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Protokół Nr 56/2009 

 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej odbytego                w 

czasie  przerwy w obradach sesji 

w dniu 25 czerwca  2009 r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-

Budżetowe. Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 9, na 9 - 

osobowy skład komisji:               

                                       -  Genca Brygida                                                           

                                       -  Jezierski Tomasz                                             

                                       -  Tobiański Tomasz   

                                       -  Smoliński Kazimierz 

                                       -  Armatowska Renata   

                                       -  Kamińska Barbara 

                                       -  Kaffka Mirosław 

                                       -  Roczyński Czesław         

                                       -  Urban Zbigniew            

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 

komisja spotkała się w celu zaopiniowania: 

1. projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta na 2009 rok z dnia 23.06.2009), 

2. opinii Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie korekty budżetu miasta, 

3. projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk w mieście Tczewie,  

4. projektu uchwały w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia ( z 

23.06.2009) 

      Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono. 

 

Ad. 1 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta na 2009 rok z dnia 

23.06.2009) 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła powyższy  

projekt uchwały.  

 

Komisja zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez panią Skarbnik Miasta na 

temat zmian zawartych w korekcie budżetu miasta. Prezydent zaopiniował pozytywnie 

wniosek Niepublicznego Przedszkola ,,Jarzębinka odnośnie zakupu dźwigu towarowego.  

 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, że wydatek na zakup dźwigu towarowego w 

Niepublicznym Przedszkolu ,,Jarzębinka  jest niecelowy do czasu przedstawienia przez 

pozostałe przedszkola publiczne i niepubliczne wykazu niezbędnych napraw, inwentaryzacji 

w tych przedszkolach, co pozwoli na obiektywny wybór najważniejszych prac i ustalenie 

harmonogramu napraw i remontów. Wiąże się to z równym traktowaniem wszystkich 

przedszkoli. Taki był wniosek Komisji Finansowo-Budżetowej.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

miasta na 2009r.  

                                   w głosowaniu: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 4, 

                    wstrzymali się od głosu: M. Kaffka, K. Smoliński, Z. Urban, B. Kamińska,  
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       Ad. 2 

Przyjęcie przez członków komisji opinii Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie 

korekty budżetu miasta, 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali opinię Komisji Finansowo-Budżetowej 

dotyczącą korekty budżetu miasta na 2009 rok.  

                                  W głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

       Ad. 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk w 

mieście Tczewie. 
 

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk w 

mieście Tczewie. 

                                  W głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 

       Ad. 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach 

wsparcia ( z 23.06.2009) 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu 

wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia. 

 

                                   w głosowaniu: za- 7, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

                                      podczas głosowania nieobecny radny Z. Urban,  

 

     Więcej uwag  nie zgłoszono  

     Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła      

     posiedzenie komisji.  

     Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 
 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


