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PROTOKÓŁ Nr 8/2019 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  
z dnia 23 maja  2019 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz.1740. 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 Helene Kullas 
 
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 –8 

nieobecni podczas głosowania : M. Ciesielski, T. Dzwonkowski,   
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Omówienie materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  
2. 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 16.05.2019 r. w sprawie zmian                            
w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok oraz projektu uchwały z dnia 16.05.2019 r. w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                 
2019-2032. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 
w/w uchwały i oddał głos Komendantowi Straży Pożarnej, który uzasadnił dofinansowanie 
modernizacji placu manewrowego  w wysokości 300 tys. zł. 
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O godz. 16.08 na komisje przyszedł radny Michał Ciesielski.  
O godz. 16.10 przyszedł na posiedzenie komisji Tadeusz Dzwonkowski  
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że miasto Tczew zawsze wspierało Straż Pożarną, ale 
w zakupie sprzętu, a nie remonty infrastruktury.  
Komendant Straży Pożarnej w Tczewie Andrzej Mróz – poinformował, że bez naprawy 
nawierzchni, samochody będą ulegały coraz większemu zniszczeniu.  
Remont nawierzchni zadeklarowały również ościenne gminy oraz komanda wojewódzka.   
 
Radny Maciej Skiberowski – zwrócił uwagę, że miasto musi brak kredyty na zadania własne, a 
ma dofinansowywać np. na straż. Starostwo Powiatowe na ,,straż” przekazuje kwotę 300 tys. zł. 
a miasto Tczew dofinansowuje szpital.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła pozostałe zmiany ujęte w projekcie uchwały.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zaproponował przełożenie głosowania korekty budżetu na 
następne posiedzenie komisji przed sesją 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Krzysztofa Misiewicza.  
 
Komisja na wniosek radnego Krzysztofa Misiewicza przełożyła zaopiniowanie projektu uchwały 
z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok i projektu uchwały z dnia 
16.05.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                 
2019-2032, na następne posiedzenie komisji tj. na dzień 30 maja 2019 r.(czwartek przed sesją) 
godz. 9.00. 

      w głosowaniu: za –  6, przeciw – 0, wstrz. - 4 
        za głosowali: K. Ickiewicz, T. Tobiański, K. Mokwa, K.Misiewicz,                                                         

R. Kucharski, I. Nitza 
           wstrzymali się od głosu: J. Cichon, E. Ziółek-Radziszewska, T. Dzwonkowski,                        

M. Ciesielski, 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 14.05.2019 r. w sprawie zadeklarowania 
włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla organizatorów 
i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie 
pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
 
Prezes Spółki Inno Baltica Krzysztof Rudziński – przedstawił informacje dotyczące włączenia 
się Gminy Tczew do systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim 
oraz system jednolitej informacji pasażerskiej, udzielając wyjaśnień na zapytania radnych.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 14.05.2019 r. w sprawie 
zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla organizatorów 
i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz 
system jednolitej informacji pasażerskiej. 

      w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 
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3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 29.04.2019 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 
w/w uchwały.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk –omówił projekt w/w uchwały. 
Poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia ,, Regulaminu dostarczania wody                       
i odprowadzania ścieków”, a nie jak to było w listopadzie 2018 r. przyjęcia projektu regulaminu, 
który był przesłany do Wód Polskich w celu wyrażenia opinii. Wody Polskie na początku roku 
2019 przesłały postanowienie z uwagami i nieważności regulaminu.  
Projekt w/w uchwały zawiera tylko w części uwagi przekazane przez Wody Polskie, pozostałe 
uwagi wg ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie uznano za nieuzasadnione.  
Intencją było to, aby uchwała była przejrzysta i nie powielała przepisów.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 29.04.2019 r. w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”. 

      w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 
 
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. Poinformował, że Tczewskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie jest w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia „Budowa 2 budynków mieszkalnych w latach 2018-2019”, cześć środków na 
ten cel została pozyskana z dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat w formie dotacji 
bezzwrotnej, w ramach programu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego                     
w Warszawie.   
Zgodnie z umową zawartą w dniu 26 września 2018 roku, pomiędzy TTBS Sp. z o.o. a Gminą 
Miejską Tczew, Miasto zobowiązało się partycypować w kosztach finansowania powyższej 
inwestycji w kwocie 4 000 000 zł, która ma zostać przekazana w dwóch transzach po 2 000 000 
zł.  W 2018 roku Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr XL/359/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 
wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o. o kwotę 2 000 000 zł.  
W związku ze zbliżającym się terminem płatności, Miasto jest zobowiązane do przekazania 
drugiej transzy w kwocie 2 000 000 zł.    
Wprowadzenie powyższej kwoty do kapitału zakładowego TTBS sp. z o.o. pozwoli na 
realizowanie planowanych zadań 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 

      w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 14.05.2019 r. w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że obligacje 
komunalne pełnia funkcje kredytu i są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny 
kredyt bankowy. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta wynikającego z planowanych do realizacji zadań 
inwestycyjnych w 2019 roku.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 14.05.2019 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

      w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 
 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.05.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Starogard Gdański. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 
w/w uchwały. Poinformował, że pomoc finansowa w wysokości 60 000 zł , ma być 
przeznaczona na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w 
Lesie Szpęgawskim”. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.05.2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański. 

      w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 
 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 20.05.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 
w/w uchwały. Poinformował, że Zarząd Powiatu w Tczewie zwrócił się  z prośbą o udzielenie 
pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego  Szpitali 
Tczewskich S.A., w celu dofinansowania zakupu morcelatora oraz aparatu do hemofiltracji. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 20.05.2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 

w głosowaniu: za –  10 jednogłośnie 
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8. Zaopiniowanie Sprawozdania  z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 r.                             
i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że radni 
otrzymali w/w materiał. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła w/w materiał. Podczas omawiania członkowie 
komisji zadawali pytania, na które udzielone zostały odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie  
poniższe sprawozdania w celu przekazania opinii do Komisji Rewizyjnej.  
 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali: 
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 r., 
b) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za 2018 r. 
c) Sprawozdanie o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za 2018 r.,  
d) Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2018, 
e) Sprawozdania  finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2018r.  

      w głosowaniu: za –  6, przeciw – 0, wstrz. - 4 
        za głosowali: K. Ickiewicz, T. Tobiański, K. Mokwa, K.Misiewicz,                                                         

R. Kucharski, I. Nitza 
           wstrzymali się od głosu: J. Cichon, E. Ziółek-Radziszewska, T. Dzwonkowski, 

M. Ciesielski. 
Ad. 2 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
Głos zabrali członkowie komisji przedstawiając następujące tematy: 

1) Radny Michał Ciesielski zgłosił problem nieczynnych stacji rowerowych, 
rozwiązaniem problemu byłoby zdemontowanie stacji rowerowych albo ich naprawa i 
przeniesienie w miejsca monitorowane.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że sprawdzi jakie byłyby koszty naprawy 
nieczynnych stacji rowerowych.  
 

2) Radny Tadeusz Dzwonkowski poinformował, aby zmiany  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego były bardziej dostępne dla radnych, aby radni byli 
informowani o kierunkach zmian m.p.z.p.- jakie wpływają wnioski. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że m.p.z.p. jest cały czas w trakcie 
zmian, które będą dokonywane w częściach w celu zwiększenia dostępności.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                         Kazimierz Ickiewicz 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska 

 


