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PROTOKÓŁ Nr 19/2019 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
 
Posiedzenie komisji odbyło się w czasie przerwy w obradach sesji. 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  

 

W spotkaniu uczestniczyli:  

- Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki,  

- Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk, 

- Skarbnik Miasta Helena Kullas, 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 

komisja spotkała się w celu zaopiniowania projektów uchwały w sprawie:  

- zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok,  z dnia 17.12.2019 r, 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2031 z dnia    

  17.12.2019 r, 

- ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z    

  upływem roku budżetowego 2019, z dnia 13.12.2019 r., 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034 z dnia 12.12.2019 r.,  

- budżetu miasta na 2020 rok, z dnia 12.12.2019 r. 

 

 
Realizacja porządku posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
miasta Tczewa na 2019 rok. 

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

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie miasta Tczewa na 2019 rok. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2031. 

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

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2031. 

w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

        wstrzymał się od głosu: M. Kussowski 

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2019. 

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

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034. 

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

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 12.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034. 

w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

        wstrzymał się od głosu: M. Ciesielski 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na 
2020 rok. 

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

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 12.12.2019 r. w sprawie budżetu 

miasta na 2020 rok. 

w głosowaniu: za – 8, przeciw – 1, wstrz. – 1, 

        przeciw głosował: M. Ciesielski 

wstrzymała się od głosu: E. Ziółek-Radziszewska, 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                         Kazimierz Ickiewicz 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska 

 
 


