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PROTOKÓŁ Nr 9/2015 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  

z dnia 21maja 2015 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 wspólnie z Komisją Finansowo-BudŜetową, 
Polityki Społecznej i Komisją Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej a zakończyło się o godz. 
1650.  
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krzysztof Misiewicz Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej.  
 
Obecnych radnych (członków Komisji Polityki Gospodarczej) na posiedzeniu Komisji według 
listy obecności: 7 na 10 - osobowy skład komisji.   
 
- Krzysztof Misiewicz – przewodniczący        - Zenon Drewa 
- Marek Byczkowski - z-ca przewodniczącego       - Kazimierz Mokwa  
- Michał Bollin - nieobecny          - Gertruda Pierzynowska 
- BoŜena Chylicka - nieobecna         - Zbigniew Urban  
- Józef Cichon           - Tomasz Klimczak  
                    
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 
obecności). 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisława Marciniaka, 
- Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Krzysztofa Witosińskiego, 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisje odbywają wspólne posiedzenie w celu zapoznania się, zaopiniowania i  przekazania 
opinii do Komisji Rewizyjnej na temat: 
- Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Tczewa za 2014r.,     
- Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014r 
- Sprawozdania o umorzonych zaległościach wobec budŜetu miasta za 2014 rok, 
- Informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, 
- Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2014r.  
 
W dalszej części posiedzenia Komisja Polityki Gospodarczej omówi zagadnienia:  

1. Stan zaawansowania inwestycji i przetargów oraz sprzedaŜy mienia.  
2. Informacja na temat oświetlenia na terenie Miasta Tczewa. 
3. Sprawy bieŜące komisji, wolne wnioski. 

 
Uwag nie zgłoszono 
Wszystkie komisje osobno przeprowadzały głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w porządek posiedzenia.  

porządek obrad komisji  
przyjęto jednogłośnie: za –  7 

podczas głosowania nieobecny: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa, 
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Porządek posiedzenia:  
1. Zapoznanie się i zaopiniowanie: 

- Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Tczewa za 2014r.,   
            - Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury   
              za 2014r 
            - Sprawozdania o umorzonych zaległościach wobec budŜetu miasta za 2014 rok, 
            - Informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, 
            - Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2014r.  

2. Stan zaawansowania inwestycji i przetargów oraz sprzedaŜy mienia.  
3. Informacja na temat oświetlenia na terenie Miasta Tczewa. 
4. Sprawy bieŜące komisji, wolne wnioski. 

 
Ad. 1 
Zapoznanie się i zaopiniowanie: 
- Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Tczewa za 2014r.,   
- Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za   
   2014r.  
- Sprawozdania o umorzonych zaległościach wobec budŜetu miasta za 2014 rok 
- Informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, 
- Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2014r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – odczytał uchwałę              
Nr 082/g128/R/II/15 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku                  
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta 
Tczewa za 2014 r.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła powyŜsze sprawozdania.  
Uwag ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie: 
 

a) Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Tczewa za 2014r.,    
                            w głosowaniu: za – 6, przeciw-0, wstrz. – 1, 
                                wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa,  
 

b) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 
2014r. 

                            w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa,  

 
c) Sprawozdanie o umorzonych zaległościach wobec budŜetu miasta za 2014 rok, 

                            w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa,  

 
d) Informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, 

                            w głosowaniu: za – 6, przeciw-0, wstrz. – 1, 
                                wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa,  
 

e) Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2014r.  
                            w głosowaniu: za – 6, przeciw-0, wstrz. – 1, 
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                                wstrzymał się od głosu: Z. Urban 
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa,  

 
PowyŜsze sprawozdania zaopiniowane przez Komisję Polityki Gospodarczej przekazano do 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie.  
 
Ad. 2 
Stan zaawansowania inwestycji i przetargów oraz sprzedaŜy mienia.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił poniŜszą 
informację.  
Członkowie komisji zapoznali się z pisemną informacja na w/w temat.  
 
Ad. 3 
Informacja na temat oświetlenia na terenie Miasta Tczewa 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił poniŜszą 
informację.  
Członkowie komisji zapoznali się z pisemną informacja na w/w temat.  
 
Ad. 3 

Sprawy bieŜące komisji, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił pisma 
skierowane do komisji w celu zaopiniowania i zapoznania się, tj.: 
 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umowy uŜyczenia terenu 
przy ul. Armii Krajowej 59 i 61 dz. nr 88/87, 88/95, 88/96- ogólnodostępny parking, 
zgodnie z pismem WGM.6850.18.5.2015.AM z dnia 12.05.2015 r. 

                            w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa,  

 
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości przy 

ul. Al. Solidarności dz. nr 300/122 obr. 13, w części o pow. 240m2 przeznaczonej pod 
zagospodarowanie zielenią i uprawy ogrodnicze, zgodnie z pismem 
WGM.6845.538.3.2015.MG z dnia 13.05.2015 r. 

                            w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka, K. Mokwa, T. Klimczak 

 
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości przy 

ul. Rokickiej dz. nr 21/17 obr. 11 w części o pow. 13 m2 w celu prowadzenia działalności 
handlowej oraz w części o pow. 108 m2 dla celów składowych, zgodnie z pismem 
WGM.6845.28.4.2015.MG z dnia 13.05.2015 r.  

                            w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka,  

 
4. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umowy dzierŜawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Szkolnej dz. nr 2/10 obr. 2 w części o pow. 436m2 
/glinianki/ w celu zagospodarowania zielenią i pod uprawy ogrodnicze, zgodnie                     
z pismem WGM.6845.539.6.2015.MG z dnia 13.05.2015 r. 

                            w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka,  
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5. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umów dzierŜawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Karola Borchardta dz. nr 113 obr. 12, w części                    
o pow. 80 i 81 m2 przeznaczonej pod zagospodarowanie zielenią i pod uprawy 
warzywne, zgodnie z pismem WGM.6845.66.3.2015.MG z dnia 13.05.2015 r. 

                            w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka,  

 
6. Pozytywnie zaopiniowano przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

niezabudowanej przy ul. Baczyńskiego dz. 120 obr. 14 o pow. 1.049 m2                             
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z pismem 
WGM.6840.2.1.4.2015.AR z dnia 18.05.2014r.  

                            w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie                        
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, B. Chylicka,  

 
7. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 maja 2015 r. dot. pisma znak 
WSKI.7021.1.7.2015. EB z dnia 22.04.2015 r. w sprawie uciąŜliwości odporowej 
spowodowanej działalnością kompostowni w miejscowości Tczew. 

 
8. Komisja zapoznała się z pismem WSKI.0003.41.2015.KW z dnia 04.05.2015 r.  

stanowiącym odpowiedź na wniosek komisji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie utrzymania 
skweru z siłownią przy ul. Prostej.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono   
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.       

         

           Przewodniczący 

                                                                                        Komisji Polityki Gospodarczej 

 

                                                                                                 Krzysztof  Misiewicz 
Sporządziła: Łucja Kussowska 
 

 

 

 

 

 

 

 


