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PROTOKÓŁ Nr 55/2018 

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  
z dnia 19 czerwca 2018 r. 

                                                                                                                       
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15

00
 a zakończyło się o godz. 15

45
. 

 

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- nieobecny  - Tomasz Klimczak  

- Michał Bollin       - Kazimierz Mokwa   
- Bożena Chylicka       - Gertruda Pierzynowska   
- Józef Cichon       - Zbigniew Urban  

                   

Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 

obecności),  

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisława Marciniaka, 

- Radcę prawnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Tczewie Sebastiana   

  Justyńskiego 

- mieszkańca Tczewa.   

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił porządek 

posiedzenia komisji.  

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

porządek posiedzenia. 

porządek obrad  
przyjęto jednogłośnie: za –  9  

nieobecny podczas głosowania: M. Byczkowski 

 

Porządek posiedzenia 
 
I Część wyjazdowa o godz. 1400  - spotkanie w siedzibie ZUK w Tczewie ul. Czatkowska 2 
 

1. Informacja na temat działalności Zakładu Usług Komunalnych  w Tczewie (obecna 

sytuacja oraz plany rozwoju). 

 

II Część stacjonarna o godz. 1600 - w sali konferencyjnej  budynku Urzędu Miejskiego                  

w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1. 

 

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, iż 

członkowie komisji uczestniczyli w spotkaniu wyjazdowych w Zakładzie Usług Komunalnych  

w Tczewie, na którym dyrektor zakładu przedstawił informacje z działalności zakłądu                                 

i poinformował o planach rozwoju. Radni otrzymali wersję papierową przedstawionej 

informacji.   
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Realizacja porządku posiedzenia komisji:  
 

Ad. 1 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw 
drogom wewnętrznym. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 

uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 12 czerwca 2018 r.                      

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. 

w głosowaniu: za- 8, przeciw – 0, wstrz. – 1 

wstrzymał się od głosu: J. Cichon 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw 

rondom w mieście Tczewie.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 

uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.   

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 12 czerwca 2018 r.                               

w sprawie nadania nazw rondom w mieście Tczewie.  

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski  

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej przy ul. Hanny Hass, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisław Marciniak – omówił projekt 

uchwały.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.   

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 06 czerwca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hanny Hass, stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Tczew. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej 
pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 
wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem 
działki 129. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 

uchwały.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisław Marciniak – omówił projekt 

uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.   

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 04 czerwca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem działki 129. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej 
pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 
wieczystego, położonej w Tczewie przy  ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem 
działki 137. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 

uchwały.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisław Marciniak – omówił projekt 

uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.   

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 07 czerwca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, położonej w Tczewie przy  ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem działki 137. 

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że prawdopodobnie będzie jeszcze 

jeden projekt uchwały, w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na usuwanie azbestu, ponieważ 

wojewódzki fundusz stwierdził, że nie ma na to pieniędzy. Konkurs został ogłoszony, mamy 

pieniądze i chcielibyśmy tym, którzy się zgłosili, te pieniądze przekazać. W związku z tym 

potrzebne będzie podjęcie uchwały. Na dzień dzisiejszy projekt uchwały oczekuje na akceptację 

radcy prawnego. W czasie przerwy w obradach sesji Komisja Polityki Gospodarczej 

zaopiniowałaby ten projekt uchwały, a na Komisję Finansowo-Budżetową projekt uchwały 

będzie gotowy.  

 

Ad. 4 
Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił pisma, które 

wpłynęły do komisji w celu zaopiniowania, które omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Mieniem Komunalnym Stanisław Marciniak, tj.: 

 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali nabycie od Powiatu Tczewskiego, udziału 

wynoszącego 312/1000 w nieruchomości określonej jako działka nr 344/12 o pow. 

0.0028 ha, położonej w Tczewie przy ul. Sobieskiego, zgodnie z pismem 

WGM.6823.1.3.2018.JM z dnia 7 czerwca 2018 r.  

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 

 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie na czas oznaczony do                 

31 maja 2021 roku, umów dzierżaw ( 8 osób) gruntów dz. nr 67/14 obręb 10, 

zabudowanych garażami,  położonych w Tczewie przy ul. Targowej. Zgodnie                       

z pismem WGM.6845.474.3.2018.DR z dnia 08 czerwca 2018 r.  

