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Protokół Nr 53/2009 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 21 maja 2009 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.30  a zakończyło się o godz. 20.30. 
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 Zenon Drewa 
        - Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
        - Starostę Powiatu Tczewskiego Witolda Sosnowskiego,  
        - Prezesa Tczewskiego Centrum Zdrowia Janusza Bonieckiego, 
        - Stanisława Marciniaka -Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym UM, 
        - Kierownika Biura Promocji Miasta Ludwika Kiedrowskiego,  
        - przedstawicieli Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa,  
        - Radnych nie będących członkami komisji, 
 
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 – 6 jednogłośnie, 

                     podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, B. Kamińska, M. Kaffka, 
 
        Porządek posiedzenia:  

 
1. Zaopiniowanie materiałów i  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
2. Sprawy własne komisji i wolne. 
 
W pierwszej kolejności komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Pana 
Janusza Bonieckiego Prezesa Tczewskiego Centrum Zdrowia, na temat sytuacji finansowej 
spółki i planach dotyczących rozbudowy, i rozwoju w najbliższych latach.  
 
Następnie 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – przedstawił ponownie informację dotyczącą  
przystąpienia do projektu Presto, aby na sesji Rady Miejskiej 28 maja 2009 r. wrócić do 
tematu  
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Przedstawiciele Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa – przedstawili i omówili 
tryb działań w ramach projektu Presto oraz kwestie finansowe: wartość całego projektu 
wynosi 85.423 euro, z tego 1/3 byłaby wkładem własnym poniesionym przez miasto 
Tczew.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali więcej 
informacji na temat projektu Presto i w związku z tym decyzja o przystąpieniu do projektu 
może być pozytywna.  
 
Kierownik Biura Promocji Miasta Kiedrowski Ludwik – zwrócił uwagę, że przystąpienie 
do projektu Presto, jest zarazem bardzo dobrą  promocją miasta Tczewa w Europie.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że w pierwszej kolejności powinna swoją opinię 
wyrazić  Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
Zgłosił wniosek w tej sprawie. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 
wniosek zgłoszony przez radnego Zbigniewa Urbana o treści jn.  
,, W związku z wielokrotnymi uwagami i zarzutami radnych Rady Miejskiej, iż Komisja 
Finansowo-Budżetowa wchodzi w kompetencje komisji merytorycznych rady i wyraża 
opinie, deklaracje, stanowiska bez odpowiednich opinii komisji merytorycznych 
wnioskuję, o odłożenie głosowania do czasu uzyskania opinii Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej i ewentualne wrócenie do głosowania podczas majowej sesji Rady 
Miejskiej. Tym bardziej, że Komisja Finansowo-Budżetowa nie otrzymała do 
zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej projektu ,,Presto”.  

 
Komisja zaopiniowała negatywnie wniosek złożony przez radnego Zbigniewa Urbana 
nawiązujący do wyrażenia  woli komisji odnośnie przystąpienia do  projektu ,,Presto”, o 
treści:  
                              w głosowaniu: za – 2, przeciw – 5, wstrz. – 2, 
                                      za głosowali: Z. Urban, B. Kamińska,  
  przeciw głosowali: B. Genca, M. Kaffka, Cz. Roczyński, T. Tobiański, R. Armatowska,  
                                     wstrzymali się: K. Smoliński, T. Jezierski,  
 
Komisja wyraża wolę przystąpienia do projektu ,,Presto” oraz zabezpieczenia w 
budżetach 2011 i 2012 równowartości wkładu własnego w wysokości 1/3 z kwoty 
85.423.000 euro. 
                                         W głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 2, 
                                  wstrzymali się od głosu: Z. Urban, B. Genca,  
 

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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 

nieruchomości w drodze przetargu, na rzecz dzierżawcy  ul. Za Dworcem ( Koral)  

 
Stanisław Marciniak Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – omówił projekt 
uchwały.  
Radny Kazimierz Smoliński –  wyraża pozytywną opinię odnośnie w/w projektu uchwały, 
uzasadniając to tym, iż jest to teren użytkowany i zagospodarowany od wielu lat przez 
dotychczasowego dzierżawcę (Koral), położny w niezagospodarowanej części miasta, na 
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końcu ulicy Za Dworcem, teren ze względu na swoją wielkość i usytuowanie nie możliwy 
do oddzielnego zagospodarowania.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że powyższa nieruchomość powinna być 
sprzedana w drodze przetargu oraz  dążyć do tego, aby był jeden właściciel tej 
nieruchomości.  

