
 

 

    Załącznik Nr 2 do Uchwały  

    Nr XXVIII /235 /2013 Rady     

    Miejskiej  w Tczewie  

    z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

    

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2013 rok  

 

 
 

L.p. 

 

Miesiąc 

 

Temat zasadniczy 

 

    1. Styczeń  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Stan zaawansowania projektu selektywnej zbiórki odpadów.  

3. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2013 rok.  

4. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 

    2. Luty  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2012. 

3. Omówienie inwestycji oraz dokumentacji projektowych 

zrealizowanych w roku 2012 i wcześniej oraz zaplanowanych na rok 

2013 r. 

4. Omówienie zmian w uchwale dotyczącej przyznawania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 

administracyjnym miasta Tczewa. 
5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 

    3. Marzec  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
2. Informacja na temat zaawansowania zmiany studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 
3. Bieżąca informacja na temat prywatyzacji ZGM. 

4. Bieżąca informacja dotycząca garaży, parkingów, proponowanych 
rozwiązań komunikacyjnych oraz inwestycji związanych z 

komunikacją miejską ( droga nr 91, rondo wieża ciśnień, wiadukt 

ulica mostowa, ulica nowosuchostrzycka itp.). 

5. Bieżąca informacja na temat realizacji usług komunikacji miejskiej. 

6. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski.  

 

    4. Kwiecień  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Propozycje i założenia nowego Programu Rewitalizacji Miasta 

Tczewa. 

3. Zmiana założeń funkcjonowania Starego Miasta ( organizacja ruchu, 

parkingi, rewitalizacja, kultura, społeczność itp.)  

4. Zmiana polityki mieszkaniowej miasta w sposobie administrowania i 

zarządzania lokalami ZGM, ZGKZM, TTBS i WSS. 

5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 



5. Maj  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
2. Omówienie koncepcji zagospodarowania wolnych terenów ( była 

jednostka wojskowa, poligon, sady itp.) oraz zarządzania mieniem 
komunalnym. 

3. Stan zaawansowania inwestycji, przetargów i sprzedaży mienia. 
4. Informacja na temat zagospodarowania oraz rozwoju terenów 

zielonych ( park miejski, bulwar, ogródki działkowe, itp.). 
5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 

    6. Czerwiec  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
2. Ocena zaawansowania realizacji inwestycji – część wyjazdowa. 

3. Informacja na temat Funkcjonowanie Centrum Monitoringu i Straży 

Miejskiej. 

4. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 

7. Lipiec  

Wizytowanie placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży 

w ramach „Nieobozowej Akcji Lato 2013”. 

8. Sierpień  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Ocena zaawansowania realizacji Rewitalizacji Starego Miasta – część 

wyjazdowa. 

3. Informacja bieżąca z działalności ZGKZM, ZGM, TTBS, WSS w 

ujęciu polityki mieszkaniowej. 

4. Informacja z prac zespołu ds. WPI. 

5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

    9. Wrzesień  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Informacja o stanie oświetlenia na terenie miasta Tczewa. 

3. Omówienie przygotowań oraz zakresu zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

4. Omówienie propozycji wspólnych inwestycji z Powiatem na rok 
2014. 

5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

    10. Październik  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
2. Stan zaawansowania inwestycji, przetargów i sprzedaży mienia. 

3. Bieżąca informacja z funkcjonowania ZUK oraz informacja na temat 
przygotowań do Akcji Zima. 

4. Omówienie bieżącej sytuacji gospodarczej miasta w ujęciu 
funkcjonowania PSSE oraz średnich i małych przedsiębiorstw.  

5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

  11. Listopad  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Stan zaawansowania projektu selektywnej zbiórki odpadów. 
3. Informacja z realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki 

Odpadami Tczew” 
4. Informacja z funkcjonowania ZUOS po wprowadzeniu w życie tzw. 

"uchwał śmieciowych”. 
5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 



12. Grudzień  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
2. Stan środowiska na terenie miasta Tczewa ( czystość powietrza, wody 

i inne). 
3. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 

         

Plan pracy komisji może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. 
Na każdym etapie prac członkowie komisji mogą wnieść tematy dodatkowe istotne dla miasta 

Tczewa.  
                           

Przewodniczący 
                                                                                            Komisji Polityki Gospodarczej 

 

                                                                                   /-/  Krzysztof Misiewicz 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


