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Protokół Nr 55/2009 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 22 czerwca 2009 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.30  a zakończyło się o godz. 2145 

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                                       
                                       -  Tobiański Tomasz   
                                       -  Kaffka Mirosław    
                                       - Kamińska Barbara                     
                                       - Smoliński Kazimierz 
                                       - Armatowska Renata  
                                       - Urban Zbigniew   
              nieobecny         - 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, 
        - Przewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowskiego,  
        - Prezes ZUOS w Tczewie Mariana Cegielskiego, 
        - Dyrektor MOPS w Tczewie Julitę Jakubowską, 
        - Radnych nie będących członkami komisji, 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 
porządek posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu, z uwzględnieniem zmiany dotyczącej 
zaopiniowania w pierwszej kolejności tematów, które mają być przedstawione przez 
przybyłych na komisję gości.  
W wyniku jawnego głosowanie 

porządek posiedzenia komisji 
przyjęto jednogłośnie: za – 6 jednogłośnie, 

                     podczas głosowania nieobecni: B. Kamińska, M. Kaffka, T. Jezierski,  
 
        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 2009r.  
3. Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej  przez Komisję Finansowo-   
    Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2009r.  
4. Zaopiniowanie pozostałych materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy własne Komisji i wolne wnioski 
 

- W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Państwowej Powiatowej Policji w 
Tczewie Robert Sudenis, który przedstawił zagadnienie dotyczące dofinansowania Policji  
przez miasto Tczew w kwocie 25.000 zł. na zakup paliwa. Pismo w tej sprawie  
przedstawione było na komisji w m-cu kwietniu br. i przesunięte na późniejszy termin, ze 
względu na zbyt małą wiedzę na ten temat.)  



 2 

     Opinię w tej sprawie komisja przedstawi w  następnym punkcie porządku posiedzenia   
      komisji.  

Następnie 
- Głos zabrał Prezes Spółki ZUOS w Tczewie Marian Cegielski, który omówił przyczyny 
zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie hipoteką kaucyjną                  
( budowa nowej kwatery składowiska odpadów) .  
 

 Ad. 1 

    Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków stałych komisji rady dotyczących korekty     

    budżetu. 
 
1. Komisja omawiając projekt korekty budżetu miasta na 2009 rok (z 2.06.2009) wraz  z 

proponowanymi dodatkowymi zadaniami do zmian budżetu z dnia 22.06.2009r.  
zaopiniowała  wnioski: 

- Wniosek Komisji Polityki Gospodarczej: o zabezpieczenie w korekcie budżetu w czerwcu 
środków w wysokości 45.000 zł. na wykonanie analizy ekonomicznej oraz określenia 
szacunkowych kosztów przeprowadzenia procedury poszerzenia granic. 

                                       w głosowaniu: za –4, przeciw – 3, wstrz. – 1.  
                                za głosowali: Z.Urban, B. Kamińska, K. Smoliński, M. Kaffka, 
                                przeciw głosowali: B. Genca, R. Armatorska, Cz. Roczyński,  
                                wstrzymał się od głosu T. Tobiański,  
                                nieobecny T. Jezierski 
 
- Wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:  zwiększenie o 95 tys. zł. kwoty z 
przeznaczeniem na remont klatki schodowej w Niepublicznym Przedszkolu ,,Muszelka” 
w celu uruchomienia dodatkowej grupy dzieci.  
Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniuje powyższy wniosek wraz z dodatkową  informacją 
Prezydenta Miasta o zmianach budżetu. 
 
-  Wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:  o ujęcie w najbliższej korekcie 
budżetu miasta środków finansowych z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu i poprawy 

stanu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki.  
                               W głosowaniu: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 1,  
                                         przeciw głosowała B. Genca,  
                                         wstrzymała się R. Armatowska 
                                         nieobecny T. Jezierski 
 
- Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie wniosek radnego Tomasza 
Tobiańskiego: o zwiększenie kwoty na promocję miasta Tczewa na meczach wyjazdowych 
przez nowo powstały klub piłki nożnej do kwoty 100.000 zł.  
                               W głosowaniu: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 1,  
                                         przeciw głosował; M. Kaffka 
                                         wstrzymał się od głosu: Z. Urban 
                                         nieobecny T. Jezierski 
- Komisja Finansowo-Budżetowa zapoznała się z pismem Przedszkola Niepublicznego 
,,Jarzębinka” w Tczewie dotyczącym naprawy lub zakupu dźwigu towarowego.  
 
- Komisja Finansowo-Budżetowa na wniosek radnej Brygidy Genca wnosi: o zabezpieczenie w 
miarę możliwości posiadanych środków, kwoty 30.000 zł. na zakup i zamontowanie nowego 
dźwigu towarowego w Przedszkolu Niepublicznym ,,Jarzębinka”.  
 



