
 
 

PROTOKÓŁ Nr 4/2019 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.16

15
 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),  

- Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego  

- Naczelnika Wydziału Edukacji Sylwię Olek, 

- Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolantę Marcinczak, 

- Kierownika Domu Przedsiębiorczości Krystiana Jędrzejewskiego,  

- Inspektora Wydziału Rozwoju Miasta Annę Cappelli. 

 

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

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na 2019 rok. 

3. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

Realizacja porządku posiedzenia:  
 

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

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości          
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobek, klub dziecięcy i zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew. 



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

projekt uchwały.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek– omówiła projekt uchwały, udzielając odpowiedzi i 

wyjaśnień na zapytania.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 

poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, wnosząc jedną 

autopoprawkę dotyczącą wykreślenia w § 6 pkt 1 zapisu ,,z dołu”.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz  - poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały wraz autopoprawką dotyczącą wykreślenia w § 6 pkt 1 zapisu  ,,z dołu w 

terminie”.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobek, klub dziecięcy i zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej 

Tczew wraz z autopoprawką dotyczącą wykreślenia  w § 6 pkt 1 zapisu  ,,z dołu w terminie”.  

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10 stycznia 2019 r w sprawie  ustalenia 
lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa. 

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

projekt uchwały.  

Pani Anna Cappelli z Wydziału Rozwoju Miasta – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 10 stycznia 2019 r w 

sprawie  ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie  sprzedaży ¼ 
udziału w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem                             
w nieruchomości wspólnej. 

 

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

uchwały.  

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolanta Marcińczak -  omówiła 

projekt uchwały.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 7 stycznia 2019 r. w 

sprawie  sprzedaży ¼ udziału w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem  w 

nieruchomości wspólnej. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

podczas głosowania nieobecny K. Mokwa 

 



Ad. 2  
Przyjęcie planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na 2019 rok. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, że radni 

otrzymali projekt planu pracy komisji na 2019 r.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie  

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej 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, celem zaopiniowania. Pisma zostały omówione przez panią Jolantę  

Marcińczak Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i pana Krystiana 

Jędrzejewskiego Kierownika Biura Wspierania Przedsiębiorczości.  

 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspólnota” 

w Tczewie prawa użytkowania wieczystego dz. nr 837/4 o pow. 0.0033 położonej przy 

ul. 30 Stycznia za kwotę 7 048 zł, na której znajduje się wiata przystankowa, zgodnie z 

pismem WGM.6823.2.2018.1.2019.JM z dnia 7 stycznia 2019 r. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

2. Komisja zaopiniuje w terminie późniejszym, pismo WGM.6850.32.2018.1.2019.AM                

z dnia 11.01.2019 r. dotyczące wyrażenia opinii w sprawie oddania zabudowanej działki 

nr 325/2 przy ul. Konarskiego w użyczenie Stowarzyszeniu Gospodarczemu Kociewie na 

czas nieokreślony.  

 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała  zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do                 

3 lat firmie KG Profit Sp. z o. o w ramach struktury Domu Przedsiębiorcy, zgodnie z 

pismem BWP.7350.1.7.2018.2019.KJ z dnia 14.01.2019 r.  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

Wolne wnioski 
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – zwrócił się z zapytaniem, czy jest już  koncepcja budowy 

boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że koncepcja budowy boiska przy SP Nr 

1 już jest przygotowana i będzie przedstawiona w uzgodnieniu z panią dyrektor szkoły w 

najbliższym czasie, w formie prezentacji na terenie szkoły, w celu zasięgnięcia opinii. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                          Kazimierz Ickiewicz 
Sporządziła: Łucja Kussowska     


