
                      
                              Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/142/2020                                         

           Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r.         
                   

Plan pracy 
Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie 

na 2020 rok. 

 
 

MIESIĄC 

 

TEMATY 

 
STYCZEŃ 

 
1. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej. 
2. Zaopiniowanie projektu planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na 2020 r. 
3. Sprawy własne  komisji i wolne wnioski. 

 
LUTY 

 
1. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady   
    Miejskiej. 
2. Zaopiniowanie sprawozdania z pracy Komisji Finansowo-Budżetowej za 2019 r. 
3. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
MARZEC 

 1. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady   
     Miejskiej.  
 2. Sprawy własne komisji  i wolne wnioski. 
  

 
KWIECIEŃ 

 
1. Omówienie materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady   
     Miejskiej.  
2. Omówienie „Sprawozdania opisowego z  wykonania budżetu miasta za 2019r.   
     i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 
3. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
MAJ 

 
1. Omówienie  materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady    
     Miejskiej. 
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za   
    2019 rok i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 
3. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
CZERWIEC 

 
1. Omówienie pozostałych materiałów  i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję   
    Rady Miejskiej. 
2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 
 

LIPIEC 
 

 
Wizytowanie placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach             

„ Nieobozowej Akcji Lato 2020”. 
 

SIERPIEŃ 
 

 
1. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady   
    Miejskiej.  
2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 



 
 

WRZESIEŃ 

 
 
1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa  za                             
    I półrocze 2020r.  
2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury    
    za I półrocze 2020 roku. 
3.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa   
     na lata 2020-2034. 
4. Omówienie pozostałych  materiałów i  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

Rady Miejskiej. 
5. Wypracowanie  propozycji  wniosków komisji do  projektu budżetu miasta na   

2021  rok.  
6. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
PAŹDZIERNIK 

 
1. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady   
     Miejskiej. 
2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
LISTOPAD 

 

 
1. Omówienie materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady   
    Miejskiej. 
2. Analiza projektu budżetu miasta na 2021 rok  oraz projektów budżetu    
    poszczególnych  jednostek organizacyjnych gminy i wypracowanie wniosków       
    komisji.  
3. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
GRUDZIEŃ 

 

 
1. Zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków komisji stałych do projektu budżetu   
    na 2021 r. uwzględniających propozycje zmian w projekcie budżetu i źródła ich    
    finansowania. 
2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
GRUDZIEŃ 

 

 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 r. po otrzymaniu informacji o   
    uwzględnionych przez Prezydenta Miasta wnioskach Komisji Finansowo-   
    Budżetowej.  
2. Wypracowanie i zaopiniowanie treści pisemnej opinii Komisji Finansowo-  
    Budżetowej odnośnie projektu  budżetu na 2021 r. 
3. Omówienie pozostałych materiałów i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję    
    Rady Miejskiej. 
4. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

 
Na każdym etapie prac członkowie komisji mogą wnieść tematy dodatkowe istotne dla miasta 
Tczewa.  
 
                                                                                                Przewodniczący 

Komisji Finansowo-Budżetowej 

         

          Kazimierz Ickiewicz 

   


