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PROTOKÓŁ Nr 28/2020 
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej  

z dnia 16 lipca 2020 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz.16

15
.  

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 – nieobecny  
- Roman Kucharski      - Ziółek–Radziszewska Ewa   

 

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

obecności),  

- 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 –9, 

nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański 

 

Porządek posiedzenia 
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 16 lipca 2020 r.  

2. Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 

 

Realizacja porządku posiedzenia:  
 
Ad.1 
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 16 lipca 2020 r.  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 09 lipca 2020 r.  w sprawie zmian w 
budżecie miasta Tczewa na 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały. 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt 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 09 lipca 2020r. w sprawie zmian w 

budżecie miasta Tczewa na 2020 rok. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji T. Tobiański 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 09 lipca  2020 r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił projekt 

w/w uchwały.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 09 lipca 2020 r.  zmieniającej uchwałę 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                       

i wykupu. 

w głosowaniu: za –  9 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji T. Tobiański 

Ad. 2 
Sprawy własne komisji i wolne wnioski. 
 

Nie zgłoszono wniosków.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

 

                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                         Komisji Finansowo-Budżetowej  

 

                                                                      Kazimierz Ickiewicz 
 

 

 
 

 
 
 


