
 

Protokół Nr 39/2008 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 18 września 2008 r.  
 

   Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.30  a zakończyło się o godz. 19.30 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-

Budżetowej. 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 8, na 9 - osobowy skład 

komisji:               

                                       -  Genca Brygida                           

                                       -  Roczyński Czesław         

                                       -  Urban Zbigniew            

                                       -  Smoliński Stanisław  

                                       -  Tobiański Tomasz   

                                       -  Kaffka Mirosław 

                                       -  Jezierski Tomasz                                             

                                       -  Armatowska Renata   

           Nieobecny           - Smoliński Kazimierz 

                                   

       Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    

       gości: 

        - Z-cę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 

        - Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę,  

        - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztofa Witosińskiego, 

        - Inspektora Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastiana Juszyńskiego, 

        - Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

        - Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie Waldemara   

          Walejko, 

        - Tadeusza Wryczę Prezesa Stowarzyszenia Dorzecza Dolnej Wisły, 

        - Redaktora Gazety Tczewskiej Janusza Cześnika,  

        

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – odczytała porządek 

posiedzenia ujęty w zawiadomieniu komisji.     

 

        Porządek posiedzenia:  
1. Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty 

budżetu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2008 r. 

3. Zaopiniowanie pozostałych  materiałów i  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

4.  Przyjęcie Informacji z działalności spółek z udziałem skarbu gminy  (realizacja zadań na 

rzecz miasta, wyniki ekonomiczne). 

5. Sprawy własne komisji i wolne  wnioski. 

 

      Uwag do zaproponowanego porządku  nie zgłoszono. 

      Wobec powyższego  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca - poddała pod 

głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia komisji.  

 

W wyniku jawnego głosowania  
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Porządek posiedzenia Komisji 
przyjęto jednogłośnie: za – 5 jednogłośnie  

nieobecni radni:  K. Smoliński, M. Kaffka, Cz. Roczyński, T. Tobiański  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – poinformowała, że na 

komisję przybył pan Tadeusz Wrycza Prezes Stowarzyszenia Dorzecza Dolnej Wisły, który 

przedstawi informację o zamierzeniach  budowy śródlądowego statku pasażerskiego dla ok. 120 

osób.  

Tadeusz Wrycza Prezes Stowarzyszenia Dorzecza Dolnej Wisły – omówił powyższe  

zagadnienie, łącznie z pozyskiwaniem środków na  budowę statku. 

Poinformował, że 29 września br. odbędzie się spotkanie, na którym przedstawione będą 

obszerniejsze informacje w tej sprawie a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia 

udziału.  

 

Ad. 1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty 

budżetu. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – poinformowała, że 

nie wpłynęły wnioski odnośnie korekty budżetu miasta na 2008 rok z komisji stałych.  

 

Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2008 r. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła 

projekt uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały oraz zaproponowane zmiany z       

18 września 2008r.  

 

Radny Stanisław Smoliński – zwrócił uwagę, na ujętą kwotę 12.000 zł. zwiększającą wydatki 

w SP Nr 10, przeznaczoną  na budowę windy. Jednocześnie zauważył, że to już nie pierwszy 

raz w tej jednostce, pojawiają się problemy finansowe w korektach budżetu.  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – zwróciła się do                

Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy o informację:  dlaczego teraz występuje brak 

środków (wniosek składany w tym roku powinien zawierać aktualny kosztorys) oraz czy 

został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że SP Nr 10, złożyła wniosek do 

PFRON na podstawie nie uaktualnionego kosztorysu. Dokonała tego obecnie, stąd  wynikła  

różnica ( 12 tys. zł.)  pomiędzy kosztorysem a środkami przyznanymi przez  PFRON.  

