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PROTOKÓŁ Nr 18/2019 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 12 grudnia 2019 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz.1715.  
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, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolantę Marcinczak,  
- siostrę Martę Litawę Pallotynkę Misjonarkę, Krzysztofa Giełdona – społeczników budowy    
  szkoły w Ruhango (Afryka). 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz –przedstawił porządek 
posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. Poinformował,  że w pierwszej kolejności głos 
zabiorą goście, którzy przybyli na komisję w celu przedstawienia problemu i zwrócenia się                     
o dofinansowanie budowy szkoły w Ruhango (Afryka). 
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. Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków komisji stałych do projektu budżetu na 2020 r. 
uwzględniających propozycje zmian w projekcie budżetu i źródła ich finansowania. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 r. po otrzymaniu informacji o uwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta wnioskach Komisji Finansowo-  Budżetowej.  

3. Wypracowanie i zaopiniowanie treści pisemnej opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 
odnośnie projektu  budżetu na 2020 r. 

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

5. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
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Siostra Marta Litawa Pallotynka Misjonarka z Ruhango, Krzysztof  Giełdon – społeczni 
przedstawiciele  budowy szkoły w Ruhango (Afryka) zwrócili się z prośbą o dofinansowanie 
budowy szkoły. Poinformowali o biedzie i trudnym życiu dzieci w miejscowości Ruhango.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że  
 
Członkowie komisji zapoznali się informacją na temat dofinansowania budowy szkoły                   
w Ruhango (Afryka), przedstawioną przez społecznych przedstawicieli budowy szkoły (siostra 
Marta Litawa Pallotynka Misjonarka, Krzysztof Giełdon).  
Komisja uznała, iż jest to szczytny cel i wraz z panem prezydentem rozpatrzy formę 
dofinansowania, zgodnie z przepisami prawa.  
 
Realizacja porządku posiedzenia:  
 
Ad.1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków komisji stałych do projektu budżetu na 2020 r. 
uwzględniających propozycje zmian w projekcie budżetu i źródła ich finansowania. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 
wpłynął jeden wniosek z Komisji Polityki Społecznej, o treści:  
,,Członkowie Komisji wnioskują o wpisanie do budżetu miasta Tczewa na rok 2020 zadania 
,,zakup klimatyzacji do budynków świetlicy socjoterapeutycznej ,,Sambor” pryz ul. Orzeszkowej 
6”. Szacowany koszt zadania to 5000 zł. Źródło finansowania: przeniesienie w/w kwoty                        
z zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowania  wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich 
Saperów” ( Dział 900 Rozdział 90095).”  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformował, że ,,Sambor” otrzymuje dotacje i powinien                  
w ramach otrzymanych dotacji zakupić klimatyzację. Ważne jest uzasadnienie merytoryczne,                 
a takiego nie ma.  
 
Radny Tomasz Tobiański – zwrócił uwagę, że zarządca budynku nie składał wniosku do budżetu 
o zakup klimatyzacji, a jest więcej wcześniej złożonych i niezrealizowanych wniosków.   
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – poinformował, że nie jest to pilny wniosek, który trzeba by teraz 
załatwić. Można rozpatrzyć, biorąc pod uwagę wszystkie pomieszczenia, w których jest potrzeba i 
konieczność zamontowania klimatyzacji.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – zaproponował, aby 
wniosek rozpatrzyć przy korekcie budżetu miasta.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
wniosek Komisji Polityki Społecznej do budżetu na 2020 rok.  
 
Komisja zapoznała się z wnioskiem do projektu budżetu na 2020 rok, złożonym przez Komisję 
Polityki Społecznej, o treści: ,,Członkowie Komisji wnioskują o wpisanie do budżetu miasta 
Tczewa na rok 2020 zadania ,,zakup klimatyzacji do budynków świetlicy socjoterapeutycznej 
,,Sambor” pryz ul. Orzeszkowej 6” . Szacowany koszt zadania to 5000 zł. Źródło finansowania: 
przeniesienie w/w kwoty z zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowania  wód opadowych                        
z rejonu ul. Tczewskich Saperów” ( Dział 900 Rozdział 90095).”  

w głosowaniu: za – 0, przeciw – 9, wstrz. – 1, 
wstrzymał się od głosu: K. Misiewicz 
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Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała negatywnie wniosek złożony przez Komisję 
Polityki Społecznej do projektu budżetu na 2020 rok. 
 
