Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta
Świnoujście w dniu 21 października 2019 r.
Na posiedzeniu obecni byli:
Członkowie Komisji wg listy obecności oraz m.in.:
1. Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta,
2. Barbara Michalska – Zastępca Prezydenta Miasta,
3. Paweł Sujka – Zastępca Prezydenta Miasta,
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu,
5. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu,
6. Przedstawiciele Polskiego LNG S.A.,
7. Radca prawny,
8. Naczelnicy, kierownicy i pracownicy Wydziałów UM.
Ad. pkt 1 – Sprawy regulaminowe.
Posiedzenie w dniu 21 października 2019 roku o godz. 1300 po stwierdzeniu kworum
otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Sławomir Nowicki.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty bez uwag.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu, w imieniu Prezydenta
Miasta, poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Świnoujście (jako pkt 2 porządku obrad).
Porządek obrad po zmianach został przyjęty bez uwag przy 10 głosach za.
Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt 2 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany zasad
wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Świnoujście.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Świnoujściu.
Dyskusja, w trakcie której wypracowano autopoprawkę do projektu uchwały.
Opinia pozytywna do projektu uchwały wraz z autopoprawką – za opinią pozytywną
głosowało 9 członków komisji, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie
wstrzymującym się.
Ad. pkt 3 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Zalewowej
i ul. Odrzańskiej.
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Dyskusja, w trakcie której wypracowano autopoprawki do projektu uchwały.
Opinia pozytywna do projektu uchwały wraz z autopoprawkami – za opinią pozytywną
głosowało 5 członków komisji, głosów przeciwnych nie było, przy 4 głosach wstrzymujących
się.
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Ad. pkt 4 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasto Świnoujście, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania służącego tworzeniu warunków
dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Obsługi
Inwestorów.
Dyskusja, w trakcie której opracowano autopoprawkę do projektu uchwały.
Opinia pozytywna do projektu uchwały wraz z autopoprawką – za opinią pozytywną
głosowało 8 członków komisji, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie
wstrzymującym się.
Ad. pkt 5 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Świnoujściu.
Pytań i uwag nie było.
Opinia pozytywna do projektu uchwały wraz z autopoprawką – za opinią pozytywną
głosowało 9 członków komisji, głosów przeciwnych i wstrzymującym się nie było.
Ad. pkt 6 – Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Dyskusja.
Opinia pozytywna do projektu uchwały – za opinią pozytywną głosowało 7 członków
komisji, głosów przeciwnych i wstrzymującym się nie było.
Ad. pkt 7 – Informacja na temat rozbudowy terminala LNG o trzeci zbiornik
(pkt z planu pracy komisji).
Informacje zaprezentowali przedstawiciele Polskiego LNG S.A.
Dyskusja.
Ad. pkt 8 – Określenie szczegółowych wymagań i założeń przy tworzeniu raportu
o stanie Miasta (pkt z planu pracy komisji, przedstawienie propozycji i oczekiwań
radnych).
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Sławomir Nowicki poprosił radnych
o przedstawienie propozycji wymagań i założeń przy tworzeniu raportu o stanie Miasta.
Kolejno oddał głos Prezydentowi Miasta.
Dyskusja.
Radni nie zgłosili propozycji oraz oczekiwań do wymagań i założeń przy tworzeniu raportu
o stanie Miasta.
Ad. pkt 9 – Informacja o przebiegu prac projektowych i inwestycyjnych dotyczących
realizacji inwestycji: Droga ekspresowa S3 oraz Budowa stałego połączenia pomiędzy
Wyspami Wolin i Uznam (pkt 16 planu pracy Komisji).
Informacje przedstawił Prezydent Miasta.
Dyskusja.
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Ad. pkt 10 – Wolne wnioski.
Radny Stanisław Bartkowiak zwrócił się z prośbą o odnowienie oznakowania przejść
dla pieszych w rejonie ulic Wojska Polskiego, Moniuszki i 11 Listopada.
Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska powiedziała, że zwrócili się do niej
mieszkańcy z zapytaniem jaka jest przyczyna nie działającego oświetlenia na zachodniej
części Promenady Zdrowia.
Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała dlaczego zostało wyłączone oświetlenie
na zachodniej części Promenady Zdrowia.
Ad. pkt 11 – Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu
Sławomir Nowicki zamknął posiedzenie Komisji w dniu 21 października 2019 roku
o godz. 1607.
Nagranie z przebiegu posiedzenia w formacie mp3 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Budżetu
Sławomir Nowicki
Protokołowała:
Emilia Solka
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