Przetarg na to zadanie nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

 

1. Członkowie komisji na wniosek radnej Brygidy Genca wnoszą o wykreślenie z projektu 

korekty budżetu miasta na 2008r. kwoty 12.000 zł. przeznaczonej jako wkład własny na 

zadanie – budowa windy w SP Nr 10, ze względu na brak rozstrzygnięć przetargu. 

                   w głosowaniu: za – 4, przeciw – 2, wstrz. – 1,  

                              za: B. Genca, R. Armatorska, T. Jezierski, S. Smoliński,  

                              przeciw: Z. Urban, M. Kaffka,  

                              wstrzymał się T. Tobiański,  

                           w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński  
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Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – zwróciła się o 

przedstawienie informacje dotyczącej  nie zakończonego remontu kuchni w SP Nr 10. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że inwestor ma jeszcze do wykonania 

okienko do wydawania posiłków i drzwi.  

 

Radny Zbigniew Urban -  w związku ze zwiększeniem środków na remonty w placówkach 

oświatowych zalecanych przez Straż Pożarną, radny złożył wniosek w tej sprawie. 

 

2. Komisja na wniosek radnego Zbigniewa Urbana wnosi o przedstawienie przez 

Prezydenta Miasta wykazu zaleceń Sanepidu oraz Straży Pożarnej, dotyczących 

placówek oświatowych oraz kulturalnych. 

w głosowaniu: za - 6 jednogłośnie  

                       nieobecni radni: K. Smoliński, Cz. Roczyński. T. Tobiański,  

 

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

budżetu miasta na 2009 rok  

                   w głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrz. – 1,  

   przeciw: M. Kaffka 

    wstrzymał się: Z. Urban, 

  w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński  

 

Ad. 3 

    Zaopiniowanie pozostałych  materiałów i  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 
1. Członkowie komisji zapoznali się z: 

- informacją o funkcjonowaniu spółek  prawa handlowego, w których Gmina  Miejska w  

        Tczewie posiada udziały ( w 2007 roku i w I półroczu 2008 roku ). 

     -  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej   

        Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009  oraz   

        wnioskami zgłoszonymi na Komisji Polityki Społecznej. 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 – 2013 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła 

wnioski Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – zgłosił autopoprawki o ujęcie w WPI 

dodatkowych pozycji tj.  

        -  ścieżki rowerowej pomiędzy mostem tczewskim i mostem knybawskim, na 2009  rok    

            na kwotę 500 tys. zł.  

          -    w domenie II.2.1, pozycja ,,remonty budynków mieszkalnych” dopisanie nowych   

               budynków,( wykaz zostanie przedstawiony przed sesją) na kwotę 1000 tys. zł.   

               rocznie w okresie 2009-2013, 

 
Radny Zbigniew Urban -   poinformował o negatywnej opinii technicznej sporządzonej przez 

pana Fijałkowskiego odnośnie budowy oświetlenia na boisku przy ulicy Ceglarskiej w 

Tczewie. Aby przy potwierdzającej się opinii, wycofać to zadanie.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że pan Fijałkowski opacznie 

zrozumiał to zadanie. Projektant daje pełne gwarancje, że oświetlenie będzie działało zgodnie 

z projektem.  

Radny Zbigniew Urban – poinformował, aby było takie pisemne zapewnienie przez 

projektanta.  

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że będzie odbiór techniczny i 

oświetlenie musi działać.  

 

Następnie  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 – 2013 wraz z  wnioskami 

komisji stałych oraz ze zgłoszonymi przez Z-cę  Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego 

autopoprawkami, o ujęcie w WPI  dodatkowych pozycji tj.  

        -  ścieżki rowerowej pomiędzy mostem tczewskim i mostem knybawskim, na 2009  rok    

            na kwotę 500 tys. zł.  

          -    w domenie II.2.1, pozycja ,,remonty budynków mieszkalnych” dopisanie nowych   

               budynków,( wykaz zostanie przedstawiony przed sesją) na kwotę 1000 tys. zł.   

               rocznie w okresie 2009-2013, 

                   w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2,  

    wstrzymał się: M. Kaffka, Z. Urban  

  w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński  

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii  dróg  gminnych  

i ustalenia  przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa. 
 

Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że nastąpi autopoprawka do w/w 

projektu uchwały, czyli wykreślenie ulicy Rokickiej na wniosek Starostwa Powiatowego. 

Uzasadnieniem tej decyzji jest, możliwość ubiegania się o  ośrodki zewnętrzne, jednakże nie 

może nastąpić zmiana właściciela ulicy. 

 

Radny Zbigniew Urban – zgłosił wniosek o pisemne uzasadnienie przejęcia przez Prezydenta 

Miasta, Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przygotowanie stosownej opinii prawnej 

na sesję Rady Miejskiej, ponieważ istnieją wątpliwości, czy jest to zgodne z obowiązującymi 

przepisami (ustawa o drogach publicznych) i zaliczeniem Placu Marszałka  J. Piłsudskiego 

do kategorii dróg gminnych. 

                   w głosowaniu: za – 3, przeciw – 4, wstrz. – 0,  

             za: Z. Urban, S. Smoliński, M. Kaffka,  

             przeciw: R. Armatorska, T. Tobiański, B. Genca, T. Jezierski,  

  w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński  

    Komisja negatywnie zaopiniowała w/w wniosek. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w przedstawionym projekcie 

uchwały znajduje się wykaz ulic według uzgodnień z Wicestarostą Adamem Kucharkiem. Będą 

odbywać się dalsze spotkania z Zarządem Starostwa Powiatowego na temat modelu  przejęcia 

dalszych dróg przez miasto.          

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii  dróg  

gminnych  i ustalenia  przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa. 

                   w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 2 

                     przeciw: M. Kaffka, 

    wstrzymał się: Z. Urban S. Smoliński,  

              w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński  
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej. 

                   w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie, 

              w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński, M. Kaffka, Z. Urban,  

  

    Ad. 4 

   Przyjęcie Informacji z działalności spółek z udziałem skarbu gminy  (realizacja zadań na   

   rzecz miasta, wyniki ekonomiczne). 

 
Komisja zapoznała się z informacją w punkcie 3 porządku.  

 

    Ad. 5 

Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła pisma 

skierowane do komisji: 

 
1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wykup działki Nr 69/1 o pow. 107 m

2
 , 

zapisanej w Kw 4833, położonej w Tczewie przy ul. Kusocińskiego za kwotę 8.300 zł. 

(pismo WGM.GII-7220-10-8/06/5/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.) 

                   w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie, 

              w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński, M. Kaffka, Z. Urban,  

 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykup działki Nr 70/1 o pow. 135 m
2
 zapisanej w Kw 

4857, położonej w Tczewie przy ul. Kusocińskiego za kwotę 10.125 zł. (pismo WGM. 

GII-7220-10-7/06/6/08 z 4 września 2008)  

                   w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie, 

              w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński, M. Kaffka Z. Urban,  

 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamianę działek położonych w Tczewie przy                  

ul. Westerplatte: działki Nr 55/3 o pow. 104m
2
 stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Tczew, na działkę Nr 54 o pow. 33 m
2
 stanowiącą własność osoby fizycznej, za dopłatę 

ze strony osoby fizycznej. (pismo WGM.GII-7220-3-7/08 z 3 września 2008)  

                   w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie, 

              w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński, Z. Urban,  

 

4. Pozytywnie zaopiniowano użyczenie gruntu określonego jako cześć działki Nr 174/3 

obręb 13 o pow. 2571 m
2
 przy ul. Broniewskiego – w celach rekreacyjnych -oczko 

wodne (pismo WGM.MV-72243/199-4/2008) 

                        w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie, 

                        w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński, Z. Urban,  

 

5. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali podział środków z rezerwy celowej ujętej 

w budżecie miasta na 2008r. w dz. 758, rozdz. 75818 w kwocie 897.811 zł.(pismo Sk-

30140/241/2008) 

