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PROTOKÓŁ Nr 12/2019 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  
z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.16

30
. Posiedzeniu 

Komisji przewodniczył Kazimierz Ickiewicz  Przewodniczący  Komisji Finansowo-Budżetowej.  

 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 9 na 10 - osobowy skład  komisji:    

 

- Kazimierz Ickiewicz  – przewodniczący  - Misiewicz Krzysztof  

- Józef Cichon - z-ca przewodniczącego  - Mokwa Kazimierz   

- Michał Ciesielski – nieobecny   - 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, 

- Inspektor z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Tczewie, 

 

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 –9 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 

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 18 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego                   
z częścią usługową oraz garażem podziemnym na terenie działek nr 37/18 i 372, 
obręb 5, przy ul. Suchostrzyckiej w mieście Tczew. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 
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Jolanta Walkowska inspektor z Biura Planowania Przestrzennego – poinformowała, że 

deweloper złożył po raz drugi wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy              

ul. Suchostrzyckiej. Drugi złożony wniosek dotyczy tego samego terenu w tym samym zakresie. 

Zmiana polega tylko na tym, że projektant  obniżył dach o 70 cm. Wszystkie inne funkcje                         

i zakres jest taki sam jak w pierwszym  złożonym wniosku. 

 

Radny Krzysztof Misiewicz - Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej poinformował, że 

członkowie komisji przełożyli  głosowanie projektu uchwały z dnia 18.07.2019r. w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego                  

z częścią usługową oraz garażem podziemnym na terenie działek nr 37/18 i 372, obręb 5, przy 

ul. Suchostrzyckiej w mieście Tczew, na następne posiedzenie komisji  tj.  29 sierpnia 2019 r. na 

godz. 9.30, tj. do czasu decyzji dewelopera o wycofaniu złożonego wniosku i polubownego, 

zgodnie z przepisami prawa, rozwiązania problemu.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że zgodnie z procedurą, deweloper 

zgłaszający wniosek o lokalizacje inwestycji mieszkaniowej przy ul. Suchostrzyckiej, musiałby 

złożyć pismo do pana prezydenta o wycofaniu złożonego wniosku, dopiero wówczas można by 

zdjąć z porządku przedłożony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 18.07.2019r. w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią 

usługową oraz garażem podziemnym na terenie działek nr 37/18 i 372, obręb 5, przy                             

ul. Suchostrzyckiej w mieście Tczew. 

w głosowaniu: za –  0, przeciw – 2, wstrz. – 7, 

przeciw głosowali: R. Kucharski, K. Ickiewicz,  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13.07.2019 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Tczew”. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 13.07.2019 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej 

Tczew”. 

w głosowaniu: za –  9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 30.07.2019 zmieniający uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. Poinformował, że do tej pory 

było tak, że wspierano edukację uzdolnionych dzieci i młodzież tylko z terenu Tczewa. Obecnie 
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jest taka interpretacja, że wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży jest dla 

wszystkich, którzy się uczą, pobierają naukę na terenie gminy, bez względu skąd pochodzą mogą 

otrzymać dofinansowanie.  

 

Radny Tomasz Tobiański – poinformował, iż w związku z tym, że w Tczewie nie ma żadnej 

uczelni wyższej, to mieszkańcom naszego miasta nie będzie przysługiwało dofinansowanie. Taki 

jest zapis ustawy nie mamy na to wpływu.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 30.07.2019 zmieniający uchwałę w 

sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

w głosowaniu: za –  6, przeciw 0, wstrz. – 3 

wstrzymali się od głosu: K. Mokwa, K. Misiewicz, T. Tobiański  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycieli. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówił projekt uchwały. Poinformowała, że zmiana dotyczy 

uregulowania kwoty 300 zł jeżeli chodzi o wychowawstwo, pozostałe zmiany dotyczą zmian 

ustawowych.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycieli. 

w głosowaniu: za –  9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032, 

w głosowaniu: za –  9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 

Ad. 2 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
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Członkowie komisji wyrazili pozytywna opinię w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską 

Tczew, w formie aportu, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Tczewskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego nieruchomości gruntowej oznaczonej                                     

nr ewidencyjnym 6/5, o pow. 2920 m
2
, obręb 7, położonej w Tczewie przy ul. Kruczej, (zgodnie 

z pismem WGM.0232.3.2.2019. SL z dnia 01.08.2019r.). 

w głosowaniu: za –  9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 

Członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości przy: 

a) ul. Kapitańskiej – zabudowa mieszkaniowa 

• dz. 28/5 o pow. 1227m
2
,  

• dz. 28/4 o pow. 1229 m
2
, 

• dz. 28/29 o pow. 1569 m
2
, 

• dz. 28/28 o pow. 1212 m
2
, 

• dz. 28/56 o pow. 861 m
2
, 

• dz. 28/10 o pow. 795 m
2
, 

b) ul. Pileckiego –zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dz. 29/1 o pow. 1423 m
2
 

w głosowaniu: za –  9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Ciesielski 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                         Kazimierz Ickiewicz 
 

 