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 

 

3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali nieodpłatne nabycie przez Gminę Miejską 

Tczew, prawa własności działki nr 357 położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej, 

zgodnie z pismem WGM.6822.1.8.2018.AM z dnia 11 czerwca 2018 r.   

w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie  

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 

 

4. Zaopiniowanie projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w celu 

przesłania opinii do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia                      

11 czerwca 2018 r.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – oddał głos radcy 

prawnemu z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sebastianowi Justyńskiemu, który 

poinformował, że co zasady obowiązujący regulamin nie zmienił się w stosunku do nowego 

projektu regulaminu. Zmiana  projektu regulaminu zawiera uproszczenie  pewnych procedur, 

które sprawiają, że regulamin jest przejrzysty. Zmian daleko idących w stosunku do tego co jest, 

nie ma.  

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  z dnia 11 czerwca 2018 r.  

 

Komisja  pozytywnie zaopiniowała przesłany do Przewodniczącego Rady Miejskiej                       

w Tczewie  w dniu 11 czerwca 2018 r. projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, w celu przesłania opinii do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

w głosowaniu: za- 8, przeciw – 0, wstrz. -1 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecny na posiedzeniu komisji: M. Byczkowski 

 

Wolne wnioski: 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się o wyjaśnienie zapisów w projektach uchwał w sprawie:  

- określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży                       

  i podawania napojów alkoholowych, 

- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa odrębnie  

  dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu   

  sprzedaży i poza miejscem sprzedaży:  
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• ,, dlaczego wycięto z uchwały, która obowiązuje, zapis o brzmieniu: ,,na terenie miasta 

Tczewa wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych na terenach, na których organizowane są imprezy dla dzieci i młodzieży.” 

Skoro wycięto w/w zapis, to czy teraz będzie można sprzedawać i podawać do spożycia 

napoje alkoholowe na terenach, na których organizowane są imprezy dla dzieci                        

i młodzieży, 

• dlaczego dodano § 4 w brzmieniu: ,,przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą 

podawać napoje alkoholowe w ogródkach gastronomicznych położonych w odległości 

nie większej niż 75 metrów od lokalu.”  

Radny zaproponował wprowadzenie zapisu, że jest to możliwe po uzyskaniu zgody na coś 

takiego. Zamiast - dla jednego podmiotu zrobimy, a stracimy kontrolę nad wszystkimi innymi. 

Powstaną ogródki piwne w miejscach, na które nie będziemy mieli wpływu, bo będą np. 

wynajmowane powierzchnie od prywatnych właścicieli.  

 

Radna Bożena Chylicka – poinformowała, że w projekcie uchwały § 1 jest zapis, że:  

,, Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od: 

a) placówek leczenia uzależnień; 

b) placówek pomocy społecznej dla dorosłych”  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem, 

dlaczego nie są wpisane, szkoły, przedszkola. Poinformował, że niektóre sklepy sprzedające  

alkohol mieszczą się nieopodal świetlic środowiskowych, co nie powinno mieć miejsca.  

 

Radna Bożena Chylicka – poinformowała, że w preambule uchwały nie ma zapisu, że po 

zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej oraz że w treści uchwały nie są wytłuszczone 

zmiany, które się wprowadza. Radna zwróciła się o przygotowanie projektu uchwały                     

z wytłuszczonymi zmianami, które zostaną omówione przez naczelnika.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że na Komisji Polityki Społecznej w/w 

projekty uchwał będą omawiane przez Kierownika Biura Wspierania Przedsiębiorczości.  

 

Radny Zenon Drewa – poinformował, że są to projekty uchwał, które dostosowują obowiązujące 

uchwały do wymogów przepisów ustawowych i nie ma tam żadnych dodanych rzeczy. 

 

Radna Bożena Chylicka – poinformowała, że miały być pewne rzeczy dodane, miał być 

ograniczony dostęp do alkoholu, a nie odwrotnie.   

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że nie jest to tak, jak mówi radna 

Bożena Chylicka, aby wstrzymać się z wypowiedziami do dnia jutrzejszego do posiedzenia 

Komisji Polityki Społecznej, na której będą omawiane projekty uchwał. Na Komisji Finansowo-

Budżetowej również pan Kierownik będzie je omawiał.  

W żadnym punkcie nie zostały złagodzone, obecnie obowiązujące przepisy w mieście.  

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   


