
Protokół Nr 17/2007 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 18 października  2007r.  
 

   Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 17.30  a zakończyło się o godz. 20.40 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła radna Brygida Genca Przewodnicząca Komisji 

Finansowo-Budżetowej. 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 5, na 9 - osobowy skład 

komisji:  

      -  Genca Brygida 

      -  Armatowska Renata 

      -  Roczyński Czesław 

      -  Tobiański Tomasz 

      -  Tobiański Tomasz 

                                       -  Jezierski Tomasz                                                   

                 Nieobecni      -  Smoliński Kazimierz 

                                       -  Kaffka Mirosław 

                                       -  Smoliński Stanisław 

                                       -  Urban Zbigniew 

 

        Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    

gości: 

        - Z-cę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego 

        - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę,  
        - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski,  

         - Skarbnika Miasta Helenę Kullas, 

           - Przedstawiciela  Wydziału Spraw Komunalnych Janusza Landowskiego, 

           - radnych nie będącymi członkami komisji,  

     

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – odczytała 

porządek posiedzenia ujęty w zawiadomieniu komisji.  

           Zaproponowała, aby członkowie komisji , w pierwszej kolejności zapoznali się z 

pismem Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej Po-Most Tczew ul. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 10, z dnia 1.10.2007r. dotyczącym rozwiązania problemu 

współfinansowania pracy biura festiwalowego.  

 

        Porządek posiedzenia:  
 

1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

       Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono. 

       Wobec powyższego  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca -poddała pod 

głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia komisji.  

 

W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia Komisji 
przyjęto jednogłośnie: za – 5 jednogłośnie  

nieobecni radni:  K. Smoliński, M. Kaffka,  

S. Smoliński, Z. Urban                                    



Ad. 1 
Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca  - przedstawiła 

pismo Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej Po-Most Tczew ul. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 10, z dnia 1.10.2007r. dotyczące spraw finansowych Festiwalu ,,Zdarzeń”.   

 

Prezes Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej Po-Most Halina Kasjaniuk – omówiła 

powyższe pismo, udzielając odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania.  

 

Ponadto członkowie komisji  zapoznali się ze Sprawozdaniem rzeczowym z przebiegu VIII 

Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew – 

Europa 2007”   

 

Problemem współfinansowania pracy biura festiwalowego, komisja zajmie się, (jeżeli 

będzie taka konieczność) przy omawianiu projektu budżetu miasta na przyszły rok.  

 

W wyniku dyskusji nad udzieloną pomocą finansową dla festiwalu ,,Zdarzenia”, komisja , 

wnosi o  uwzględnienie wniosku:  

Jeżeli organizacja pozarządowa zwraca się o granty na konkretne zadanie, to, to  samo 

zadanie nie może być finansowane dwukrotnie z budżetu miasta: raz w formie dotacji       

a raz jako zakup usług pozostałych.  

w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

 

1. Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby 

nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w  roku  2008.  

 
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

 

3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu 

płatności oraz sposobu jej poboru. 

w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych 

na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2008- 

2010, komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 

w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości, komisja 

zaopiniowała pozytywnie.  

w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

 



      Ad. 2 

                               Sprawy własne komisji i wolne  wnioski. 
 

1. Pismo Grupy Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o. o w Tczewie  ul. Gdańska, z dnia 

24.04.2007 w sprawie zróżnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości, w 

zależności od lokalizacji przedmiotów opodatkowania na terenie miasta Tczewa, 

komisja zaopiniowała negatywnie.  

w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

2. Komisja zapoznała się  z treścią pisma. Stoczni Tczew Sp. z o. o z dnia 27.09.2007r. w 

sprawie ustalenia uchwałą Rady Gminy indywidualnych stawek podatku od 

nieruchomości dla gruntów i obiektów budowlanych Stocznia Tczew Sp. z o.o w 

upadłości. Wysłuchała opinii pani Skarbnik Heleny Kullas, zgodnie z którą nie ma 

prawnych możliwości i zasadności ustalenia zwolnień podatkowych dla Stoczni Tczew 

będącej w upadłości. Komisja podziela stanowisko pani Skarbnik. 

