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PROTOKÓŁ Nr 58/2018 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  

z dnia 18 września 2018 r. 
                                                                                                                       
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

00
 a zakończyło się o godz. 17

00
. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krzysztof Misiewicz Przewodniczący Komisji Polityki 

Gospodarczej. 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 7 na 10 - osobowy skład 

komisji. 

- Krzysztof Misiewicz – przewodniczący   - Zenon Drewa  

- Marek Byczkowski - z-ca przewodniczącego  - Tomasz Klimczak  

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

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

obecności),  

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbarę Nikipirowicz,  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił porządek 

posiedzenia komisji. Poinformował, że w punkcie Sprawy bieżące wolne wnioski, komisja 

zaopiniuje otrzymane sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Gospodarczej za okres 

kadencji 2014-2018.  

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

porządek posiedzenia.  

porządek obrad  
przyjęto jednogłośnie: za –  7 

nieobecni na posiedzeniu komisji: B. Chylicka, M. Bollin, T. Mokwa,  

 

Porządek posiedzenia 
 

1. Informacja na temat zagospodarowania oraz rozwoju wolnych terenów (Jednostka 

Wojskowa, Sady, Poligon). 

2.  Informacja na temat zagospodarowania oraz rozwoju terenów zielonych ( Park Miejski, 

Bulwar, park  Kopernikowski, Strzelnica  itp.). 

3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 

Realizacja porządku posiedzenia komisji:  
 

Ad. 1 
Informacja na temat zagospodarowania oraz rozwoju wolnych terenów (Jednostka 
Wojskowa, Sady, Poligon). 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił w/w 

informację. Poinformował, że:  
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na terenie byłej jednostki wojskowej, została sprzedana tylko jedna działka, co do drugiej działki 

to urząd jeszcze zastanawia się, czy przeznaczyć tę działkę do  sprzedaży,  czy przekazać do 

zagospodarowania przez TTBS. W najbliższym czasie będzie wykonana ulica i infrastruktura, 

która uatrakcyjni działki do sprzedaży.  

Teres sadów: został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego części południowej 

terenu, ale cały czas teren ten jest jeszcze w dzierżawie i na razie nie ma mowy o przejęciu                         

i wykorzystaniu tego terenu w inny sposób.  

Teren poligonu: zmieniono przeznaczenie tego obszaru na funkcje rekreacyjne z trzema 

miejscami dotyczącymi ,,mieszkaniówki”, ze względu na połączenie się agencji wojskowych 

przedłuża się czas zagospodarowania terenu.   

 
Ad. 2 
Informacja na temat zagospodarowania oraz rozwoju terenów zielonych ( Park Miejski, 
Bulwar, park  Kopernikowski, Strzelnica  itp.). 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że radni 

otrzymali w/w informację na piśmie.  

Ponadto poinformował, że park miejski został wpisany do rejestru zabytków, konserwator  

zabytków dał zgodę na wykonanie ścieżki o która walczyli społecznicy. Opracowywana jest cała 

koncepcja zagospodarowania parku miejskiego , która trafiła do wojewódzkiego konserwatora  

zabytków i trwa procedura jej akceptacji.  

 
Radna Gertruda Pierzynowska – zapytała na jakich zasadach park miejski wpisany jest do 

rejestru zabytków. W parku jest tylko sześć drzew zabytkowych i jakiekolwiek działanie                                

w parku miejskim o których była mowa przez całą kadencję, muszą być zaopiniowane przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie można postawić nawet ławeczki bez zgody 

konserwatora.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że nawet 

mała grupa mieszkańców może złożyć wniosek do konserwatora zabytków o wpisanie do 

rejestru, jeżeli wniosek spełnia określone warunki. 

 
Ad.3 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 

Komisja zapoznała się z: 

- Informacją o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew   

  posiada udziały za 2017 rok oraz za I półrocze 2018 roku. 

 

Radny Zbigniew Urban - poinformował, że do w/w informacji będzie zadawał pytania na sesji.  

 

- Informacją z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2018 r. 

- Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za                            

  I półrocze 2018 r.  

- Informacją o kształtowaniu się kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za                            

  I półrocze 2018 r. 

 

1. Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił 

projekt uchwały z dnia 17.09.2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła powyższy projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały.  

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 17.09.2018 r.                    

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                        

i wykupu. 

w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 

nieobecni na posiedzeniu komisji: B. Chylicka, K. Mokwa, M. Bollin.  

 

Komisja zapoznała się projektem uchwały z dnia 17.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

miasta Tczewa na 2018 rok, omówionym przez Skarbnik Miasta Helenę Kullas.  

 

Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez ZWiK informacji                         

o średnim miesięcznym wynagrodzeniu w ZWiK, bo w informacji są zapisy o zasadniczym 

wynagrodzeniu. Aby wszystkie spółki podawały informacje w równej kategorii.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytaniem, dlaczego wykonawca remontu 

stadionu na ul. Bałdowskiej odstąpił od podpisania umowy.  

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że wykonawca wygrał przetarg i miało dojść 

do podpisania umowy, ale okazało się, że wykonawca nie będzie w stanie pozyskać 

podwykonawców i z tego względu nie będzie w stanie zrealizować umowy w terminie.  

 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem do kiedy można było składać wnioski do 

ministerstwa sportu o dofinansowanie budowy stadionu. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że  do 16 sierpnia można było składać wnioski 

o dofinansowanie budowy stadionu. Od tego zadania odstąpiono z uwagi na to, że przełożone 

zostało to zadanie na przyszły rok i na przyszły rok można składać wniosek o dofinansowanie.  

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

wpłynęły do komisji w celu zaopiniowania, które omówiła Z-ca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Mieniem Komunalnym Barbara Nikipirowicz, tj.: 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części nieruchomości gruntowej dz. nr 196/1, obręb 4, położonej przy ul. Armii Krajowej 

o pow. 100 m
2
 przeznaczonej pod zagospodarowanie zielenią. (pismo 

WGM.6845.637.5.2018.MG z dnia 14.09.2018 r.). 

 w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: B. Chylicka, K. Mokwa, M. Bollin.  

 

2. Członkowie komisji zapoznali się z pismem, stanowiącym odpowiedź na zapytanie 

mieszkańca obecnego na Komisji w miesiącu sierpniu br. w sprawie budowy kanalizacji 

deszczowej w ul. Pileckiego.  

 

3. Członkowie komisji zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Komisji za okres kadencji 

2014-2018.  

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

nieobecni na posiedzeniu komisji: B. Chylicka, K. Mokwa, M. Bollin 
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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   
 

 

 

 