 
Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu, na rzecz dzierżawcy  ul. Za Dworcem. 

                                         W głosowaniu: za – 2, przeciw – 4, wstrz. – 2, 
                            za głosowali: K. Smoliński, R. Armatowska, 
                   przeciw głosowali: Cz. Roczyński, T. Tobiański, Z. Urban, B. Genca, 
                   wstrzymali się od głosu: M. Kaffka, B. Kamińska,  
                                  podczas głosowania nieobecny T. Jezierski,  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora 

II (z dnia 13.05.2009r.)  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca –  poddała pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  
 
Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia 
Sambora II. ( projekt z dnia 13.05.2009r.)  
                       w głosowaniu: za – 2, przeciw – 5, wstrz. – 1, 
           za głosowali: B. Genca, R. Armatowska,  
           przeciw głosowali: K. Smoliński, T. Tobiański, Z. Urban, M. Kaffka, B. Kamińska 
               wstrzymał się od głosu: Cz. Roczyński,  
               podczas głosowania nieobecny T. Jezierski, 
 
 3. Członkowie komisji zapoznali się z:  
 - Informacją o funkcjonowaniu służby  zdrowia w mieście Tczewie, w tym podstawowej    

         opieki zdrowotnej i  pozostałych placówek służby  zdrowia. 
       - Informacją o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
       - Informacją dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2009/2010. 
     - projektem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady        
       do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta   
       Miasta. 
 
    Ad. 2 

    Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
     Komisja zaopiniowała pisma i wnioski o treści jak niżej:  
      Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła pisma:  
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy użyczenia dla Centrum 
Wystawienniczo Regionalnym Dolnej Wisły, dla terenu na którym posadowiona jest 
tablica informacyjna, przy ulicy  Al. Zwycięstwa. (pismo WGM.MV-72243/117-4/2009 
z dnia 12.05.2009)  

                         W głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 
             podczas głosowania nieobecny T. Jezierski, B. Kamińska,  
 
2. Omawiając pismo TTBS/89/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego, komisja popiera dalsze budownictwo TTBS, jednakże na dzień dzisiejszy 
nie posiada wystarczających informacji w tej sprawie.                                                                  
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Na wniosek radnego Kazimierza Smolińskiego wnosi, o zaprzestanie budownictwa 
TTBS w Tczewie na terenie przy ul. Armii Krajowej. Budynki TTBS powinny być 
usytuowane w różnych częściach miasta, na terenach mniej atrakcyjnych dla 
deweloperów. A wolne tereny przy ulicy Armii Krajowej przeznaczone na sprzedaż. 
 
                       W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2, 

                          wstrzymali się od głosu: T. Tobiański, Cz. Roczyński,  
                         podczas głosowania nieobecny T. Jezierski, M. Kaffka,  

 
Komisja wnosi, o uzupełnienie przez TTBS informacji: 
    - ile środków z funduszu zapasowego w każdym roku było przeznaczone na   
      finansowanie inwestycji, a ile na wydatki bieżące, 
    - jak kształtowała się wysokość kaucji i procentowa partycypacja najemców w kosztach   
      budowy,  w poszczególnych latach  oraz powody zaistniałych różnic, 
   -  wysokość dochodów uzyskiwanych z najmu lokali użytkowych od początku ich   
       przejęcia, 
     - jakie były przyczyny obniżki stawki czynszu za 1m2 od 2004 r.  

     
 Radny Zbigniew Urban – zgłosił wniosek formalny, aby podczas omawiania tematów     
            TTBS , w posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Prezes TTBS i Z-ca Prezydenta   
            Miasta Mirosław Pobłocki.  
 