 3 

 Powyższy wniosek nie został przegłosowany, gdyż radny Zbigniew Urban zgłosił wniosek 
dalej idący o treści:  
,, Zgłaszam wniosek przeciwny do wniosku radnej Brygidy Genca i proszę o jego 
przegłosowanie przed wnioskiem radnej Brygidy Genca. 
Odrzucenie wniosku, nie głosowanie nad przedmiotowym wnioskiem do czasu przedstawienia 
przez pozostałe przedszkola publiczne i niepubliczne wykazu niezbędnych i do 
natychmiastowego przeprowadzenia napraw i inwentaryzacji w tych przedszkolach, co pozwoli 
na obiektywny wybór najważniejszych prac i ustalenie harmonogramu napraw i remontów.  
Ponadto brak jest opinii komisji merytorycznej w tym temacie ( Statut Miasta Tczewa § 67)  
 
                                      W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 4,  
                 wstrzymali się od głosu: T. Tobiański, Cz. Roczyński, R. Armatorska, B. Genca,  
                                         nieobecny T. Jezierski 
Wniosek radnego Zbigniewa Urbana komisja zaopiniował pozytywnie, wobec powyższego nie 
głosowano wniosku zgłoszonego przez radną Brygidę Genca.  
 
- Komisja na wniosek radnej Brygidy Genca wnosi:  o zabezpieczenie w miarę możliwości 
posiadanych środków, kwoty 25.000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie na zakup paliwa do pojazdów służbowych. ( pismo Policji z 
dnia 23.04.2009r.)  
                                      w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
                                     wstrzymali się od głosu: M. Kaffka, B. Kamińska,  
                                         nieobecny T. Jezierski 
 
- Komisja Finansowo-Budżetowa, po przedstawieniu informacji przez Z-cę Prezydenta Miasta 
Mirosława Pobłockiego, stoi na stanowisku aby umieścić w 2010 r. w WPI załącznik Nr 3,   
kwotę 750.000 zł. na budowę wiaduktu 1-ego Maja. 
         
- Komisja na wniosek Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy, wnosi o zabezpieczenie kwoty 

35.000 zł. na promocje miasta poprzez rozgrywki piłki ręcznej ( kwota na ten cel wynosiłaby 
90.000 zł.).  
                                      w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 4,  
               za głosowali: Cz. Roczyński, T. Tobiański, B. Genca, B. Kamińska,  
               wstrzymali się od głosu: R. Armatowska, Z. Urban, K. Smoliński, M. Kaffka,  
                                         nieobecny T. Jezierski 

       Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2009r.  
- Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie korektę budżetu miasta na 2009 
rok.  
                           w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
                    wstrzymała się od głosu: B. Kamińska,  
                                         nieobecny T. Jezierski, M. Kaffka 
Ad. 3 

Wypracowanie i zaopiniowanie stanowiska w formie opisowej  przez Komisję 

Finansowo- Budżetową, dotyczącego zmiany budżetu miasta na 2009r.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że projekt 
opinii Komisji Finansowo-Budżetowej odnośnie korekty budżetu miasta na 2009 rok, 
przedstawi członkom komisji w dniu sesji.  
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Ad. 4 

Zaopiniowanie pozostałych materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 

stypendiów sportowych. 
Komisja zapoznała się z poprawką zgłoszoną na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i 
wstrzymywania stypendiów sportowych. 
                           w glosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
                           wstrzymał się od głosu: Z. Urban, M. Kaffka 
                                         nieobecny T. Jezierski, 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu. 
                           w glosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
                           wstrzymał się od głosu: Z. Urban, M. Kaffka 
                                         nieobecny T. Jezierski, 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków 

za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia.  
Dyrektor MOPS w Tczewie Julita Jakubowska – omówiła projekt uchwały, poinformowała o 
autopoprawce, którą przedstawi przed sesją wraz z dodatkową informacją dotyczącą  
uprawnień do pomocy społecznej.  
Komisja nie zajęła stanowiska wobec  projektu uchwały w sprawie  ustalenia zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków 
za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia.  
                           w glosowaniu: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 6,  
                                    za głosowała: R. Armatorska, 

                przeciw: K. Smoliński,  
                                         nieobecny T. Jezierski, 
Powyższy wniosek nie zyskał większości głosów członków komisji.  
Komisja zwróciła się z prośbą do obecnej na posiedzeniu dyrektor MOPS Pani Julity   
Jakubowskiej o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących projektu uchwały.  
 