                        w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie, 

                        w głosowaniu nie uczestniczył: K. Smoliński, Cz. Roczyński, Z. Urban,  
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6. Komisja zapoznała się z pismem dotyczącym zmiany tytułu inwestycyjnego  - zakup 

samochodu pożarniczego na ,, Dostawa 1-go fabrycznie nowego samochodu specjalnego 

ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną, o wysokości ratowniczej 37 m, z 

funkcją do ograniczania stref skażeń dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Tczewie”. (pismo PF-033/17/1053/2008). Komisja przyjęła do 

wiadomości pozytywna opinię Komisji Polityki Gospodarczej. Ze względu na 

przedstawiony przez Komendanta PSP w Tczewie aneks do porozumienia w sprawie 

współfinansowania tego samochodu, komisja nie wnosi uwag do pkt 3 § 6 

przedstawionego porozumienia.  

 

7. Komisja zapoznała się z pismem Związku Przyjaciół Pomorza Gdańsk z dnia 

25.08.2008r. w sprawie współfinansowania budowy pomnika pomordowanych Pomorzan 

w latach 1939-1945. 

 

8. Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji z dnia 21 sierpnia 2008r. 

dotyczący liczebności klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2008/2009. 

 

9. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Koła Miejskiego LOK w Tczewie                         

ul. Westerplatte z dnia 04.08.2008r. dotyczące sfinansowania obozu zorganizowanego 

przez LOK. 

            Z-ca Prezydenta Zenon Drewa omówił powyższe zagadnienie.  

 

10. Komisja zapoznała się z pismem: 

-  Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” przy Urzędzie Miejskim z dnia 16.09.2008r. w   

    sprawie zaplanowania w budżecie na 2009 rok środków na awanse dla pracowników   

    Urzędu Miejskiego w Tczewie.  

-  radnego Tomasza Tobiańskiego z dnia 03.09.2008r. odnośnie umieszczenia w budżecie   

    miasta na 2009 rok kwoty 700.000 zł. z przeznaczeniem na sztuczne lodowisko w mieście.  

Powyższe pisma komisja omówi przy tworzeniu budżetu na 2009 rok.  

 

11. Komisja zapoznała się z pismem Związku Przyjaciół Pomorza w Gdańsku z dnia 

25.08.2008 w sprawie współfinansowania oraz udziału w uroczystościach odsłonięcia 

pomnika pomordowanych Pomorzan w latach 1939-1945.  

 

12. Komisja zapoznała się z pismem Starosty Tczewskiego: 

-  z dnia 27 sierpnia 2008r. dotyczącego uwzględnienia w wykazie ulic zaliczonych do   

   kategorii dróg gminnych,  dodatkowych ulic: Jedności Narodu i Jarosława Dąbrowskiego. 

      - OR.0065-475/08 z dnia 4 września 2008r. dotyczące planów modernizacji ulicy Jedności   

        Narodu w Tczewie.  

 

Następnie   

Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z zapytaniem: na jakim etapie jest  przejęcie budynku 

przy ul. Niepodległości, oddanego w użyczenie Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 

oraz o przedstawienie sprawy budynku przy ul. Jagiellońskiej po byłej masarni. Aby te 

informacje podać również do publicznej wiadomości.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki  - poinformował, że przygotowany jest wniosek o 

eksmisję Pomorskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Powyższe zagadnienia przedstawione 

będą na sesji  w informacji z działalności Prezydenta Miasta.  
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Skarbnik Miasta Helena Kullas  - zwróciła się do członków komisji z zapytaniem, czy i w 

jakiej ilości powielać wnioski do projektu budżetu na 2009 rok złożone przez jednostki 

organizacyjne.  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – poinformowała, że 

w uzgodnieniu z członkami komisji w/w materiały będą przygotowane jak w roku ubiegłym, 

dla komisji stałych i Przewodniczącego Rady Miejskiej. ( czyli 6 egz.)  

 

      Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  

posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
 

 

 

 

 
 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