Pozostałe Komisje, tj. Komisja Polityki Gospodarczej, Komisja Finansowo-Budżetowa,  Komisja 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej nie złożyły wniosków do projektu budżetu na 2020 r. do 
Komisji Finansowo-Budżetowej celem zaopiniowania.  
 
Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 r. po otrzymaniu informacji o uwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta wnioskach Komisji Finansowo- Budżetowej.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt budżetu miasta na 2020 rok. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok. 

w głosowaniu: za – 9, przeciw – 1, wstrz. – 0, 
         przeciw głosował: M. Ciesielski 

 
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, komisja zaopiniuje w czasie przerwy w 
obradach sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.  
 
Ad. 3 
Wypracowanie i zaopiniowanie treści pisemnej opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 
odnośnie projektu  budżetu na 2020 r. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – odczytał Opinię Komisji 
Finansowo-Budżetowej odnośnie projektu  budżetu na 2020 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w opinię.  
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali Opinię Komisji Finansowo-Budżetowej do projektu 
budżetu miasta Tczewa na 2020 rok. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
 

Ad. 4 
Omówienie materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Tczewa na lata 2020-2034. 

w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
        wstrzymał się od głosu: M. Ciesielski 

 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                 
2020-2034, komisja zaopiniuje w czasie przerwy w obradach sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 9.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
miasta Tczewa na 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 



4 

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 9.12.2019 r. w sprawie zmian                      
w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 9.12.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2031. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 9.12.2019 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2031. 

w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
        wstrzymał się od głosu: M. Ciesielski 

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 4.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2019. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 4.12.2019 r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2019. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 25.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt w/w uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 25.11.2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 3.12.2019 r. w sprawie utworzenia na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew Klubu Senior+ 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Iwona Bylicka p.o Z-cy Dyrektora MOPS w Tczewie – omówił projekt uchwały.   
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 3.12.2019 r. w sprawie utworzenia na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew Klubu Senior+. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 3.12.2019 r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2019/2020 w celu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - – omówił 
projekt uchwały.    
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 3.12.2019 r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2019/2020 w celu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny: K. Mokwa 

 
8. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12.12.2019 r. w sprawie  określenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – omówił projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 12.12.2019 r. w sprawie  określenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny: K. Mokwa 

Ad. 5 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił pisma 
skierowane do komisji w celu zaopiniowania, tj.:  
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała, nabycie od Powiatu Tczewskiego prawa własności 
zabudowanej nieruchomości działka nr 344/8 obręb 6 o pow. 0.1100 ha, położonej w 
Tczewie przy ul. Warsztatowej za kwotę 7 085,42 zł. Przedmiotowa działka 
zabudowana jest budynkiem, gdzie mieści się obecnie Filia Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej, (zgodnie z pismem WGM.6822.1.6.2019. SL z dnia 26.11.2019 r.). 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny: K. Mokwa 

 
2. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Stowarzyszenia Patriotycznego               

Zawsze Solidarni w Tczewie z dnia 11grudnia 2019 r. dotyczącym sfinansowania 
realizacji symbolicznego postumentu z popiersiem gen. J. Hallera oraz z informacją 
przedstawioną przez pana prezydenta, iż prowadzone są rozmowy na temat realizacji 
w/w wniosku. 



6 

 

3. Komisja zapoznała się z propozycją przedstawioną przez radnego Tadeusza 
Dzwonkowskiego w sprawie nazwania ronda znajdującego się przy Urzędzie 
Miejskim w Tczewie. W/ w radny złoży pisemną propozycję. 

 
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 
 

  
 
 
 
 


