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PROTOKÓŁ Nr 10/2015 

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  
z dnia 16 czerwca 2015 r. 

 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz. 1720.  

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krzysztof Misiewicz Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej.  
 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 9 na 10 - osobowy skład 
komisji.   
- Krzysztof Misiewicz – przewodniczący          - Zenon Drewa 
- Marek Byczkowski - z-ca przewodniczącego         - Kazimierz Mokwa  
- Michał Bollin             - Gertruda Pierzynowska – nieobecna  
- BoŜena Chylicka             - 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, 
- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolantę Śliwińską,  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja w dniu 15 czerwca odbyła I część posiedzenia tj.  posiedzenie wyjazdowe do Zakładu 
Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o .o w Tczewie oraz do Stegny w celu zapoznania się                        
z działalnością zakładu i planami rozwojowymi.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił porządek 
obrad II części posiedzenia komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w porządek posiedzenia komisji. 

porządek obrad komisji  
przyjęto jednogłośnie: za –  6 

podczas głosowania nieobecny: G. Pierzynowska, Z. Urban, T. Klimczak, B. Chylicka,  
 

Porządek posiedzenia:  
 

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
2. Sprawy bieŜące komisji, wolne wnioski. 

 
Ad. 1 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.  
 
1. Zapoznanie się z propozycjami zmian budŜetu miasta na 2015 rok.  

 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła propozycje zmian budŜetu miasta na 2015 rok. 
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Radna BoŜena Chylicka – zwróciła się o przedstawienie więcej informacji dotyczących  
zwiększenia planu wydatków Wydziału Administracyjnego na przeprowadzenie badań                  
w zakresie kultury organizacyjnej urzędu, opinii pracowników, satysfakcji z pracy, stylów 
zarządzania osób kierujących zespołami, jakości obsługi klienta w urzędzie oraz wartości 
warunkujących zaangaŜowanie pracowników na kwotę 30.000 zł. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe na 
Komisji Finansowo-BudŜetowej przedstawiona będzie informacja na temat przedstawienia w/w 
badań.  
 
 
Członkowie komisji zapoznali się z propozycjami zmian do budŜetu miasta na 2015 rok. i nie 
sformułowali wniosków.  

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 03.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy 
Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolanta Śliwińska – omówiła projekt uchwały. 
Poinformowała, Ŝe celem opracowania planu miejscowego jest umoŜliwienie realizacji na tym 
obszarze funkcji produkcyjno – usługowych oraz ulicy Nowej Głowackiego, tzw. Południowej 
Obwodnicy Tczewa. Droga ma odciąŜyć zatłoczone centrum i sprawnie skomunikować z resztą 
miasta południową część Tczewa. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową 
część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej 
granicy miasta. 

w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
wstrzymał się T. Klimczak, 

podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 
 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 27.05.2015 r. w sprawie wyraŜenia zgody na 

dokonanie darowizny. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisław Marciniak – omówił projekt 
uchwały. Poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu Tczewskiego wnioskiem z dnia 7 maja 2015 r. 
zwrócił się do Prezydenta Miasta Tczewa o przekazanie w drodze darowizny na cele publiczne 
nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 43/3 o pow. 0.0048 ha na terenie której 
usytuowany jest niewielki fragment budynku stanowiącego siedzibę Starostwa Powiatowego w 
Tczewie. 
Uwag nie zgłoszono 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
dokonanie darowizny. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 01.06.2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą 
z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw zmieniono artykuł 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                     
w gminach m. in. poprzez uchylenie przepisu stanowiącego podstawę róŜnicowania stawek opłat 
oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. Oznacza to, Ŝe  ulgi dotyczące trzeciego                        
i następnego dziecka do ukończenia 18-go roku Ŝycia  w rodzinie wielodzietnej zostają 
zniesione. 
W związku z powyŜszym postanowiono nanieść poprawki do aktualnej deklaracji (załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r.                  
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
- w dziale B wykreślono pkt 44 dotyczący liczby dzieci objętych ulgą (trzecie i następne dzieci 
do ukończenia 18-go roku Ŝycia), 
- w dziale C wykreślono pkt 46, 48 dotyczące wyliczenia opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych w wysokości 1 zł, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny  i 5 zł, dla 
odpadów zbieranych w sposób nieselektywny dla trzeciego i kolejnego dziecka do ukończenia 
18-go roku Ŝycia. Ponadto: 
-  w dziale A dodaje się pkt 11,12,21,22 dotyczący imion rodziców, 
-  w dziale A dodaje się pkt 18,28 dotyczący adresu poczty elektronicznej, 
- w dziale A w pkt 47 wykreślono wyszczególnienie odpadów zbieranych w sposób selektywny, 
oraz doprecyzowano objaśnienia i zapisy wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 