    Ad. 2 

    Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 
1. Radny Zbigniew Urban – poinformował, że Komisja Polityki Gospodarczej zgłosiła 

wniosek o  zdjęcie z porządku obrad sesji (z dnia 15.06.2009 r.)  pktu 13 i  14 tj. stanowisk 
Rady Miejskiej w sprawie zaniechania planów budowy tzw. ul. ,,Nowosuchostrzyckiej” 
oraz w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Tczewa dotyczącego 
terenu przy ul. Żwirki obok marketu ,,Polo” z funkcji mieszkalnej wielorodzinnej na 
funkcję wyłącznie rekreacyjno-sportową. I wniosła o wprowadzenie pkt. ,,Rozpatrzenie 
inicjatywy obywatelskiej mieszkańców osiedla Suchostrzygi z dnia 19 maja br.  

W związku z powyższym radny zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z 
zapytaniem, dlaczego w porządku obrad sesji nie jest ujęte zagadnienie odnośnie rozpatrzenia 
na sesji, powyższej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z uchwałą Nr XVII/152/2008 Rady 
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Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie Inicjatyw Obywatelskich 
mieszkańców Tczewa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że stanowiska 
Rady Miejskiej odnośnie zgłoszonej inicjatywy były wprowadzone po to, aby nie podejmować 
uchwały rady.  
Problem mieszkańców jest zawarty w procedurze miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a także w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako wniosek do analizy planu. 
Problem ten może rozwiązać uchwała o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a nie uchwała o Inicjatywie Obywatelskiej.  
 
Radny Zbigniew Urban – uchwała o Inicjatywie Obywatelskiej, mówi, że zgłoszona 
inicjatywa mieszkańców powinna być w ciągu dwóch miesięcy  na sesji przedstawiona.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że sprawy zgłoszone w 
inicjatywie obywatelskiej wymagają zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Wiąże się to ze zmianą rysunku planu, który w miesiącu sierpniu będzie 
uruchomiony.  

 
2. Komisja zapoznała się z pismem Komisji Statutowej WOR-II0063-6/5-1/2008/2009 z dnia 

6 czerwca 2009 r. dotyczącym przeanalizowania i wniesienia poprawek odnośnie  zakresu 
działania Komisji Finansowo-Budżetowej (po zaopiniowaniu przez Komisje Statutową). 

  
           Komisja przeanalizuje zagadnienie na posiedzeniu w miesiącu sierpniu br.  

 
3. Komisja zapoznała się z pismem WGM.MVI-72243/142-2/2009 z dnia 03.06.2009 

stanowiące odpowiedź na pismo z dnia 21.05.2009r. w sprawie ignorowania prób 
podejmowanych przez Stowarzyszenie Kupców ,,Zorza” w sprawie obniżki stawek 
czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Tczewie przy ul. Żwirki.  
Komisja zaopiniuje temat na następnym posiedzeniu komisji tj. w miesiącu sierpniu br.  

 
4. Pismo TTBS /176/2009 z dnia 16.06.2009 zawierające informacje uzupełniające do pisma 

skierowanego do komisji w miesiącu maju br. odnośnie podwyższenia kapitału 
zakładowego na budowę kolejnego budynku.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że odbędzie się spotkanie, na 
którym omawiane będą dalsze zagadnienia związane z budownictwem TTBS.  
 
5. Komisja zapoznała się z odpowiedziami na następując wnioski Komisji Finansowo-

Budżetowej z dnia 21 maja br.( pismo WGM. MV 0114/3/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.) 
a) ,, 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? .”                             

b)  ,,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.” 

c) ,, 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.”  
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6. Komisja zapoznała się z informacją, stanowiąca odpowiedź na wniosek Komisji 
Finansowo-Budżetowej z dnia 21.05. br. -(pismo WSK-VII-0058/45/2009 z dnia 02.06.2009 
r.) odnośnie wniosku Pana Starosty dotyczącego 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), oraz udzielonej  
      Panu Staroście odpowiedzi w tej sprawie. 
    

 7 . Komisja zapoznała się z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.05.2009 stanowiącym 
odpowiedz na Apel Rady Miejskiej podjęty na sesji w maju 2009 roku w sprawie profilaktyki 
raka szyjki macicy dzieci i młodzieży.  
 
8. Członkowie komisji zapoznali się z pismem z dnia 1 czerwca dotyczącym zabezpieczenia 
w szkołach etatu nauczyciela etyki. 
 
9. Komisja na prośbę Prezydenta Miasta  omówiła temat dotyczący rozpoczęcia prac  nad 
utworzeniem muzeum kolejnictwa w Tczewie i przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.  
 
,, Komisja Finansowo-Budżetowa wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do 
utworzenia miejscowego muzeum kolejnictwa. Jednocześnie zwraca się z prośbą o 
przedstawienie informacji dotyczącej kosztów utworzenia takiej placówki i kosztów jej 
utrzymania.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  posiedzenie 
komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


