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PROTOKÓŁ Nr 15/2019 

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  
z dnia 19 listopada 2019 r. 

                                                                                                                       
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 1630 a zakończyło się o godz. 1840.  
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 - nieobecny 
5) Bożena Chylicka 
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), 
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa Adama Burczyka, 
- Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Bożenę Nowopolską, 
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolantę Marcinczak, 
- Dyrektora ZUK w Tczewie Przemysława Boleskiego wraz z panem Adamem Dettlaftem, 
- Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego Adama Zielińskiego,  
- panią Iwonę Bylicką z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,  
- radnego Macieja Skiberowskiego niebędącego członkami komisji, 
 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił porządek 
posiedzenia komisji. Poinformował, o zmianie kolejności punktów w porządku posiedzenia, tj. 
pkt 1 byłby pkt-em 2.  
 
Uwag do porządku nie zgłoszono. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
porządek posiedzenia. 

porządek obrad  
przyjęto jednogłośnie: za –  9 

nieobecny na posiedzeniu komisji: R. Brucki, 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Informacja na temat działalności ZUK w Tczewie (bieżąca działalność, Miejski Zarząd 
Dróg, przygotowanie do ,,Akcji Zima”). 

2. Stan zaawansowania inwestycji i przetargów oraz sprzedaży mienia.  
3. Omówienie projektu budżetu miasta na 2019 rok i wypracowanie wniosków komisji. 
4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 
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Realizacja porządku posiedzenia: 
Ad. 1 
Informacja na temat działalności ZUK w Tczewie (bieżąca działalność, Miejski Zarząd 
Dróg, przygotowanie do ,,Akcji Zima”). 
 
Dyrektor ZUK w Tczewie Przemysław Boleski - przedstawił informacje na temat działalności 
ZUK w Tczewie, zgodnie z przekazanymi  informacjami z wykonania planu finansowo-
rzeczowego Zakładu za 2018 rok i za I półrocze 2019 r. zawierające dane na temat ,,Akcji Zima”  
 
Radny Piotr Antczak – ponownie zwrócił uwagę, że przy skrzyżowaniach, rondach nie ma 
zamontowanych koszy na śmieci oraz że zbyt szybko w mieście włączane są ozdoby świąteczne. 
 
Dyrektor ZUK w Tczewie Przemysław Boleski – poinformował, że od połowy września do 
połowy listopada dwa podnośniki prowadziły prace sprawdzające i montażowe oświetlenie.                   
Od połowy listopada oświetlenie jest włączane.  
Oświetlenie jest włączane szybciej ponieważ ZUK na początku grudnia zabezpiecza kiermasze, 
wigilię miejską i nie było by już czasu na zajmowanie się oświetleniem świątecznym. 
 
Radny Łukasz Brządkowski – zapytał czy jest planowana toaleta na bulwarze. 
 
Dyrektor ZUK w Tczewie Przemysław Boleski – poinformował, że koszt zamontowania takiej 
toalety jak jest na ul. S. Kard. Wyszyńskiego wynosi 50 tys. zł plus koszty dewastacji.  
 
Komisja zapoznała się z przedstawioną Informacją.  
 
Ad. 2 
Stan zaawansowania inwestycji i przetargów oraz sprzedaży mienia.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
członkowie komisji otrzymali pisemną informację z realizacji inwestycji i remontów 
wykonywanych przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji na dzień 18 listopada 2019 r.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolanta Marcinczak – przedstawiła 
informację o stanie zaawansowania przetargów oraz sprzedaży mienia.  
 
Członkowie komisji zapoznali się z w/w informacjami.  
 
Ad. 3 
Omówienie projektu budżetu miasta na 2019 rok i wypracowanie wniosków komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że w/w 
temat komisja omówi w terminie późniejszym, po otrzymaniu projektu budżetu miasta na 2020 
rok.  
 
Ad. 4 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 

1. Komisja zapoznała się z Informacją z przeprowadzonej  analizy zagrożeń obszaru 
wodnego w Gminie Miejskiej Tczew, omówioną przez Kierownika Biura 
Zarządzania Kryzysowego Zielińskiego Adama.     
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2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 15.11.2019 r. w sprawie opłat za przewozy 
osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie  w latach 2020-2022. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały. 
Adam Dettlaff inspektor Miejskiego Zarządu Dróg – omówił projekt uchwały, zgodnie                          
z uzasadnieniem. 
Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, że powinny obowiązywać bilety miesięczne. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował,  że wprowadzenie biletu 
miesięcznego, nie daje informacji o ilości dokonanych przejazdów, co związane jest                               
z rozliczeniem z przewoźnikiem.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 15.11.2019 r. w sprawie opłat za 
przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie  w latach 2020-2022. 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecny na posiedzeniu komisji R. Brucki 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 13.11.2019 r. w sprawie powierzenia spółce 

InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań 
własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały.  
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – omówił projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 13.11.2019 r. w sprawie             
powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 
zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki. 

w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
wstrzymał się od głosu; J. Cichon 

nieobecny na posiedzeniu komisji R. Brucki 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 11.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
Południowa-Nowodworcowa w Tczewie. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały.  
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – omówił projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 11.10.2019 r. w sprawie             
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
Południowa-Nowodworcowa w Tczewie. 

w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
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wstrzymał się od głosu: M. Kussowski 
       nieobecny na posiedzeniu komisji R. Brucki 
          nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 

 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 06.11.2019 r. w sprawie  przyjęcia rocznego 

planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie 
na rok 2020. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 
uchwały.  
Iwona Bylicka przedstawicielka MOPS w Tczewie – omówiła projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 06.11.2019 r. w sprawie             
przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w mieście 
Tczewie na rok 2020. 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecny na posiedzeniu komisji R. Brucki 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 

Ad. 5 
Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił pisma 
skierowane do komisji, tj.: 
 

1. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zbycie w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości położonych przy ul. Retmańskiej obręb  2                  
dz. 28/45 o pow. 877 m2 ora dz. 28/47 o pow. 727 m2, przeznaczonej w m.p.z.p.   na 
zabudowę mieszkaniową.  

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 
nieobecny na posiedzeniu komisji R. Brucki 

nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa, B. Chylicka,  
 

2. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali zakup gruntów stanowiących własność 
Skarbu Państwa – Agencja Mienia Wojskowego, położonych w Tczewie przy ul. płka 
Ryszarda Kuklińskiego, oznaczonych numerami działek: 32,33 i 34, obręb 12                       
o łącznej powierzchni 0.1437 ha, po uwzględnieniu 50% bonifikaty, za kwotę netto 
17 244,00 zł, (zgodnie z pismem WGM.6822.1.3.2014.5.2019.DR  z dnia 15.11.2019 
r.). 

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecny na posiedzeniu komisji R. Brucki 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 

 
3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów: 

a) dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 325/10, obręb 9, 
położonej przy ul. Stanisława Konarskiego, w części o powierzchni 100 m2, 
przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne.  

b) dzierżawy nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 552/9, obręb 
8, położona przy ul. Hugo Kołłątaja, o powierzchni 15 m2 oraz działka nr 149/1, 
obręb 7, położona przy ul. Jana z Kolna, o powierzchni 447 m2, przeznaczonych 
pod stację redukcyjno-pomiarową.  
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c) użyczenia lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym przy 
ul. Kasztanowej 2, na rzecz Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej 
„Przemiana” w celu prowadzenia działalności Klubu Młodzieżowego „Przystań”.  

w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie 
nieobecny na posiedzeniu komisji R. Brucki 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 

 
4.  Członkowie komisji zapoznali się z wnioskiem Tczewskiego Towarzystwa 

Kulturalnego ,,Brama” w Tczewie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania 
nazwy parkowemu terenowi zielonemu przy ul. KS. Piotra Ściegiennego w Tczewie - 
,,Park Organizacji pozarządowych miasta Tczewa”. Komisja rozpatrzy wniosek w 
terminie późniejszym.   
 

5. Członkowie komisji zapoznali się z odpowiedzią na wniosek komisji z dnia                     
17 września 2019 r. dotyczący ustawienia publicznych zdrojów-poidełek z wodą – 
pismo WSKI.0003.100.2019 z dnia 23.10.2019 r.  

 
6. Członkowie komisji zapoznali się z odpowiedzią na wniosek komisji z dnia                     

17 września 2019 r. dotyczący sprawdzenie prawidłowości wykonania koła do 
pchnięcia kulą w SP Nr 12 w Tczewie- pismo WSKI.0003.101.2019.PM z dnia 
23.10.2019 r.  

 
7. Komisja przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez pana Prezydenta 

Miasta Mirosława Pobłockiego, iż w dniu 28 listopada 2019 r. po zakończeniu sesji, 
odbędzie się spotkanie, na którym przedstawiony będzie radnym,  projekt budżetu 
miasta Tczewa na 2021 rok.  

 
8. Komisja zapoznała się z ustną informacją przedstawioną przez Kierownika Centrum 

Informacyjnego, dotyczącą zawarcia umowy w sprawie długoletniej współpracy 
Gminy Miejskiej Tczew, a Telkab Sp. z o.o. w Tczewie – wzajemne wykorzystanie 
podziemnej kanalizacji kablowej i włókien  światłowodowych. 
Komisja swoja opinię przedstawi w dniu sesji,  po otrzymaniu pisemnego wniosku. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 


