
PROTOKÓŁ NR 5/2022 
z posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 17.05.2022 r.  
 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Raport o stanie Miasta. 

3. Przedstawienie materiałów z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. 

4. Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 r. 

5. Realizacja wniosków Komisji za I kwartał 2022 r. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Przyjęcie Protokołu nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 19.04.2022 r.  

 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Świerkosz otworzył posiedzenie komisji. Przywitał 
zaproszonych Gości oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych 
na sali Radnych pozwala na prawomocne podejmowanie uchwał, stanowisk i opinii. 
Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego materiału i porządku posiedzenia. 
 
Ad 2 
Raport o stanie Miasta przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje Raport o stanie Miasta za 2021 rok.  
 

za - 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji poprosił, aby punkty 3 oraz 4 porządku posiedzenia zostały omówione razem.  
 
Ad 3 i Ad 4 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła przedstawiła realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz 
wykonanie budżetu za 2021 r. 
Radna Agnieszka Demska-Furgał, Radna Krystyna Wróbel, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin 
Nyga oraz Radny Jarosław Mokry dołączyli do posiedzenia Komisji Gospodarki. Od tej chwili obecnych 
na Sali jest 11 Radnych. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie opinie 
Komisji: 
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację zadań inwestycyjnych i remontowych  
w przedstawionym zakresie. 
 

za - 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 11 głosach za. 



 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2021 rok w zakresie realizacji zadań 
będących w kompetencji komisji. 
 

za - 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 10 głosach za, 1 wstrzymujący się. 
 
Ad 5 
Do realizacji wniosków za I kwartał 2022 r. pytanie zadała Radna Krystyna Wróbel, która odniosła się 
do treści wniosków dotyczących Planu Zagospodarowania Górki Soleckiej oraz możliwości składania 
wniosku o przekazanie na mienie gminy działek na cele związane z realizacją inwestycji infrastruktury 
służącej wykonaniu zadań własnych gminy. 
Odpowiedzi udzielili: Przewodniczący Komisji Gospodarki, Naczelnik Gospodarki Przestrzennej  
i Nieruchomości Łukasz Odelga.  
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację wniosków Komisji za I kwartał 2022 roku. 
 

za - 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Opinia został przyjęta jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
 
Ad 6 
W tym punkcie głos zabrała Radna Natalia Grosman, która poruszyła kwestie dotyczącą budowy drogi  
ul. Letniej.  Burmistrz Miasta odniósł się do zapytania i poprosił o złożenie zapytania na piśmie.  
 
Ad 7 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie Protokół nr 4/2022 z posiedzenia Komisji 
Gospodarki z dnia 19.04.2022 r. 
 

za - 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 Komisja jednogłośnie przyjęła protokół, przy 11 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Arleta Urbańczyk  
   PIOTR ŚWIERKOSZ 

 

 

 


