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PROTOKÓŁ Nr 8/2019 

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  
z dnia 21 maja 2019 r. 

                                                                                                                       
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1630 a zakończyło się o godz. 1945.  
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krzysztof Misiewicz Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej. 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 9 na 10 osobowy skład 
komisji. 

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

     
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 
obecności),  
- Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa Adama Burczyka, 
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolantę Marcińczak, 
- Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Andrzeja Gockowskiego, 
- Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Tczewie Marcjusza Fornalika wraz z    
  radcą prawym z panem Sebastianem Justyńskim, 
- Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o w Tczewie Marcina Cejera,  
- Adama Dettlaffa przedstawiciela ZUK w Tczewie wraz z przedstawicielami  InnoBaltica, 
- inwestora budowlanego,  
 
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 

nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Informacja na temat działalności ZUOS Sp. z o. o w Tczewie i ZWiK Sp. z o. o w 
Tczewie (obecna sytuacja oraz plany rozwoju).  

2. Stan zaawansowania inwestycji i przetargów oraz sprzedaży mienia.  
3. Informacja na temat oświetlenia na terenie Miasta Tczewa. 
4. Omówienie „Sprawozdania opisowego z  wykonania budżetu miasta za 2018r.                          

i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 
5. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
6. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 
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Realizacja porządku posiedzenia: 
Ad. 1 
Informacja na temat działalności ZUOS Sp. z o. o w Tczewie i ZWiK Sp. z o. o.                          
w Tczewie (obecna sytuacja oraz plany rozwoju).  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  oddał głos prezesom 
w/w spółek, którzy przedstawili informacje na temat obecnej sytuacji spółek oraz planów 
rozwoju spółek.  
 
Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o w Tczewie Marcin Cejer – poinformował, 
że Zakład realizuje zadania własne Gminy Miejskiej Tczew w zakresie gospodarki odpadami . 
Do systemu należy 23 gminy. W 2018 roku do Spółki trafiło ok 60 tys. ton odpadów 
komunalnych zmieszanych z tendencją wzrostową we wszystkich gminach.  
ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie przyjmuje bezpłatnie odpady od mieszkańców w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie Zakładu. Do 
PSZOK należy dostarczyć własnym transportem posegregowane odpady. Punkt czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8-18 a w soboty od 7-14.  
Miasto Tczew od 2018 roku prowadzi zbiórkę odpadów zielonych, których w 2018 roku przyjęto 
5.300 ton, również z tendencją wzrostową. 
W 2018 roku jedną z najważniejszych inwestycji było wybudowanie nowej hali kompostowania 
odpadów, która zapobiegnie rozprzestrzenianiu się odorów.  
 
Radny Marcin Kussowski w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji o godz. 17.08 opuścił 
obrady komisji.  
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Tczewie Marcjusz Fornalik – 
poinformował, że Zakład każdego dnia dostarcza ponad 7 milionów litrów wody mieszkańcom 
Tczewa i okolicznym miejscowościom oraz podmiotom zlokalizowanym na terenie miasta. 
Firma może poszczycić się prawie 115-letnią tradycją dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. Obecnie ZWiK Sp. z o. o eksploatuje ponad 171 km sieci wodociągowej oraz 154 km 
sieci kanalizacyjnej.  
Woda w Tczewie ujmowana jest z 2 ujęć, tj. stacji uzdatniania wody Motława i stacji uzdatniania 
wody Park Miejski. Dzięki nowoczesnym systemowi uzdatniania wody oraz ciągłym badaniom, 
tczewska woda zachowuje najwyższe parametry jakości.  
 
ZWiK Sp. z o .o w Tczewie eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 154,72 km, 
która obsługuje mieszkańców Tczewa oraz okolicznych wsi. Wyposażona jest w dziewięć 
lokalnych przepompowni oraz jedną główną -,,Czatkowy”, która znajduje się przed 
oczyszczalnia ścieków. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady są obecnie 
zagospodarowywane przez firmę Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o. o. 
 
Obecnie realizowana jest budowa nowoczesnej kompostowni osadów ściekowych, co pozwoli na 
uniezależnienie się od podmiotu zewnętrznego, a także poprawi jakość życia mieszkańców, 
poprzez zmniejszenie uciążliwości zapachowej procesu kompostowania.  
Równocześnie z budową nowej kompostowni przeprowadzono modernizację funkcjonującej 
oczyszczalni ścieków oraz budowę awaryjnej nitki kanału sanitarnego. Zakończenie całej 
inwestycji przewidziane jest na koniec III kwartału 2019 r. 
 
Utrzymanie rozbudowanego układu dystrybucji wody i odprowadzania ścieków wymaga 
nieustannej kontroli, dlatego pracownicy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czuwają nad 
stanem eksploatowanych przewodów. W tym celu sieci są płukane, remontowane                         
i monitorowane z wykorzystaniem m.in. pojazdu zaopatrzonego w samobieżną kamerę. Spółka 
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dysponuje również nowoczesnymi pojazdami typu WUKO, a także autami technicznymi. 
Zakupiono pojazd zaopatrzony w mobilne urządzenie do czyszczenia ozonem sieci i urządzeń 
wodociągowych, którego dostawa nastąpi w sierpniu br.    
W dniu 20 kwietnia 2017 r. ZWiK Sp. z o. o w Tczewie podpisał z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu 
pn.,, Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części 
technologicznej i przebudowę systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie. 
Wartość całkowita  projektu wynosi 25.156.481,38 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu 
Spójności do kwoty 12.849.450,00 zł.  
W ramach projektu realizowane są zadania:  
- budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście Przepompowni Czatkowy,   
- modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp   
  ścieków, 
- modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni    
  ścieków, 
- budowa kompostowni osadów ściekowych, 
- zakup sprzętu i urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni. 
 
Ad. 2 
Stan zaawansowania inwestycji i przetargów oraz sprzedaży mienia.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – oddał głos pani 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolancie Marcińczak, która 
poinformowała, że plan sprzedaży na 2019 rok zakłada wpływy z tytułu sprzedaży 
nieruchomości w wysokości 3.579.000,00 zł. Z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpłaconych 
wadiów oraz należności z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży na raty w latach ubiegłych, wg stanu 
na dzień 30 kwietnia 2019 r. wpłynęła kwota 1.853.020,00 zł. co stanowi 51% wykonania planu 
dochodów.  
Członkowie komisji zapoznali się także z wykazem nieruchomości przygotowanych do 
sprzedaży w drodze przetargowej.  
 
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Adam Modrzyński, 
który przedstawił informacje o stanie zaawansowania inwestycji i przetargów realizowanych 
przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji na dzień 20 maja 2019 r. Informacja w zał.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że  
 
Komisja zapoznała się z informacją o stanie zaawansowania przetargów oraz sprzedaży mienia i 
zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego  działek przy ul. Kołłątaja ( nieruchomość róg ul. Kołłątaja i 
ul. Czyżykowskiej)  i ul. Czerwonego Kapturka.  
 
Ad. 3 
Informacja na temat oświetlenia na terenie Miasta Tczewa. 
 
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Adam Modrzyński, 
który przedstawił informacje na w/w temat. 
Poinformował, że na terenie miasta znajduje się łącznie 6220 szt. punktów świetlnych w tym 
1949   będących własnością ENERGA Oświetlenie  i 4271szt będących własnością Gminy 
Miejskiej. Miesięczny koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia będącego: 
-  własnością ENERGA Oświetlenie wynosi – 104 550,00 zł 
- własnością Gminy Miejskiej Tczew -  29 143,58  zł  



4 

 

Konserwację urządzeń prowadzi ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  wyłoniona w przetargu 
nieograniczonym na lata 2019- 2020 
Porównując styczeń 2018 do  2019 r   
Oświetlenie dysponowała 1975 punktami świetlnymi obecnie 1949 (-26) 
Gmina Miejska 4107 obecnie 4271 (+ 164) 
W roku 2018  
Wykonano oświetlenie Niecki Czyżykowo instalując 74 źródła światła LED.  
Wykonano oświetlenie placu rekreacyjnego przy ul Flisaków instalując 33 oprawy LED 
Wykonano oświetlenie przy ul. Orzeszkowej instalując 8 punktów świetlnych LED 
Wykonano remont oświetlenia Rowerodromu wymieniając obecne źródła światła na  LED  
Zamontowano dwa naświetlacze LED przejścia dla pieszych na ul. Bałdowskiej  
 
Członkowie komisji zapoznali się z w/w informacją. Radny Łukasz Brządkowski zasugerował, 
aby wymiana oświetlenia na energooszczędne odbywała się według stworzonego 
harmonogramu, a nie w miarę posiadanych środków.  
 
Ad. 4 
Omówienie „Sprawozdania opisowego z  wykonania budżetu miasta za 2018r.                                 
i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – zwrócił się do członków 
komisji z zapytaniem, czy są uwagi, pytania do w/w sprawozdania. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w sprawozdanie. 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali: 
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 r., 
b) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za 2018 r. 
c) Sprawozdanie o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za 2018 r.,  
d) Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2018, 
e) Sprawozdania  finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2018r.  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 
nieobecny podczas głosowania: M. Kussowski 

Ad. 5 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że w 
pierwszej kolejności komisja zapozna się z informacjami, wyjaśnieniami dotyczącymi: 

1) projektu uchwały w sprawie zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we 
wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w 
zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej. 
Informacje przedstawił  Prezes firmy Inno Baltica, realizującej system, 

2) korekty budżetu miasta na 2019 rok - dofinansowanie Straży Pożarnej w Tczewie  na 
remont nawierzchni placu straży wraz z instalacją pod ziemią w wysokości 300 tys. zł. 
Informację przedstawił i uzasadnił potrzebę wymiany nawierzchni  Z-ca Komendant 
Straży Pożarnej,   

3) wniosku o lokalizację inwestycji przy ul. Suchostrzyckiej. Informacje przedstawił 
Inwestor składający wniosek, Z-ca Prezydenta Miasta i Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Mieniem Komunalnym. 

Członkowie komisji zaopiniują powyższe projekty uchwał w dalszej części posiedzenia komisji.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
poniższy wniosek, wynikający z przedstawionej przez Inwestora informacji.  
 
Członkowie komisji zapoznali się z ustnymi informacjami przedstawionymi przez inwestora 
składającego wniosek o legalizację inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy                                    
ul. Suchostrzyckiej  oraz wyjaśnieniami przedstawionymi przez pana Z-cę Prezydenta Miasta 
Adama Burczyka i panią Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolantę 
Marcińczak.    
Komisja  zwraca się z prośbą o przedstawienie pisemnej interpretacji planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa, dotyczącego zabudowania działek przy ul. Al. Kociewskiej oraz 
ul. Suchostrzyckiej, w związku z planowaną inwestycją i wnioskiem lex deweloper.  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 
nieobecny podczas głosowania: M. Kussowski 

 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 29.04.2019 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”. 
 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Sebastian Justyński radca prawny ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie – omówił projekt w/w uchwały. 
Poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia ,, Regulaminu dostarczania wody                       
i odprowadzania ścieków”, a nie jak to było w listopadzie 2018 r. przyjęcia projektu regulaminu, 
który był przesłany do Wód Polskich w celu wyrażenia opinii. Wody Polskie na początku roku 
2019 przesłały postanowienie z uwagami i nieważności regulaminu.  
Projekt w/w uchwały zawiera tylko w części uwagi przekazane przez Wody Polskie, pozostałe 
uwagi wg ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie uznano za nieuzasadnione.  
Intencją było to, aby uchwała była przejrzysta i nie powielała przepisów.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 29.04.2019 r. w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 

nieobecni podczas głosowania: M. Kussowski, I. Nitza 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 17.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Andrzej Gockowski – omówił projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 17.05.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 

nieobecni podczas głosowania: M. Kussowski, I. Nitza 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 14.05.2019 r. w sprawie zadeklarowania 
włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla organizatorów 
i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie 
pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały.  
Informacje przedstawił  na początku omawianego punktu, Prezes firmy Inno Baltica, realizującej 
system. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 14.05.2019 r. w sprawie 
zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla organizatorów 
i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz 
system jednolitej informacji pasażerskiej. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 

nieobecni podczas głosowania: M. Kussowski, I. Nitza 
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały. Poinformował, że Tczewskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie jest w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia „Budowa 2 budynków mieszkalnych w latach 2018-2019”, cześć środków na 
ten cel została pozyskana z dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat w formie dotacji 
bezzwrotnej, w ramach programu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego                     
w Warszawie.   
Zgodnie z umową zawartą w dniu 26 września 2018 roku, pomiędzy TTBS Sp. z o.o. a Gminą 
Miejską Tczew, Miasto zobowiązało się partycypować w kosztach finansowania powyższej 
inwestycji w kwocie 4 000 000 zł, która ma zostać przekazana w dwóch transzach po 2 000 000 
zł.  W 2018 roku Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr XL/359/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 
wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o. o kwotę 2 000 000 zł.  
W związku ze zbliżającym się terminem płatności, Miasto jest zobowiązane do przekazania 
drugiej transzy w kwocie 2 000 000 zł.    
Wprowadzenie powyższej kwoty do kapitału zakładowego TTBS sp. z o.o. pozwoli na 
realizowanie planowanych zadań 
  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 

nieobecni podczas głosowania: M. Kussowski, I. Nitza 
 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 10.05.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Starogard Gdański. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały. Poinformował, że pomoc finansowa w wysokości 60 000 zł , ma być przeznaczona na 
realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie 
Szpęgawskim”. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 10.05.2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 

nieobecni podczas głosowania: M. Kussowski, I. Nitza 
 

6. Zapoznanie się z  projektem uchwały z dnia 16.05.2019 w sprawie zmian w budżecie 
miasta Tczewa na 2019 rok. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – odczytał zmiany ujęte                  
w projekcie uchwały.  
Członkowie komisji w dyskusji rozważali udzielenie pomocy finansowej dla Straży Pożarnej               
w Tczewie w wysokości 300 tys. zł na remont placu manewrowego. 
Część radnych informowało, że miasto do tej pory udzielało wsparcia Straży Pożarnej na zakup 
sprzętu, a nie na wykonywanie inwestycji. Były także głosy, że bez dokonania remontu placu 
manewrowego, dofinansowywany sprzęt będzie się szybciej niszczył.  
 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały z dnia 16.05.2019 w sprawie zmian                   
w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok. 
 
Ad. 6 
Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił pismo 
mieszkańca Tczewa z dnia 25.04.2019 r. skierowane do Z-cy Prezydenta Miasta Adama 
Burczyka dotyczące udostepnienia informacji publicznej na temat obecnie trwającego etapu 
remontu stadionu przy ul. Bałdowskiej. 
 
Wolne wnioski 

1. Komisja na wniosek radnego Piotra Antczaka zwraca się  o interwencje pana 
prezydenta  do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, w celu uporządkowania pasa 
drogowego przy ul. Jagiellońskiej.  

w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2 
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                 za głosowali:  P. Antczak, K. Misiewicz, Ł. Brządkowski, J. Cichon, R. Kucharski,  
wstrzymali się od głosu: K. Mokwa, R. Brucki,  
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Chylicka 

nieobecni podczas głosowania: M. Kussowski, I. Nitza,  
 
2. Komisja na wniosek radnego Krzysztofa Misiewicza wnioskuje o interwencję Straży 

Miejskiej, celem uporządkowania terenu przy ul. Grunwaldzkiej, w rejonie tzw. 
osiedla Dominiki. 
 

3. Radny Łukasz Brządkowski - zwrócił się z zapytaniem, czy osoba sprzedająca z auta 
używane książki na Manhattanie,  może być zwolniona z opłat targowych, czy jest 
możliwe w uchwale o opłatach na targowisku, dopisanie takiego zapisu.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że sprawdzi czy to jest 
możliwe.  

 
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 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


