
 
PROTOKÓŁ Nr 18/2019 

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

 
Posiedzenie komisji odbyło się w czasie przerwy w obradach sesji. 

 

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  6) Józef Cichon 

2) Piotr Antczak - z-ca przewodniczącego  7) Roman Kucharski   

3) Łukasz Brządkowski     8) Marcin Kussowski  

4) Ryszard Brucki      9) Kazimierz Mokwa   
5) Bożena Chylicka     10) Iwona Nitza  

                  

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 

komisja spotkała się w celu zaopiniowania dwóch projektów uchwał, których radni nie otrzymali 

do posiedzenia komisji w dniu 10 grudnia 2019 r.:  

1) w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z dnia 13 grudnia 2019r.  

2) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego z dnia 

12.12.2019 r. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła w/w projekty uchwał.  

 

Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, aby w przyszłości rozważyć możliwość nie 

płacenia za zajęcie pasa drogowego przez właścicieli, którzy remontują stare kamienice.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poddał pod głosowanie  

 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 13 grudnia 2019r.                          

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 

w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie 

 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 12.12.2019 r. w sprawie   

określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 2, 

za głosowali: P. Antczak, B. Chylicka, J. Cichon, R. Kucharski, K. Misiewicz, 

 K. Mokwa, R. Brucki, I. Nitza,  

wstrzymali się od głosu: Ł. Brządkowski, M. Kussowski 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.       

 

                          Przewodniczący 

                                                                                        Komisji Polityki Gospodarczej 

 

                                                                                                  Krzysztof  Misiewicz 

 
Sporządziła: Łucja Kussowska    


