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PROTOKÓŁ Nr 4/2019 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  

z dnia 22 stycznia 2019 r. 
                                                                                                                       
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1600 a zakończyło się o godz. 1815.  
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krzysztof Misiewicz Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej. 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 9 na 9 osobowy skład 
komisji. 

1) Krzysztof Misiewicz – przewodniczący  
2) Piotr Antczak - z-ca przewodniczącego 
3) Łukasz Brządkowski  
4) Ryszard Brucki 
5) Bożena Chylicka  
6) Józef Cichon 
7) Roman Kucharski 
8) Marcin Kussowski 
9) Kazimierz Mokwa   

       
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 
obecności),  
- Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa Adama Burczyka, 
- Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolantę Marcinczak, 
- Kierownika Domu Przedsiębiorczości Krystiana Jędrzejewskiego,  
- Inspektora Wydziału Rozwoju Miasta Annę Cappelli. 
 
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 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.  
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2019 rok. 
3. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 
Realizacja porządku posiedzenia: 
 
Ad. 1 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10 stycznia 2019 r w sprawie  ustalenia 
lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Anna Cappelli inspektor z Wydziału Rozwoju Miasta Tczewa – omówiła projekt uchwały, 
udzielając wyjaśnień na zapytania radnych.  
 
Radny Łukasz Brządkowski – zgłosił wniosek dotyczący zmiany przelicznika miejsc 
parkingowych.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
wniosek radnego o treści jak niżej. 
 
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Łukasza Brządkowskiego 
dotyczący projektu uchwały z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie  ustalenia lokalnych 
standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa, o treści:   
 ,, wnioskuję o zmianę przelicznika miejsc parkingowych z 1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny    
    na 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny w § 2 pkt 6 ppkt 2).” 

w głosowaniu: za – 3, przeciw 5, wstrz. – 1, 
za głosowali: Ł. Brządkowski, M. Kussowski, P. Antczak, 

            przeciw głosowali: K. Misiewicz, R. Kucharski, K. Mokwa, R. Brucki, B. Chylicka,  
wstrzymał się od głosu: J. Cichon. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały.  
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 10 stycznia 2019 r.                      
w sprawie  ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa. 

w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0,  wstrz. – 3, 
     za głosowali: K. Misiewicz, R. Kucharski, K. Mokwa, R. Brucki, B. Chylicka,                          

M. Kussowski, 
wstrzymali się od głosu: P. Antczak, J. Cichon, Ł. Brządkowski. 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 15 stycznia 2019 r w sprawie  zmiany 

uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Tczewa Andrzej Gockowski – omówił projekt uchwały, 
udzielając wyjaśnień na zapytania radnych.  
 
Radny Łukasz Brządkowski – zgłosił wniosek dotyczący zapisów o nieusprawiedliwionej 
nieobecności członka na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji o treści jak niżej.  
 
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Łukasza Brządkowskiego 
dotyczący projektu uchwały z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście 
Tczewie, o treści:   

  ,, wnioskuję o wykreślenia w § 7 pkt 1 ppkt 1) słowa ,,kolejnych” oraz dodanie                    
,,w roku kalendarzowym” na końcu zdania.” 

w głosowaniu: za – 2, przeciw – 5, wstrz. – 2, 
za głosowali: Ł. Brządkowski, M. Kussowski, 

przeciw głosowali: K. Misiewicz, R. Kucharski, K. Mokwa, R. Brucki, B. Chylicka, 
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wstrzymali się od głosu: P. Antczak, J. Cichon. 
 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały.  
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 15 stycznia 2019 r.                 
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie. 

w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz.- 4 
za głosowali: K. Misiewicz, R. Kucharski, K. Mokwa, R. Brucki, B. Chylicka, 

wstrzymali się od głosu: J. Cichon, Ł. Brządkowski, M. Kussowski, P. Antczak. 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 7 stycznia 2019 r.  sprzedaży ¼ udziału                  
w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem  w nieruchomości 
wspólnej. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolanta Marcińczak - omówiła 
projekt uchwały, udzielając wyjaśnień na zapytania radnych.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie  
projekt w/w uchwały.  

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 7 stycznia 2019 r.             
sprzedaży ¼ udziału w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem                              
w nieruchomości wspólnej. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
Ad. 2 
Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2019 rok. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – odczytał i poddał pod 
głosowanie  projekt planu pracy komisji  na 2019 rok. 
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2019 
rok.  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
 

Ad. 3 
Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił pisma 
skierowane do komisji, celem zaopiniowania. Pisma zostały omówione przez panią Jolantę  
Marcińczak Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i pana Krystiana 
Jędrzejewskiego Kierownika Biura Wspierania Przedsiębiorczości.  
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej 
,,Wspólnota” w Tczewie prawa użytkowania wieczystego dz. nr 837/4 o pow. 0.0033 
położonej przy ul. 30 Stycznia za kwotę 7 048 zł, na której znajduje się wiata 
przystankowa, zgodnie z pismem WGM.6823.2.2018.1.2019.JM z dnia 7 stycznia 
2019 r. 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
2. Komisja zaopiniuje w terminie późniejszym, pismo WGM.6850.32.2018.1.2019.AM 

z dnia 11.01.2019 r. dotyczące wyrażenia opinii w sprawie oddania zabudowanej 
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działki nr 325/2 przy ul. Konarskiego w użyczenie Stowarzyszeniu Gospodarczemu 
Kociewie na czas nieokreślony.  