 

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie pismo WGM.G.II-7220-14-4/07 z dnia 1.10.2007r. 

dotyczące wyrażenia opinii w sprawie nabycia od Gminy Pelplin działki nr 68/3 o 

powierzchni 9,92 ha, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego w ramach 

przygotowanego projektu ,, Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 

w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

 

4. Komisja zaopiniowała pozytywnie pismo WGM.GIII-7220/12-6/07 z dnia 9.10.2007r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia od Powiatu Tczewskiego darowizny w 

postaci nieruchomości oznaczonych nr działek: 407 o pow. 0,2181 ha zapisanej w KW 

38204 oraz 543 o pow. 0,5303 ha zapisanej w KW 36764 stanowiących część drogi 

gminnej, ul. Nad Wisłą,. 
w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

 

5. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Tczewskiej z dnia 16.10.2007r. dotyczącym statku pasażersko-wycieczkowego, którym 

mógłby być nieodpłatnie przekazany lodołamacz, poddany odpowiedniej przebudowie. 

Pismo zawiera szereg różnych, niepotwierdzonych informacji co do nabycia takiego 

lodołamacza. Komisja nie ma na ten temat dostatecznych informacji, aby zająć 
stanowisko.  

6. Komisja zapoznała się z pismem przedsiębiorców przy ul. Kwiatowej w Tczewie z dnia 

12.10.2007r. dotyczącym ujęcia w planach inwestycyjnych na 2008 rok budowy 

oświetlenia i częściowego odwodnienia, remontu nawierzchni ul. Kwiatowej.   

 

Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki poinformował, że ulica Kwiatowa musi być 
budowana od podstaw, realizacja tego zadania  przewidziana jest łącznie z budową 
ulicy Nowodworcowej. Doraźne postawienie 3-4 lamp oświetleniowych przedsiębiorcy 

mogą wykonać na własny koszt podłączając je do instalacji miejskiej. Komisja 

przychyla się do wyżej przedstawionej propozycji.  

 

7. Komisja zapoznała się wnioskiem Komisji Polityki Gospodarczej z dnia 19.09.2007r. 

w sprawie modernizacji budynku Przedszkola Nr 9, aby kontynuować ten temat we 

współpracy z Komisją Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej i Wydziałem Inwestycji              

i Remontów, celem wypracowania najkorzystniejszego wariantu. Komisja Finansowo-



Budżetowa  popiera ten wniosek i wróci do tematu po wypracowaniu stanowiska przez 

w/w.   

8. Komisja wytypowała radnego Tomasza Jezierskiego do pracy w zespole roboczym    

ds. WPI.  

w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

            podczas głosowania nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, S. Smoliński, M. Kaffka  

            wstrzymał się od głosu radny T. Jezierski. 

 

9. Komisja zapoznała się z pismem Stowarzyszenia Kupców ,,Zorza” ul. Żwirki 43 Tczew 

z dnia 11.09.2007r. dotyczące udzielenia informacji o stanie zaawansowania prac 

zespołu problemowego (wykup nieruchomości na targowisku przy ul. Żwirki)  wraz z 

udzieloną odpowiedzią przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym. WGM 

pismem WGM.MVI – 72243/417-12/2007 z dnia 18.10.2007 r. poinformował, że 

konkretne rozwiązania i propozycje zostaną przedstawione po zakończeniu prac 

zespołu problemowego. Informacje taką otrzymało także stowarzyszenie Kupców 

,,Świt”.  

 

10. Członkowie komisji zapoznali się z pismem ,,Taxi Plus – Gryf” z dnia 14 sierpnia 

2007r .stanowiące odpowiedź na pismo WSK- V-6432/11/07 z dn. 27. 08.2007r. 

dotyczące wydania nowych licencji taksówkowych na terenie miasta Tczewa                       

( zwiększenie o 10% tj. 7 licencji).  

 

11. Komisja zapoznała się z pismem Komisji Polityki Gospodarczej WORII-3A/12/2007             

z 12.10.2007r – stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 26 września 2007r. 

dotyczący omawiania i opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

budżetu miasta.  

 

12. Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca  - 

poinformowała, że wraz z radnym Tomaszem Jezierskim i Romanem Kucharskim   

uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w Straży Pożarnej. Radni zapoznali się z 

potrzebami Straży Pożarnej, dotyczącymi zakupu nowego specjalistycznego sprzętu 

oraz ich możliwości finansowania z własnych środków.  

 

13. Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że odbył się przetarg na 

sprzedaż 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - szeregową, na 

Suchostrzygach przy ul. Obrońców Tczewa.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła 

posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 

 
 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 

 

 

 


