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PROTOKÓŁ Nr 2/2018 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  
z dnia 29 listopada 2018 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.17

00.
 Posiedzeniu 

Komisji przewodniczył Kazimierz Ickiewicz  Przewodniczący  Komisji Finansowo-Budżetowej.  

 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 9 na 10 - osobowy skład  komisji:    

 

- Kazimierz Ickiewicz  – przewodniczący  - Misiewicz Krzysztof 

- Józef Cichon - z-ca przewodniczącego  - Mokwa Kazimierz   

- Michał Ciesielski               - Iwona Nitza           
- Tadeusz Dzwonkowski              - Tobiański Tobiański 

- Roman Kucharski                          - Ziółek–Radziszewska Ewa- nieobecna 
 
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 

obecności),  

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił porządek 

posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu.  

Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz - poddał pod głosowanie 

porządek posiedzenia komisji. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji  
          przyjęto jednogłośnie: za –10    

Porządek posiedzenia: 
 

1. Wypracowanie  propozycji  wniosków Komisji Finansowo-Budżetowej do  projektu 

budżetu miasta na  2019 r.  

2. Zaopiniowanie wniosków do projektu budżetu miasta na 2019 rok, zgłoszonych przez 

komisje merytoryczne. 

 

Realizacja porządku posiedzenia:  
 
Ad. 1 
Wypracowanie propozycji  wniosków Komisji Finansowo-Budżetowej do projektu budżetu 
miasta na  2019 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 

posiedzenie komisji odbywa się wspólnie z komisjami stałymi, które omówią i przekażą do 

Komisji Finansowo-Budżetowej, wnioski do projektu budżetu miasta na 2019 rok.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas poinformowała, że zgodnie z  § 4 pkt 2 uchwały                              

Nr XLVII/404/2010  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej, radni na posiedzeniach komisji dokonują analizy projektu 
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budżetu miasta, a sformułowane wnioski na piśmie wraz z uzasadnieniem przekazują do Komisji 

Finansowo-Budżetowej w terminie 10 dni od daty spotkania roboczego. Spotkanie robocze, na 

którym pan prezydent miasta wraz z panią skarbnik omówił projekt budżetu na 2019 rok odbyło 

się 22 listopada 2018 r.  

 
Skarbnik Miasta udzieliła wyjaśnień na zadawane przez radnych pytania i wątpliwości, 

dotyczące projektu budżetu miasta na 2019 rok.   

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – odczytał pismo,  które 

wpłynęły do komisji z Klubu Radnych ,,Tczew od Nowa” z dnia 29.11.2018 r. zawierające 

wnioski do projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

Poinformował, że w/w wnioski mogą być brane pod uwagę przy oszczędnościach wynikających                    

z przyszłorocznych przetargów.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – sformułował i poddał 

pod głosowanie poniższy wniosek.  

 

Członkowie Komisji Finansowo-Budżetowej zapoznali się z projektem budżetu miasta na 2019 

rok, jak również z przedstawionymi wnioskami radnego Łukasza Brządowskiego, na które 

odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik Miasta. Pani Skarbnik poinformowała, że propozycje 

zgłoszone przez radnego  mogą być brane pod uwagę w miarę posiadanych środków 

wynikających z oszczędności w przyszłorocznych przetargach.  Wnioskodawca przyjął do 

wiadomości wyjaśnienia pani Skarbnik. Więcej uwag ani wniosków nie zgłoszono.  

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie  

 
Ad. 2  
Zaopiniowanie wniosków do projektu budżetu miasta na 2019 rok, zgłoszonych przez 
komisje merytoryczne. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że do 

Komisji Finansowo-Budżetowej wpłynęły pisma z komisji stałych informujące, iż komisje nie 

sformułowany wniosków dotyczących projektu budżetu miasta na 2019 rok.  

 

Komisja została poinformowana, iż komisje stałe nie złożyły propozycji zmian do projektu 

budżetu miasta na 2019 rok.  

w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie  

 
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

 

                                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                          Kazimierz Ickiewicz 

 

 

 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska              