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała  zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do                
3 lat firmie KG Profit Sp. z o. o w ramach struktury Domu Przedsiębiorcy, zgodnie                
z pismem BWP.7350.1.7.2018.2019.KJ z dnia 14.01.2019 r.  

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że: 
 

1. Członkowie komisji zapoznali się z informacją dotyczącą bezprzetargowej sprzedaży 
lokali mieszkalnych w 2018 roku.  
 

2. Członkowie komisji zapoznali się z pismem Prezesa Zarządu Instytutu Metropolitarnego 
w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 r.  dotyczącym współpracy w zakresie nowej ustawy 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących.  

 
Wolne wnioski 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – odczytał i poddał pod 
głosowanie wnioski zgłoszone przez członków komisji: 
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Piotra Antczaka                 
o treści:                                                                                                                                              
,, wnioskuję o zmianę organizacji wigilii miejskiej w następującym zakresie: 
a) scena powinna być w tym samym miejscu co wydawane posiłki, paczki, itp. dla 

mieszkańców miasta Tczewa, 
b) większej ilości ogrzewaczy gazowych. 

w głosowaniu: za – 6, przeciw – 2, wstrz. – 0, 
za głosowali: : J. Cichon, Ł. Brządkowski, M. Kussowski, P. Antczak,  

R. Kucharski, K. Mokwa, 
przeciw głosowali : K. Misiewicz, R. Brucki, 
nieobecna podczas głosowania B. Chylicka. 

 
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Piotra Antczaka                   

o treści:  
,, wnioskuje o zwiększenie ilości koszy na śmieci w całym mieście w szczególności 
przy każdym przejściu dla pieszych.” 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecna podczas głosowania B. Chylicka. 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Romana 
Kucharskiego o treści:  
,, na prośbę mieszkańców, którzy zgłosili się z problemem dotyczącym oświetlenia 
parkingu przy ul. Żwirki oraz braku oświetlenia przy Hali nr 1 na Manhattanie , 
wnioskuję o zamontowanie na w/w terenie kilku lamp oświetleniowych w celu 
poprawy widoczności a także bezpieczeństwa.”  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
za głosowali: : J. Cichon, Ł. Brządkowski, M. Kussowski, P. Antczak,  

R. Kucharski, K. Mokwa, K. Misiewicz, R. Brucki 
nieobecna podczas głosowania B. Chylicka. 
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4. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Romana 
Kucharskiego o treści: 
 ,, wnioskuję o ujęcie w najbliższej korekcie budżetu w roku 2019 kwoty w 
wysokości 40 000 zł na projekt i wykonanie rabat kwiatowych na działce nr 205, 
leżącej przy ul. Topolowej na osiedlu Suchostrzygi. Uważam, że w tym miejscu 
powinna powstać nowa inwestycja, związana z zielenią, kwiatami, ławeczkami                           
i ścieżkami spacerowymi dla mieszkańców.” 

w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 2, 
za głosowali: J. Cichon, Ł. Brządkowski, M. Kussowski, P. Antczak,  

R. Kucharski, K. Mokwa,  
wstrzymali się od głosu: K. Misiewicz, R. Brucki, 

nieobecna podczas głosowania B. Chylicka. 
 

5. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Romana 
Kucharskiego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, o treści:                      
,, wnioskujemy o zagospodarowanie działek nr 35 i 34 leżących przy Al. Solidarności 
a Kanałem Młyńskim. Trzeba rozważyć różne formy zagospodarowania. Z tego co 
wiemy nie można tam nic budować, ponieważ nie ma drogi dojazdowej, a może coś 
związanego z rekreacją.” 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecna podczas głosowania B. Chylicka. 

 
6. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Romana 

Kucharskiego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, o treści:                      
,, wnioskujemy o podjęcie działań związanych z rozbudową, przebudową lub 
remontem targowiska miejskiego przy ul. Targowej, działka nr 67/11 w Tczewie. 
Uważamy, że targowisko miejskie powinno być wizytówką miasta, ponieważ 
znajduje się w centrum miasta. Jednocześnie poprawi to warunki pracy kupców jak i 
osób, które robią tam zakupy.” 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecna podczas głosowania B. Chylicka. 

 
7. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez radnego Józefa Cichona                

o treści:  
,, W związku z informacjami od mieszkańców dotyczącymi zanieczyszczenia 
powietrza na osiedlu Zatorze, proszę o przeprowadzenie przez Straż Miejską kontroli 
spalin wydobywających się z kominów. Kontrolę należy przeprowadzić późnym 
popołudniem, kiedy nieuczciwi mieszkańcy korzystając z faktu, że wcześniej zapada 
zmierzch spalają w piecach śmieci.” 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecna podczas głosowania B. Chylicka. 

 
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 


