
 
PROTOKÓŁ Nr 9/2019 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  
z dnia 30 maja  2019 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 9

00
 a zakończyło się o godz.9

30
. Posiedzeniu Komisji 

przewodniczył Kazimierz Ickiewicz  Przewodniczący  Komisji Finansowo-Budżetowej.  

 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji: 10 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  

 

Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 

obecności),  

- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Skarbnik Miasta Helene Kullas, 

- Komendanta Straż y Pożarnej w Tczewie,  

 

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. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

miasta Tczewa na 2019 rok. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 

 

 

Realizacja porządku posiedzenia:  
 

Ad. 1  
Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2019 rok. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła zmiany ujęte w projekcie uchwały.  



Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – oddał głos 

Komendantowi Straży Pożarnej, który uzasadnił dofinansowanie modernizacji placu 

manewrowego  w wysokości 300 tys. zł. 

 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki- poinformował, że Komendant Straży Pożarnej w Tczewie, 

w przyszłym roku nie będzie występował do miasta o udzielenie pomocy finansowej.  

 

Radny Roman Kucharski – poinformował, że miasto Tczew zawsze wspierało Straż Pożarną w 

zakupie sprzętu. 

 

W wyniku dyskusji  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 29.05.2019 r. w sprawie zmian 

budżetu miasta na 2019 rok.           

      w głosowaniu: za – 8, przeciw –0, wstrz. - 2 

wstrzymali się od głosu: T. Tobiański, K. Ickiewicz,  

 
Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 29.05.2019 r. w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 

      w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

 

Członkowie komisji zapoznali się z pismem pracowników socjalnych i asystentów rodziny 

MOPS w Tczewie z dnia 13.05.2019 r. dotyczącym podwyższenia wynagrodzeń.  

 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki zapoznał członków komisji z sytuacją wynagradzania 

pracowników socjalnych i asystentów rodziny. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                         Kazimierz Ickiewicz 

 

 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska 

 
 
 


