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PROTOKÓŁ Nr 11/2015 
z posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 
Posiedzenie komisji odbyło się w czasie przerwy w obradach sesji.  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Józef Ziółkowski Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-

BudŜetowej. Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 9 na 11 - osobowy skład  komisji:   

   

- Roczyński Czesław – przewodniczący- nieobecny    - Mokwa Kazimierz 

- Ziółkowski Józef - z-ca przewodniczącego                 - Szulc Marcin 

- Bejgrowicz Krzysztof         - Tobiański Tomasz 

- Bollin Michał         - Urban Zbigniew - nieobecny 

- Dominikowski Rajmund         - Ziółek –Radziszewska Ewa                                                  

- Misiewicz Krzysztof                                      
 

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– poinformował, Ŝe 

komisja spotkała się w celu zaopiniowania projektu uchwały z dnia 23.06.2015 r. w sprawie 

zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 rok. i projekt uchwały z dnia 23.06.2015 r. w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015- 2027. 

 

Ad. 1 
Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmian w budŜecie miasta 
Tczewa na 2015 rok.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, Ŝe korekta budŜetu miasta uwzględnia 

zwiększenie planu wydatków SP nr 7 w związku z utworzeniem dodatkowej grupy dzieci 

biorących udział w półkoloniach letnich 950 zł.  

Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odpłatności dzieci biorących udział                                 

w półkoloniach letnich w Szkole Podstawowej Nr 11 i SP Nr 7  - 3.000 zł.  

 
Uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– poddał pod 

głosowanie projekt w/w uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmiany 

budŜetu miasta na 2015 rok. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

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

 

Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015- 2027. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– przedstawił projekt 

w/w uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poddał pod 

głosowanie projekt w/w uchwały.  

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 23.06.2015 r. w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2027. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

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

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.    

                                                                                                     Wiceprzewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-BudŜetowej  

 

                                                                          Józef Ziółkowski 

 

 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska                
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 