3. Nawiązując do pisma WGM.MV-72243/19-5/2009 z dnia 17.03.2009r. i po zapoznaniu 
się z dodatkową informacją na temat rodzajów umów dzierżawionych Ogrodów 
Działkowych, (pismo WGM.MVII-72240/56/68-10/09 z dnia 8.05.2009) komisja 
pozytywnie opiniuje rozwiązanie umowy dzierżawy i zawarcie z dniem                                    
1 stycznia 2010r. umowy użyczenia na nieruchomości gruntowe położone w Tczewie 
przy ul. Czatkowskiej  

                                 W głosowaniu: za – 8 jednogłośnie,  
                          podczas głosowania nieobecny T. Jezierski, 

 
4. Komisja zapoznała się z Protokołem ze spotkania Zespołu Problemowego do spraw 

Targowiska przy ul. Żwirki z dnia 07.05.2009r. pismo WGM.MVI-0114/41/09 z dnia 
12.05.2009r. oraz pismem Stowarzyszenia Kupców Zorza z dnia 19.05.2009r.  
Członkowie komisji swoją opinię wyrażą po zapoznaniu się z odpowiedzią Pana 
Prezydenta na w/w pismo  ST ,, Zorza”, na następnym posiedzeniu.   

 
5. Członkowie komisji zapoznali się z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu 

Tczewskiego w sprawie:  
- zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Tczew w zakresie prowadzenia  gimnazjum 
  z oddziałami przysposabiającymi do pracy, 

      - uchylającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew realizacji zadania      
  pod nazwą ,,Bieżące utrzymanie zieleni w pasie ulic powiatowych na terenie miasta   
  Tczewa”. 

      Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie   
      następujące wnioski zgłoszone przez radnego Zbigniewa Urbana: 

 
1. ,, w lipcu 2008 roku, Komisja Finansowo-Budżetowa przegłosowała wniosek o   

udzielenie informacji dotyczących parkingów na gruntach dzierżawionych od Gminy 
Tczew. Czy  zgodnie z wnioskiem Komisji Finansowo-Budżetowej zwaloryzowano 
stawki? Jakie kwoty z tytułu dzierżawy wpłynęły w okresie 1996-2008? Jaka jest 
stawka za 1m2? .” 

                                         W głosowaniu: za – 8 jednogłośnie,  
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                                    podczas głosowania nieobecny T. Jezierski, 
 
2.  ,,proszę o udzielenie informacji dotyczącej dzierżawy działki Nr 50 (ul. Grunwaldzka) na 
której od kilkudziesięciu lat znajdują się garaże. Jakie kwoty wpływają do Urzędu 
Miejskiego z tytułu dzierżawy, czy stawki były waloryzowane, na jaki okres zawarto 
umowy i czy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jaka 
jest stawka dzierżawy  za 1m2.” 
                                         W głosowaniu: za – 8 jednogłośnie,  
                                    podczas głosowania nieobecny T. Jezierski, 
 
3. ,, proszę o udzielenie informacji jakie kwoty wpływają do Gminy Tczew z tytułu 
zawartych umów dzierżawy na okres krótszy niż 3 lata w okresie 2002-2008, ile ich było i 
czy je powtarzano.” 
                                         W głosowaniu: za – 8 jednogłośnie,  
                                    podczas głosowania nieobecny T. Jezierski, 
 
Komisja na wniosek radnego Zbigniewa Urbana wnosi, o udzielenie informacji:  
W związku z tym, iż do Prezydenta Miasta Tczewa w styczniu 2009 roku wpłynął  wniosek 
Pana Starosty dotyczący pozbawienia kolejnych dróg powiatowych leżących w granicach 
administracyjnych miasta Tczewa, ich dotychczasowej kategorii i zaliczenia ich do kategorii 
dróg gminnych ( m.in. ulicy Jedności Narodu),  komisja zwraca się z  prośba o udzielenie 
informacji, na jakim etapie znajduje się  realizacja wniosku oraz czy i jakiej Pan Prezydent 
udzielił odpowiedzi Panu Staroście na przedmiotowy wniosek. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  posiedzenie 
komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 
 
 

 

 

 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


