
 

Protokół Nr 57/2009 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 20 sierpnia 2009 r.  
 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.30  a zakończyło się o godz. 18.00
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-

Budżetowej. 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 7, na 9 - osobowy skład 

komisji:               

                                       -  Genca Brygida                           

                                       -  Roczyński Czesław                                                       

                                       -  Kaffka Mirosław    

                                       - Smoliński Kazimierz 

                                       - Armatowska Renata  

                                       - Urban Zbigniew   

                                       - Jezierski Tomasz        

              nieobecna         - Kamińska Barbara                     

              nieobecny        -  Tobiański Tomasz   

 

    Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    

    gości: 

        - Z-cę Prezydenta Miasta Zenon Drewa, 

                 - Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 

        - Przewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowskiego,  

        - Sebastiana Justyńskiego z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym UM w               

           Tczewie  

             - Redaktora Gazety Tczewskiej Janusza Cześnika, 

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – odczytała i poddała pod 

głosowanie porządek posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. 

 

W wyniku jawnego głosowanie 

porządek posiedzenia komisji 
przyjęto jednogłośnie: za – 5 jednogłośnie, 

              podczas głosowania nieobecni: B. Kamińska, T. Tobiański, Z. Urban, T. Jezierski,  

 

        Porządek posiedzenia:  
 

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

2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu  miasta za  pierwsze półrocze 2009r. 

3. Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 

 

 Ad. 1 

Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  

1. Członkowie komisji zapoznali się i nie wnoszą uwag do: 
      - Informacji z realizacji zgłoszonych interpelacji radnych w I półroczu 2009 r.  

      - Informacji z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2008 / 2009 za   

         I półrocze 2009r.  

 

 

 



  

- Sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2008 / 2009.  

- Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez MBP, CKiS oraz CWRDW        

        za I półrocze 2009r.   

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Programu  Rewitalizacji Miasta Tczewa 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła projekt 

uchwały.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Programu  Rewitalizacji Miasta Tczewa. 

                             w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie, 

          podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, T. Tobiański, B. Kamińska, T. Jezierski, 

 

3. Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:  

- rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym  powierzono stanowiska      

   kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli   

   pedagogów, logopedów i psychologów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii   

   pedagogicznej i zajęciowej. 

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli      

   realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym   

   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

-  trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach     

       oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, jak   

       również z wnioskami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i zdjęciu   

       powyższego projektu uchwały z porządku obrad sesji,  

    - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania    

         wierzytelności Gminy Miejskiej Tczew z tytułu należności pieniężnych oraz  udzielania 

         innych ulg w spłacaniu należności, a także organów do tego uprawnionych,  

      - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia     

       „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”, 

   -  nadania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”, 

   - zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów  porządkowych    

      przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w   

      mieście Tczewie,  

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 

Miejską Tczew. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wysokości i 

zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 

przez Gminę Miejską Tczew wraz z wnioskami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 

Fizycznej dotyczącymi w/w projektu uchwały.  

                                 w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 

          podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, T. Tobiański, B. Kamińska, T. Jezierski, 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zasad gospodarowania  nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia 

oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła projekt 

uchwały. 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, że w pierwszej kolejności projekt w/w 

uchwały powinien być zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, która jest 

komisją merytoryczną. 



  

Komisja popiera zdjęcie z porządku obrad sesji, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia zasad gospodarowania  nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, 

obciążenia oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Jednocześnie 

wnosi o przygotowanie nowego projektu, który zawierałby niekwestionowane zapisy. 

                              w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

               podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, B. Kamińska,  

              wstrzymał się od głosu Z. Urban, 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006- 2013 

 
Komisja przychyla się do wniosku Komisji Polityki Gospodarczej o zdjęciu z porządku 

obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006- 2013. 

                                   w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

               podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, B. Kamińska,  

 

       Ad. 2 

       Przyjęcie informacji z wykonania budżetu  miasta za  pierwsze półrocze 2009r. 

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali Informację z wykonania budżetu miasta za 

I półrocze 2009r. oraz  Informację o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury  i nie wnoszą uwag.  

                                 w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

               podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, B. Kamińska,  

 

Ad. 3 

Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła pisma 

skierowane do komisji.  

 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała przejęcie od firmy RESTEKS DOM Sp. z o. o 

darowizny w postaci terenu przeznaczonego pod ciąg pieszo-rowerowy łączący                 

ul. Obrońców Tczewa z ul. Armii Krajowej, oznaczony nr działki 320/2 o pow.                

129 m
2
 ( pismo WGM.GIII-7222/10-3/2009 z 03.08.2009) 

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

           podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, B. Kamińska, M. Kaffka, 

            wstrzymał się od głosu K. Smoliński,  

 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (pismo PPSP Nr PR-5530/12/829/09 z dnia 

27 lipca 2009) o dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo 

ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno ekologicznych. Po 

przedstawieniu informacji przez Przewodniczącego Rady o współfinansowaniu tego 

zadania łącznie ze Starostwem Powiatowym, komisja wnosi o przekazanie PPSP 

dotacji w kwocie 20.000 zł.  

                             w głosowanie: za – 6 jednogłośnie, 

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

 

 



  

3. Komisja zaopiniuje wniosek TTBS o podwyższenie kapitału zakładowego z 

przeznaczeniem na kolejne inwestycje (pismo TTBS/89/2009 z dnia 14.05.2009 -) po 

spotkaniu, tj. 24.08.2009r. na którym omawiane będą dalsze kierunki TTBS.  

                        w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 1 

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

            wstrzymał się od głosu M. Kaffka, 

 

4. Komisja przychyla się do informacji odnośnie uregulowania stawek czynszu za 

dzierżawę gruntu dla Stowarzyszenia Kupców ,,Zorza”, poprzez ich zamrożenie. 

Członkowie komisji nie widzą podstaw do obniżenia stawek czynszu. (pismo 

WGM.MVI-72243/142-2/2009 z dnia 03.06.2009)  

                        w głosowaniu: za – 5, jednogłośnie, 
        podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, B. Kamińska, Cz. Roczyński, R. Armatowska 

 

5. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ul. Mostowej, Nowy Rynek, Gdańskiej 

w Tczewie z dnia 22.06.2009r. w sprawie przebudowy skrzyżowania w/w ulic oraz 

wprowadzenia ruchu dwukierunkowego w ulicy Mostowej. 

 

6. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Agencji Nieruchomości Paluszkiewicz w 

Tczewie dotyczącym problemu instalacji burzowej w ul. Czerwonego Kapturka w 

Tczewie. 

 

7. Komisja zapoznała się z odpisami uchwał Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie 

pozbawienia dróg powiatowych usytuowanych w mieście Tczewie kategorii dróg 

powiatowych oraz w sprawie założenia Gimnazjum Nr 5 z oddziałami 

przysposabiającymi do pracy w ramach Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, 

podjętymi na sesji w dniu 30 czerwca 2009r.  

 

8. Komisja wyraża pozytywną opinię, aby Prezydent Miasta czynił starania co do zakupu 

działek w obrębie ulic Czerwonego Kapturka, Kociewskiej, Alei Solidarności od 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.  

 

                                   w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie, 
                       podczas głosowania nieobecni: T. Tobiański, B. Kamińska, Cz. Roczyński 

 

9. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanych przez Komisję Statutową 

zakresów działania Komisji Finansowo-Budżetowej (pisma WORII-0063-6/5-

1/2008/2009 z dnia 6 czerwca 2009) 

 

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  

posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 
Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 