 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 02.06.2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 
tej opłaty. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, Ŝe ustawa z dnia   
28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 87), która wejdzie w Ŝycie z dniem 1 lutego 
2015r. zmieniła art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m. in. poprzez 
uchylenie przepisu stanowiącego podstawę róŜnicowania stawek opłat oraz wprowadzania 
zwolnień przedmiotowych.  
Oznacza to, Ŝe uchwała Nr XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  
i stawki tej opłaty w dotychczasowym brzmieniu traci moc z dniem wejścia w Ŝycie 
przedmiotowej nowelizacji, czyli 1 lutego 2015r.  
Dla waŜności uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezbędne 
jest zatem podjęcie przez Radę Miejską w Tczewie nowej uchwały, która uchyla § 2 pkt 3 
dotyczący ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie                      
i kolejne dziecko, do ukończenia 18-go roku Ŝycia w rodzinie wielodzietnej  w wysokości 5 zł na 
miesiąc za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny i 1 zł w przypadku odpadów 
zbieranych selektywnie. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.  

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 

 
Ad. 2 

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

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprzedaŜ lokali mieszkalnych: 
- przy ul. Królowej Jadwigi 7 lokal 5a  
- przy ul. 30 Stycznia 54 lokal nr 2 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 

 
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa 
jednorodzinną przy: 
- ul. płka R. Kuklińskiego, dz. 29/16, obr. 12 o pow. 1192m2, 
- ul. Pileckiego dz. 29/19, obr. 12 o pow. 862 m2, 
- ul. Pileckiego dz. 29/21, obr. 12 o pow. 1423 m2. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 

 
3. Komisja na wniosek radnego Marka Byczkowskiego, wnioskuje o wymianę ławki na 

placu zabaw przy ul. świrki. Ławki są zniszczone i nie nadają się do siedzenia. 
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4. Komisja na wniosek radnego Tomasza Klimczaka wnioskuje o naprawę placu zabaw na 
Bulwarze Nadwiślańskim- koniki bujane mają powyrywane części, co stwarza realne 
zagroŜenie dla bawiących się dzieci.  
 

5. Komisja na wniosek radnego Tomasza Klimczaka wnioskuje o zweryfikowanie 
oznaczenia poziomego na skrzyŜowaniu ulic Wojska Polskiego, Jagiellońska z DK 91 
(przy Shell, McDonald's ). Brak linii jednostronnie przekraczalnej, będzie powodowało 
zatory drogowe w centrum miasta lub zmuszanie kierowców do łamania przepisów 
drogowych. 
 

6. Komisja na wniosek radnego Tomasza Klimczaka wnioskuje o ustawienie toalety na 
placach zabaw zarządzanych przez miasto tj. plac przy fontannie na Suchostrzygach, na 
osiedlu Bajkowe.  
 

7. Komisja na wniosek radnego Józefa Cichon wnosi o naprawę ogrodzenia wybiegu dla 
psów przy zbiegu ulic Kolejowej i Wilczej na osiedli Zatorze. Psy pod ogrodzeniem 
mogą wydostać się na ulicę.  
 

8. Komisja na wniosek radnej BoŜeny Chylickiej wnosi o naprawę balkonu przy                          
ul. Kościuszki 23 w Tczewie i zbadanie stanu technicznego. W chwili obecnej według 
radnej, stan balkonu zagraŜa bezpieczeństwu przechodniów (m. in. zwisające deski).  
 

9. Komisja na wniosek radnego Zbigniewa Urbana wnioskuje o wprowadzenie małej 
architektury na placu rekreacyjnym przy ul. świrki. Zadaszenie w okolicach fontanny- 
brak zacienionych miejsc do odpoczynku (krzewy, drzewostan).  

 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe na Komisji Finansowo-BudŜetowej złoŜy 
wniosek do korekty budŜetu miasta na 2015 r. o zabezpieczenie kwoty 30 tys. zł. na zakup łodzi 
wioślarskiej. 

 

Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem czy Klub piłkarski ,,Gryf 2009” posiada 
umowę z miastem, która zawiera zapis, iŜ moŜe on wynajmować obiekt innym klubom ( np. 
Orły”) .  
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, Ŝe jest umowa na uŜyczenie boiska przy ul. Ceglarskiej                    
i Wierzbowej. Boisko przy ul. Bałdowskiej jest w zarządzie Tczewskiego Sportu i Rekreacji                          
i korzystają z niego nieodpłatnie Orły. JeŜeli Orly chciałyby korzystać z boisk przy                                 
ul. Ceglarskiej lub ul. Wierzbowej to musiałby zwrócić się do Klubu Gryf 2009, który wraz                  
z miastem sporządziłby aneks do umowy w celu skorzystania z boiska.  
 
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 
 
 


