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PROTOKÓŁ Nr 14/2015 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  

z dnia 20 października 2015 r. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz. 1800.  

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  
- BoŜena Chylicka                                  - Zbigniew Urban –nieobecny 
- 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, 
- Komendanta StraŜy Miejskiej Andrzeja Jachimowskiego, 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił porządek 
obrad posiedzenia komisji. Poinformował, Ŝe pierwszym punktem porządku będzie 
przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat Strategii  obszarów metropolitarnych.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w porządek posiedzenia komisji z zaproponowaną zmianą. 
 

porządek obrad komisji z zaproponowaną zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za –  9 

podczas głosowania nieobecny: Z. Urban 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat Strategii  obszarów metropolitarnych 
2. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Monitoringu i StraŜy Miejskiej. 
3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
4. Sprawy bieŜące komisji, wolne wnioski. 

 
Ad. 1 
Przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat Strategii  obszarów metropolitarnych. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - zwrócił się do pana 
Marcina Wałka z Uniwersytetu Gdańskiego o przedstawienie w/w prezentacji.  
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Ad.2  
Informacja na temat funkcjonowania Centrum Monitoringu i StraŜy Miejskiej. 
 
Komendant StraŜy Miejskiej Andrzej Jachimowski – przedstawił informację na temat 
monitoringu wizyjnego i StraŜy Miejskiej. Poinformował, Ŝe powołany jest dyŜurny miejski, 
który podejmuje decyzje w sytuacjach kryzysowych. Na ulicy Wąskiej 32-33 w Tczewie                     
w pomieszczeniach budynku obecnie znajduje się 50 kamer, z tego 19 analogowych i 31 
cyfrowych.  
 
Ad.3 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

1. Komisja zapoznała się z informacjami:  
- Raportem o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym   
  2014/2015. 

      - Raportem z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa za lata 2013-     
        2014. 
      - Informacją z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2015 r.” 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 06.10.2015 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały.  
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, Ŝe Minister 
Finansów z powodu deflacji obniŜył górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2016 r. o 1,2%.  
Określone na terenie miasta Tczewa stawki podatku od nieruchomości na 2015 r. mieszczą się               
w górnych granicach stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów                        
w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r., za wyjątkiem § 1. pkt 2 lit. b, dla której ustalono 
stawkę 22,86 zł. ObniŜenie przez Radę Miejską stawki z 23,00 zł na 22,86 zł pomniejszy dochód 
miasta o około 80.000 zł.  
Ulega zmianie treść zapisu w § 1 pkt 1 lit. b., dla którego Minister Finansów określił stawkę 4,58 
zł/ha. Pozostałe zapisy w przedmiotach opodatkowania i stawki podatku od nieruchomości 
pozostają bez zmian. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 06 października 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 02 października 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, Ŝe ustawa z dnia                
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych   innych ustaw                
( Dz. U. 2015 poz. 1045) zmieniła z dniem 1 stycznia 2016 r. w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy                       
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o podatkach i opłatach lokalnych podstawy opodatkowania i wysokości podatku od 
poszczególnych klas autobusów.  
Sztuczny podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej  
lub wyŜszej niŜ 30 został zastąpiony podziałem na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niŜ 22 poza 
kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większy niŜ 22. Wysokość podatku dla nich 
została określona odpowiednio 1918,50 i 2425,51 zł.  
NaleŜy więc w uchwale XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r.                 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Tczewa dokonać zmiany podstawy opodatkowania autobusów dostosowując  
ją do obowiązujących przepisów.  
Obowiązujące stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa wynikające 
z w/w uchwały nie przekraczają stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów na 
2016r. dlatego teŜ pozostają bez zmian.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 02 października 2015 r.     
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 06 października 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 06 października 2015 r.  w sprawie 
wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12 października 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił powyŜszy 
projekt uchwały. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk –  poinformował, Ŝe na wniosek Starosty Tczewskiego –
pismo WI.7011.4.2015 z dnia 9 października 2015 r. zmieniono dotychczasową  nazwę zadania 
objętego uchwałą Nr  X/75/2015  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.09.2015 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania  pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta 
Tczewa do drogi krajowej DK 22)”  na właściwą nazwę  zadania: „Rozbudowa drogi 
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powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi 
krajowej DK 22)”. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 12 października 2015 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
 

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian budŜetu miasta Tczewa na 
2016 rok. oraz z informacja o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2015-2027. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił propozycje 
zmian budŜetu miasta na 2015 rok.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła propozycje zmian budŜetu miasta.  
 
Członkowie komisji zapoznali się z propozycjami zmian budŜetu miasta z dnia 14.10.2015 r.                   
i nie sformułowali wniosków.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, Ŝe zmiany WPF dotyczą między innymi 
nowych zadań, ujętych w zał. nr 2:  
- do wydatków bieŜących: 
  „Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie” – zadanie 3–letnie 
    realizowane w latach 2016-2018 z limitem wydatków w kwocie 450.000 zł, w tym w 2016    
    roku-150.000 zł, w 2017 roku – 150.000 zł, w 2018r. - 150.000 zł. 
- do wydatków majątkowych: 
   „Termodernizacja szkół” – zadanie realizowane w 2016 roku z limitem wydatków 
     w kwocie 200.000 zł. 
 
Komisja zapoznała się z przedstawionymi przez panią Skarbnik Miasta, propozycjami zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015 -2027. 
 
Ad. 4 

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 na czas nieokreślony umowy 
uŜyczenia, zabudowanej nieruchomości połoŜonej przy ul. Konarskiego, dz. 325/2 
przeznaczonej na tzw. ,,rowerownię”, zgodnie z pismem WGM.6850.39.4.2015.AM                    
z dnia 07.10.2015 r.). 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
Radny Zenon Drewa – zaproponował, aby stowarzyszenie przedstawiało informacje ze swojej 
działalności.  
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2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłuŜenie umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowej dz. nr 174/3 obręb 13, stanowiącej skwer 750-lecia Miasta 
Tczewa w części o powierzchni 66 m2 zabudowanej pawilonem handlowym, 
stanowiącym własność dzierŜawcy. Komisja proponuje, aby w umowie zawrzeć zapisy 
dotyczące estetyzacji budynku i porządku wokół budynku, zgodnie z pismem 
WGM.6845.624.4.2015.MG z dnia 15.10.2015 r.). 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości 

gruntowej dz. nr 302/6 obręb 13, połoŜonej przy ul. Al. Solidarności w części                         
o powierzchni 210 m2 w celu zagospodarowania zielenią, zgodnie z pismem 
WGM.6845.594.4.2015.MG z dnia 15.10.2015 r.  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłuŜenie umowy dzierŜawy nieruchomości 

gruntowej dz. nr 17/9, obręb 10, połoŜonej przy ul. Wojska Polskiego, w części                     
o powierzchni 200 m2 w celu zagospodarowania zielenią, zgodnie z pismem 
WGM.6845.623.4.2015.MG z dnia 15.10.2015 r. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

 
5. Komisja Polityki Gospodarczej wytypowała radnego Michała Bollina do Zespołu                    

ds. zieleni miejskiej, zgodnie z pismem WSKI.7021.1.50.2015.JL z dnia 14.10.2015 r.  
w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1. 

wstrzymał się od głosu M. Bollin 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban 

Radny Michał Bollin wyraził zgodę na udział w zespole ds. zieleni.  
 

6. Członkowie komisji zapoznali się z informacja, iŜ wniosek w sprawie braku ekranów 
akustycznych wzdłuŜ torów kolejowych w obrębie stacji Tczew i osiedla Zatorze, został 
przekazany do dyrektora PKP Zakład Linii Kolejowych w Gdyni (pismo 
WSKI.0003.85.2015.KW z dnia 22.09.2015 r.). 
 

7.  Członkowie komisji zapoznali się z pismem Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia 08.09.2015 r. dotyczącym uwzględnienia w Programie 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania ,,promocja i organizacja 
wolontariatu”. 

 
8. Zaopiniowanie wniosku z dnia 28.09.2015 r. o przyznanie medalu PRO DOMO 

TRSOVIENSI dla inicjatywy społecznej Dawny Tczew-Wirtualne Muzeum Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przeprowadził 
głosowanie tajne. 
W obecności 9 członków komisji (nieobecny Z. Urban), w tajnym głosowaniu:                              
za - 4, przeciw - 4, wstrz. – 0, przy jednym głosie niewaŜnym (tj. zaznaczono wszystkie 
moŜliwości głosowania), Komisja nie wyraziła jednoznacznego stanowiska w sprawie 
wniosku o przyznanie medalu PRO DOMO TRSOVIENSI dla inicjatywy społecznej 
Dawny Tczew-Wirtualne Muzeum Miasta. 

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

         

 

           Przewodniczący 

                                                                                        Komisji Polityki Gospodarczej 

 

                                                                                                 Krzysztof  Misiewicz 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


