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PROTOKÓŁ Nr 17/2019 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej  

z dnia 10 grudnia 2019 r. 
                                                                                                                       
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16

30
 a zakończyło się o godz. 18

00
.  

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Krzysztof Misiewicz Przewodniczący Komisji Polityki 

Gospodarczej.  

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 10 na 10 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   
10) Iwona Nitza  

     

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

obecności), 

- Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa Adama Burczyka, 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Jolantę Marcinczak, 

- radnego Macieja Skiberowskiego niebędącego członkami komisji, 

 

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 –  10 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie projektu budżetu miasta na 2019 rok i wypracowanie wniosków komisji  w 

celu przekazania ich do Komisji Finansowo-Budżetowej. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Podsumowanie  działalności komisji za rok 2019 oraz składanie propozycji do planu 

pracy na rok 2020. 

4. Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 

 
Realizacja porządku posiedzenia: 
 
Ad. 1 
Omówienie projektu budżetu miasta na 2019 rok i wypracowanie wniosków komisji w celu 
przekazania ich do Komisji Finansowo-Budżetowej. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że radni 

w dniu 28 listopada br. /po sesji/  zapoznali  się z przedstawionym przez Prezydenta Miasta 

Mirosława Pobłockiego, projektem budżetu miasta na 2020 rok. 

 

Radni w wyniku dyskusji zaproponowali, aby nie dofinansowywać innych podmiotów, aby 

dokonać wymiany oświetlenia na energooszczędne, zamontować w szkołach fotowoltaiczne 

panele. 

Radny Piotr Antczak i radny Marcin Kussowski zaproponowali, aby kluby radnych miały do 

dyspozycji środki finansowe na realizację drobnych wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.   

  

 Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że drobne wnioski mieszkańców zgłoszone 

przez radnych, są realizowane przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji jeżeli są  

zasadne.  

Projekt budżetu miasta na 2020 rok, w stosunku do 2019 roku, obejmuje mniejsze wpływy                    

z podatku PIT, ze względu na zmiany, które wprowadził rząd, tj. zmniejszenie stawek 

podatkowych z 18% na 17% i zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia. 

Niewystarczająca jest subwencja oświatowa na podwyżki rosnących wydatków na oświatę 

wprowadzonych przez rząd, jak również rosnących wydatków na podwyższenie najniższego 

wynagrodzenia od 01 stycznia 2020 roku w kwocie 2.600 zł. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że w 2020 roku nie będzie budżetu 

obywatelskiego, gdyż  będzie trwała procedura zmiany budżetu obywatelskiego.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że  

Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu miasta Tczewa na 2020 rok i nie zgłosili 

wniosków.  

W/w informacja zostanie przekazana do Komisji Finansowo-Budżetowej.  

 

Ad. 2 
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 

1. Komisja zapoznała się z Informacją o Stanie zaawansowania inwestycji i remontów 
na koniec 2019 rok. 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2019. 
 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła i omówiła zadania, ujęte w projekcie uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie 

projekt w/w uchwały. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

Ad. 3 
Podsumowanie  działalności komisji za rok 2019 oraz składanie propozycji do planu pracy 
na rok 2020. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że  

Radni Roman Kucharski i radna Iwona Nitza zaproponowali wprowadzenie do planu pracy 

tematu: Organizacja ruchu drogowego w mieście Tczewie: ulice jednokierunkowe, strefy 

parkowania.  

Komisja w miesiącu styczniu 2020 r, zaopiniuje plan pracy.  
 
Ad. 4 
Sprawy bieżące komisji, wolne wnioski. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – przedstawił pisma 

skierowane do komisji, tj.: 

 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała, nabycie od Powiatu Tczewskiego prawa własności 

zabudowanej nieruchomości działka nr 344/8 obręb 6 o pow. 0.1100 ha, położonej w 

Tczewie przy ul. Warsztatowej za kwotę 7 085,42 zł. Przedmiotowa działka zabudowana 

jest budynkiem, gdzie mieści się obecnie Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, 

(zgodnie z pismem WGM.6822.1.6.2019. SL z dnia 26.11.2019 r.). 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.       

 

 

                          Przewodniczący 

                                                                                           Komisji Polityki Gospodarczej 

 

                                                                                                   Krzysztof  Misiewicz 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 

 

 

 

 

 

 

 


