
 1 

 

Protokół Nr 51/2009 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.30  a zakończyło się o godz. 20.00. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-

Budżetowej. 

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

komisji:               

                                       -  Genca Brygida                           

                                       -  Roczyński Czesław                                       

                                       -  Tobiański Tomasz   

                                       -  Kaffka Mirosław    

                                       - Kamińska Barbara                     

                                       - Smoliński Kazimierz 

                                       - Armatowska Renata  

                                       - Urban Zbigniew   

                                       - Jezierski Tomasz                                                                         

      Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    

   gości: 

        - Prezydenta Miasta Zenona Odya,  

        - Z-cę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  

        - Z-cę Prezydenta Miasta Zenon Drewa, 

        - Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 

        - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztofa Witosińskiego,          

        - Radnych nie będących członkami komisji, 

              - Redaktora Gazety Tczewskiej Janusza Cześnika,  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 

porządek posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu.  

 

W wyniku jawnego głosowanie  

porządek posiedzenia komisji 
przyjęto jednogłośnie: za – 8 jednogłośnie, 

                                                  podczas głosowania nieobecni: Z. Urban,  

 

        Porządek posiedzenia:  

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

2. Sprawy własne komisji i wolne. 

 

Ad. 1 

Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca –  przedstawiła materiały i 

projekty uchwał na sesję. 
1. Członkowie komisji zapoznali się ze: 

 - Sprawozdaniem z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2008 rok, 

- projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za    

        2008 rok, 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 

wszyscy radni otrzymali opinię RIO w sprawie udzielenia absolutorium. 
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Prezydent Miasta Zenon Odya – omówił wniosek skierowany przez Komisję Rewizyjną do 

RIO w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2008 rok.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – poinformował, że ustosunkuje się 
do opinii RIO po zapoznaniu się z kompetencjami Regionalnej Izby Obrachunkowej i na 

sesji Rady Miejskiej przedstawi informację. 
 

-  Informacją z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania      

       Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 

   -   Sprawozdaniem z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2008r 

        w  zakresie:   

      a) edukacyjnej opieki wychowawczej, 

      b) ochrony zdrowia, 

      c) pomocy społecznej, 

      d) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

      e) kultury fizycznej i sportu, 

      f) prowadzenia informacji turystycznej, 

      g) upowszechniania turystyki,  

 

-  projektem uchwały przyjęcia „ Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla  

   miasta Tczewa za lata  2007 – 2008” wraz ze „ Sprawozdaniem z realizacji Planu  

   Gospodarki Odpadami  dla  miasta Tczewa za lata 2007 – 2008”, 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta na 2009 rok                          

( z 7.04.2009)    
      Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła wniosek  

      Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

   Prezydent Miasta Zenon Odya  poinformował, że widzi możliwość realizacji zadania budowy     

   placu apelowego (część boiska szkolnego) przy SP Nr 7, np. z oszczędności z przetargów.   

   Wniosek Komisji Edukacji rozpatrzony będzie na wtorkowej naradzie Prezydenta Miasta. 

 

      Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie:  

 

- Wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: o zabezpieczenie środków   

   finansowych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na   

   2009 rok na realizację zadania inwestycyjnego jakim jest budowa placu apelowego   

   (część boiska szkolnego) przy SP Nr 7.  

                                       w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie, 

-  Komisja Finansowo-Budżetowa zapoznała się z wnioskiem Komisji Statutowej   

   dotyczącym zabezpieczenia środków na zlecenie opracowania i opisu herbu oraz flagi   

   Tczewa i wnosi, aby rozpatrzyć go przy korekcie budżetu miasta w miesiącu  czerwcu br.  

                                       w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 2 

                                wstrzymali się od głosu: M. Kaffka, Z. Urban,  

- Komisja zapoznała się z pismem Komendanta Powiatowej Policji w Tczewie z dnia      

  23.04.2009r. w sprawie dofinansowania Policji w kwocie 25.000 zł.  Komisja widzi   

  możliwość dofinansowania Policji i rozważy ją przy korekcie czerwcowej, po uzyskaniu   

  dokładniejszych informacji na temat potrzeb.  

                                       w głosowaniu: za – 7, przeciw – 2, wstrz. –0  

                            przeciw głosowali radni: M. Kaffka, Z. Urban, 

- Komisja zwraca się w wnioskiem, aby w miarę możliwości finansowych rozpatrzyć         
  pozytywnie prośbę Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie                   

  (z dnia 20.04.2009) dotyczącym dofinansowania koncertu ,, Kantaty Pawłowej” w kwocie   

  ok.20 tys. zł.  
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                              w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrz. –1  

               za głosowali: Cz. Roczyński R. Armatorska, Z. Urban B. Genca, 

                                                przeciw: T. Jezierski,  

                                  wstrzymała się od głosu: B. Kamińska, 

              nieobecni podczas głosowania: K. Smoliński, M. Kaffka, T. Tobiański, 

           

- Komisja wnosi, aby w miarę możliwości dofinansować budowę spalonego budynku   

   socjalnego w Kamieniu Pomorskim, w kwocie do 10.000 zł.  

                                  w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie  

                  nieobecni podczas głosowania:  K. Smoliński, T. Tobiański, Cz. Roczyński 

 

- Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy, o     

   przekazanie kwoty 8.400 zł. na projekt sport po 16
00

 .   

                                  w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie  

                  nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, Cz. Roczyński 

 

- Komisja przegłosowała wniosek zgłoszony przez radnego Mirosława Kaffkę, o brzmieniu:                 

,, Wnioskuję o zwiększenie dofinansowania z zaplanowanych 35 tys. zł. do 55 tys. zł. imprezy    

    promującej miasto Tczew przed jubileuszem 750- lecia. Imprezy rangi mistrzów świata   

    transmitowanej przez stacje telewizyjne na przełomie września i października 2009 r.”  

                                       w głosowaniu: za – 0, przeciw – 4, wstrz. –2  

                     przeciw głosowali: B. Genca, K. Smoliński, R. Armatorska. Z. Urban,  

                     wstrzymali się od głosu: B. Kamińska, M. Kaffka,  

            podczas głosowania nieobecni: T. Jezierski, T. Tobiański, Cz. Roczyński,  

        W/w wniosek komisja zaopiniowała negatywnie.  

 

- Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu    

   miasta na 2009 rok z dnia 07.04.2009r. wraz z pismem Wydziału Spraw Komunalnych z   

   dnia 21.04. 09 ( w zał.) stanowiącym autopoprawkę Prezydenta Miasta oraz autopoprawkę   
   zmniejszającą kwotę 300.000 zł. przeznaczoną na  prowizję od wyemitowania obligacji   

   komunalnych, do kwoty 25.000 zł.  

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

                                   za głosowali: B. Genca, R. Armatorska,  

            wstrzymali się: B. Kamińska, M. Kaffka, Z. Urban, K. Smoliński, T. Jezierski,  

            podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, Cz. Roczyński,  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 

komisja zaopiniuje ostateczny projekt korekty budżetu w czasie przerwy w obradach sesji              

30 kwietnia 2009r.  

 

3. Komisja zaopiniowała projekty uchwał:  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

                          w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie 

              podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, Cz. Roczyński, Z. Urban, 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego. 

                          w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzy. – 1 

                        przeciw głosował: T. Jezierski,  

                        wstrzymał się: M. Kaffka  

              podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, Cz. Roczyński, Z. Urban,  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew położonej na  targowisku przy ul. Żwirki. 

                          w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie 

              podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, Cz. Roczyński, Z. Urban,  

 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzniesienia 

pomnika Księcia Sambora II. 

                                  w głosowaniu: za- 2, przeciw – 2, wstrz. – 2,  

                       za głosowali: B. Genca, R. Armatorska, 

                   przeciw głosowali: K. Smoliński, B. Kamińska, 

                  wstrzymali się od głosu: M. Kaffka, T. Jezierski,  

          podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, Cz. Roczyński, Z. Urban,  

 W/w projekt uchwały nie uzyskał większości głosów. 

 

    Ad. 2 

    Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  posiedzenie 

komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 

 

 

 

 
Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


