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PROTOKÓŁ Nr 17/2019 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 21 listopada 2019 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.17

20
.  

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 Tczewa Adama Burczyka, 

- Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Bożenę Nowopolską, 

- Kierownika Biura Planowania Przestrzennego Annę Cappelli, 

- Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego Adama Zielińskiego,  

 

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 podczas głosowania: K. Misiewicz,  

 

Porządek posiedzenia 
 

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

2. Analiza projektu budżetu miasta na 2020 rok  oraz projektów budżetu poszczególnych 

jednostek organizacyjnych gminy i wypracowanie wniosków komisji.  

3. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

Realizacja porządku posiedzenia:  
 
Ad.1 
Omówienie materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  

 
1. Komisja zapoznała się z Informacją z przeprowadzonej  analizy zagrożeń obszaru 

wodnego w Gminie Miejskiej Tczew, omówioną przez Kierownika Biura 
Zarządzania Kryzysowego Zielińskiego Adama.     
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2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 23 października 2019 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji Programu ,,Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.   

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Bożena Nowopolska – omówiła projekt uchwały. 

Poinformował, że Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2019-2020 

finansowany jest  ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

i został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają 

usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 

społecznym.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 23 października 2019 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.   

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz  

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2020. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

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

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    

i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2020. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz  

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Bożena Nowopolska – omówiła projekt uchwały. 

Poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Tczewie wystąpiło w dniu 29.07.2019 r. do 

Prezydenta Miasta Tczewa z propozycją dalszego finansowego wsparcia w 2020 r. działalności 

Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” działającego  w Tczewie przy 

ul. Wojska Polskiego 6. 

Ognisko będzie funkcjonować nadal do 30 czerwca 2020 r., z partycypacją kosztów przez 

samorząd miejski w wysokości  do 30 000,00 zł 

Uwag nie zgłoszono 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz  

 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych                         
w mieście Tczewie na rok 2020. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w mieście 

Tczewie na rok 2020. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie opłat za 

przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach               
2020-2022. 

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 15 listopada 2019 r.  w sprawie opłat 

za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej  w Tczewie w latach 2020-2022. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 
7. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia13 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia 

spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 
zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki. 

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 listopada 2019 r. w sprawie 

powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki. 

w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 2,  

wstrzymali się od głosu: J. Cichon, M. Ciesielski 

 
8. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia11.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
Południowa-Nowodworcowa w Tczewie. 
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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 11.10.2019 r. w sprawie             

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

Południowa-Nowodworcowa w Tczewie. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

Ad. 2 
Analiza projektu budżetu miasta na 2020 rok  oraz projektów budżetu poszczególnych 
jednostek organizacyjnych gminy i wypracowanie wniosków komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że w/w 

temat komisja omówi w terminie późniejszym, po otrzymaniu projektu budżetu miasta na 2020 

rok.  
 
Ad. 3 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił pisma 

skierowane do komisji w celu zaopiniowania, tj.:  
1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zbycie w drodze przetargu 

nieograniczonego nieruchomości położonych przy ul. Retmańskiej obręb  2                  

dz. 28/45 o pow. 877 m
2
 ora dz. 28/47 o pow. 727 m

2
, przeznaczonej w m.p.z.p.   na 

zabudowę mieszkaniową.  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zakup gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa – Agencja Mienia Wojskowego, położonych w Tczewie przy ul. płka 

Ryszarda Kuklińskiego, oznaczonych numerami działek: 32,33 i 34, obręb 12                       

o łącznej powierzchni 0.1437 ha, po uwzględnieniu 50% bonifikaty, za kwotę netto 

17 244,00 zł, (zgodnie z pismem WGM.6822.1.3.2014.5.2019.DR z dnia 15.11.2019 

r.). 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów: 

a) dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 325/10, obręb 9, 

położonej przy ul. Stanisława Konarskiego, w części o powierzchni 100 m
2
, 

przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne.  

b) dzierżawy nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 552/9, obręb 

8, położona przy ul. Hugo Kołłątaja, o powierzchni 15 m
2
 oraz działka nr 149/1, 

obręb 7, położona przy ul. Jana z Kolna, o powierzchni 447 m
2
, przeznaczonych 

pod stację redukcyjno-pomiarową.  

c) użyczenia lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym przy 

ul. Kasztanowej 2, na rzecz Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej 

„Przemiana” w celu prowadzenia działalności Klubu Młodzieżowego „Przystań”.  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
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4. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Związków Zawodowych Pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 25.10.2019 r. w sprawie 

poparcia wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 05.09.2019 r. 

o zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 

MOPS w Tczewie w budżecie na 2020 rok.  

Po zapoznaniu się z informacjami na w/w temat, przedstawionymi przez Z-cę 

Prezydenta Miasta Adama Burczyka, w wyniku dyskusji, komisja zwraca się z prośbą 

o dokonanie analizy, celem zbadania możliwości udzielenia podwyżek wynagrodzeń 

dla  pracowników MOPS. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                         Kazimierz Ickiewicz 

 

Otrzymują: 

1. adresat, 

2. a/a. 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 

 

   
 


