
Świnoujście, dnia 18.05.2022 r. 

BRM.0012.2.64.148.2022 

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta na dzień: 

23 maja 2022 r. (poniedziałek) godz. 1200 

 

które odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

oraz zarządzam obradowanie w trybie zdalnym. 

Projekt porządku obrad:  

1. Sprawy regulaminowe.  

2. Omówienie aktualnych problemów związanych z realizacją projektu pn. „Sprawny  

i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”. 

3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022. 

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych  

na Budżet Obywatelski 2023 r. 

5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej                                      

ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera. 

6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Portowej. 

7. Zapoznanie ze: 

a) sprawozdaniem za rok 2021 z wykonania Uchwały nr XXII/172/2019 Rady Miasta Świnoujście  

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024, 

b) sprawozdaniem za rok 2021 z wykonania Uchwały nr XXXII/289/2017 Rady Miasta 

Świnoujście z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad 

ich wynajmowania, 

c) sprawozdaniem za rok 2021 z wykonania Uchwały nr XXII/169/2019 Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Świnoujście  

na lata 2019-2029. 

8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  

z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świnoujściu. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. pkt 2 zaproszono przedstawicieli: Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu Morskiej Portów Szczecin                                

i Świnoujście S.A., GAZ-SYSTEM S.A., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział                                     

w Szczecinie. 

 

Przewodniczący 

Komisji Gospodarki i Budżetu 

Sławomir Nowicki 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia się radnego z pracy w w/w dniu – art. 25 ust. 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005). 


