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PROTOKÓŁ Nr 29/2020 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 20 sierpnia  2020 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.17

15
.  

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Kazimierz Ickiewicz Przewodniczący Komisji Finansowo-

Budżetowej.  

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 8 na 10 - osobowy skład  komisji:   
 
- Kazimierz Ickiewicz  – przewodniczący  - Misiewicz Krzysztof– nieobecny  

- Józef Cichon - z-ca przewodniczącego  - Mokwa Kazimierz   

- Michał Ciesielski     - Iwona Nitza           
- Tadeusz Dzwonkowski      - Tobiański Tobiański  

- Roman Kucharski     - Ziółek–Radziszewska Ewa- nieobecna    

 

Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 

obecności),  

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Dyrektor MOPS w Tczewie Julitę Jakubowską,  

 

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: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska,  

 

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 20 lipca 2020r. w sprawie określenia 
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 20 lipca 2020r.                          

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 30 lipca 2020r. zmieniającej uchwałę                      
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad 
korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. Poinformował, że firma Flex 

będzie partycypowała w kosztach usytuowania przystanku w całości.  

 

Radny Tadeusz Dzwonkowski poinformował o pisarskiej omyłce w uzasadnieniu, w czwartym 

wersie w/być wyraz  ,,których” a nie ,,którym”. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 30 lipca 2020r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich 

przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r. zmieniającej uchwałę                 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad 
zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

Dyrektor MOPS w Tczewie Julita Jakubowska -  omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz 

zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 14 sierpnia 2020 r.                        

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020/2021. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie przejęcia na 
własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Honda Accord nr rej. 
FZA97VK, nr VIN SHHCF 15200U003963. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

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

 

Radny Tadeusz Dzwonkowski - poinformował o pisarskiej omyłce w uzasadnieniu, ostatni wers 

wyraz ,,gminy” w/być z dużej litery.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r.                       

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Honda 

Accord nr rej. FZA97VK, nr VIN SHHCF 15200U003963. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia11 sierpnia 2020r. w sprawie przejęcia na 
własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Audi 80 nr rej. 
GTC71PT, nr VIN WAUZZZ8CZRA058191. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

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

 

Radny Tadeusz Dzwonkowski - poinformował o pisarskiej omyłce w uzasadnieniu, ostatni wers 

wyraz ,,gminy” w/być z dużej litery.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r.                       

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Audi 80 

nr rej. GTC71PT, nr VIN WAUZZZ8CZRA058191. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie przejęcia na 
własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Renault Chamade                 
nr rej. GTC49KT, nr VIN VF1L5370503146015. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. 
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Radny Tadeusz Dzwonkowski - poinformował o pisarskiej omyłce w uzasadnieniu, ostatni wers 

wyraz ,,gminy” w/być z dużej litery.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r.                        

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Renault 

Chamade nr rej. GTC49KT, nr VIN VF1L5370503146015. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian                       
w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok. 
 

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 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033. 
 

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 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033. 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

Ad. 2 
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 przeznaczenie do zbycia w drodze 

przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kołłątaja 6 w Tczewie                      

( dawna siedziba Sadu Rejonowego) dz. nr 521 (obręb 8) o pow. 0,2463 ha, ( pismo 

WGM.6840.2.3.4.2020.JS z dnia 27 lipca 2020r. ) 

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 
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2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przeznaczenie do zbycia w drodze 

przetargu nieograniczonego nieruchomości, która po połączeniu działki nr 227 o pow. 

0,1966 ha z działką nr 39/162 o pow. 0,0008 ha, oznaczona zostanie numerem 228                      

o pow. 0,1974 ha. Nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 19 ( dawna 

przychodnia dziecięca) o ogólnej powierzchni 420,80 m
2
, (pismo 

WGM.6840.2.5.2019.8.2020. JS z dnia 27 lipca 2020r.)  

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów dzierżawy na 

utrzymanie wiat śmietnikowych przy: 

1) ul. Armii Krajowej 6, dz. nr 194 w części o pow. 40m
2
, 

2) ul. Wyzwolenia 2, dz. nr 425/22 w części o pow. 40m
2
, 

3) ul. Jana Brzechwy, dz. nr 40, w części o pow. 14m
2
, 

4) ul. Gryfa Pomorskiego, dz. 275/3, w części o pow. 20m
2
, 

5) ul. W. Orkana, dz. nr 832/1, w części o pow. 40m
2
, 

 

Pozytywnie zaopiniowano przedłużenie umowy dzierżawy części Pl. Gen. J. Hallera, o pow. 

250m
2
 w celu prowadzenia ogórka piwnego/gastronomicznego dz. nr 294/1. 

 

Pozytywnie zaopiniowano przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako dz. nr 81, obręb 7, położonej przy ul. Elżbiety 19B zabudowanej budynkiem o pow. 

użytkowej 172,66 m
2
., na prowadzenie przez MOPS Klubu Rodzinnego Zatorze, a także 

działalności w ramach projektu ,,Społeczna od-nowa” na czas do 31 marca 2021( na czas trwania 

projektu MOPS-u).  

Zgodnie z pismem WGM.6845.13.6.2020.MG z dnia 14 sierpnia 2020r.  

w głosowaniu: za –8 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: K. Misiewicz, E. Ziółek-Radziszewska, 

 

4. Członkowie komisji zapoznali się z pismem przedsiębiorców przy ulicy Gdańskiej 43                 

z dnia 29.07.2020r. dotyczącym obniżenia stawki podatku od nieruchomości, w związku 

z remontem ulicy Gdańskiej. Pani Skarbnik Miasta poinformowała, że jest możliwość 

złożenia indywidualnego wniosku o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na 

raty lub odroczenia płatności podatku.  

Podjęta na 2020 rok uchwała dotycząca podatku od nieruchomości nie przewiduje 

obniżenia stawek podatku dla przedsiębiorców.  

 

5. Komisja zapoznała się z pismem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dnia 

03.08.2020r. dotyczącym bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców 

Tczewa w wieku powyżej 65 lat.  

 

6. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Zarząd Zlewni Tczew z dnia 12.08.2020r. dotyczącego zanieczyszczenia 

Kanału Młyńskiego.  

 

7. Komisja zapoznała się z pismami Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki 

Kociewiak w Tczewie z dnia 17.08.2020r. dotyczącymi pisma WGM.6850.4.3.2020.MG 

z 14.07.2020r. oraz pisma ZUK-MZD.AK.5125-134.2/20 odnośnie użyczenia Bulwaru 

Nadwiślańskiego na organizację ogólnopolskiego biegu VI Dycha nad Wisłą  w dniu              

29 sierpnia 2020r.  

Komisja przychyliła się do decyzji Pana Prezydenta Miasta, iż  ze względu na 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców 
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Tczewa, wszystkie imprezy plenerowe, występy cyrkowe, festyny, lunaparki oraz 

zorganizowane biegi czy inne imprezy sportowe, są odwołane.  

 

Wolne wnioski: 
Radny Michał Ciesielski zwrócił się o uzupełnianie i naprawę  stacji rowerowych. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że w tym temacie będzie rozmawiał                   

z dyrektorem ZUK w Tczewie.  

  

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                         Kazimierz Ickiewicz 

 

 
 
 


