicka-Netka      - głosowanie: za – 9 jednogłośnie  

- Pan Tomasz Tobiański                    – głosowanie: za -7, przeciw – 1, wstrz. – 1,  

                          Radny Tomasz Tobiański nieobecny podczas głosowania. 

 

6. Komisja na wniosek radnego Krzysztofa Misiewicza wnioskuje, o nie zgłaszanie przez 

Klub Pro Domo Trsoviensi kandydatów do medalu  Pro Domo Trsoviensi. 

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

za głosowali: K. Misiewicz, J. Cichon, M. Ciesielski, T. Dzwonkowski, R. Kucharski,                     

K. Mokwa, I. Nitza, E. Ziółek-Radziszewska,  

wstrzymał się od głosu: K. Ickiewicz,  

nieobecny podczas głosowania: T. Tobiański, 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                          Kazimierz Ickiewicz 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska             


