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WOR.0012.5.4.5.2011                                                                        Tczew, dnia 26.09.2011 r. 

 
 

PROTOKÓŁ NR 8 /2011 
 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Tczewie 
 dnia  19 września 2011 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła radna   BoŜena Chylicka - Przewodnicząca Komisji 

Polityki Społecznej.  

 

Na posiedzeniu obecni byli radni członkowie  Komisji Polityki Społecznej wg listy 

obecności: 

 

1. GraŜyna Antczak 

2. BoŜena Chylicka 

3. Piotr Kajzer 

4. Krzysztof Korda 

5. Bartłomiej Kulas 

6. Piotr Popielarczyk 

7. Gertruda Pierzynowska 

 

Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych i zaproszonych gości 

/według listy obecności/  i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Pismo Mieszkańców Osiedla Staszica w sprawie uciąŜliwej działalności 

Kommunalservice Vornkahl Spółka z o.o. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM. 

3. Informacja z przygotowania słuŜb do okresu zimowego 2011/2012. 

4. Omówienie zmian budŜetu miasta na 2011r. 

5. Propozycje Komisji do budŜetu miasta na 2012 r. 

6. Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji. 

Radni przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 
za -7 jednogłośnie 

Ad.1. Pismo Mieszkańców Osiedla Staszica w sprawie uciąŜliwej działalności 

Kommunalservice Vornkahl Spółka z o.o. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała, Ŝe mieszkańcy Osiedla  Staszica złoŜyli 23.05.2001 

r. pismo zawierające wniosek o zamknięcie Spółki Kommunalservice. Przedstawiła 

chronologiczną historię biegu wszystkich pism dotyczących tej  sprawy wystosowanych przez 

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego, Spółkę Komununalservice, Starostę 
Tczewskiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Tczewie. Poinformowała, Ŝe dotychczas brak jest nowej decyzji 

Starosty w sprawie pozwolenia na działalność Spółki  Kommunalservice. Przedstawiła 

wniosek Spółki  z dnia 13.09.2011 r. do Starosty zawierający propozycje : 

1. Zmniejszenie rocznej ilości odbieranych osadów komunalnych od 01.01.2012 

r. 

2. Zmniejszenie rocznej ilości odbieranych  skratek o 80% 

3. Całkowita rezygnacja z przerobu odpadów zwierzęcych. 
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Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek o wystąpienie do Starosty Tczewskiego o 

udostępnienie  Komisji kopii pisma Komununalservice zawierającego propozycje w sprawie 

zmiany decyzji o pozwoleniu na działalność. Następnie przedstawiła odpowiedź Prezydenta 

Miasta na wystąpienie mieszkańców miasta z dnia 23.05.2011r. w sprawie likwidacji 

kompostowni. Zaproponowała wystąpienie do Spółki Kommunalservice z zapytaniem czy 

zakupiono materiał do przykrywania pryzm. 

Przewodnicząca Komisji spytała  jakie rozmowy prowadzono z firmą Sutko? 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński odpowiedział, Ŝe planuje 

się powstanie kompostowni w ZUOS, firma Sutko ma zbudować 6 ciągów kompostowni. 

Przedstawiciele Firmy stwierdzili, Ŝe są w stanie przejąć odpady z kompostowni i nie są 
potrzebne zmiany w technologii. Jest moŜliwe kompostowanie odpadów na terenie ZUOS.  

Przewodnicząca Komisji spytała czy po uruchomieniu ZUOS, Spółka Kommunalservice 

zostanie zamknięta? 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński odpowiedział, Ŝe jeŜeli 

ZUOS zaproponuje inną cenę za odbiór odpadów moŜe to być niekorzystne. Są to relacje 

pomiędzy spółkami ZUOS, ZWiK i Spółką Kommunalservice. 

Ziółkowski zaznaczył, Ŝe właścicielem jednej ze spółek jest Prezydent Miasta. 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński przypomniał, Ŝe spółki 

podlegają prawu. 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa zauwaŜył, ze oficjalne stanowisko Prezydenta 

zawarte jest w  piśmie. Prezydent jest gotowy spotkać się z mieszkańcami w celu udzielenia 

dodatkowych wyjaśnień. 
 Józef Ziółkowski powiedział, Ŝe nie jest prawdą, Ŝe na terenie kompostowni nie przerabia 

się odpadów zwierzęcych. Na podstawie pisma ZWiK, stwierdził, Ŝe przez 10 lat Spółka 

Kommunalservice nie zrobiła niczego, brak jest określenia technologii do roku 2014. Poprosił 

o kontrolę wsadu z zewnątrz do kompostowni. PrzywoŜone są odpady z całego województwa. 

Nie będzie się przerzucać odpadów w piątek, a co w pozostałe dni tygodnia, co w przypadku 

rozpoczęcia przerzucania  pryzm. Problem utylizacji naleŜy rozwiązać w taki sam sposób jak 

składowisko śmieci z określeniem technologii utylizacji. Problem osadów naleŜy rozwiązać 
generalnie w skali całego miasta, bez znaczenia jaka firma będzie odpady utylizować. 
Przewodnicząca Komisji spytała jakie będzie postępowanie w stosunku do Spółki 

Kommunalservice do końca roku 2014, jakie będą podjęte działania? 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa stwierdził, Ŝe stanowisko jest jasne, nikogo nie 

obchodzi jak problem ma być rozwiązany i jako mieszkaniec miasta, nie godzi się Ŝeby na 

terenie miasta miały miejsce działania, które zaburzają komfort Ŝycia mieszańców. To jak 

będzie to rozwiązane w przyszłości, będzie dotyczyło całego miasta a nie tylko mieszkańców 

Osiedla Staszica. Wyraził zdanie, Ŝe nie godzi się na działalność firmy, która powoduje skutki 

dla całego miasta przez utylizację odpadów, które nie pochodzą z miasta. Stwierdził, Ŝe 

sprawę trzeba definitywnie rozwiązać. 
Radna GraŜyna Antczak stwierdziła, Ŝe kolejne umowy nie są w interesie mieszkańców 

tylko w interesie Spółki Kommunalservice. Brak jest drastycznych działań, prowadzi się 
dyskusje i wysyła pisma za którymi nie idą oczekiwane działania. 

Przewodnicząca Komisji spytała czy brak jest innych propozycji oprócz firmy Sutko? 

Prezes ZWiK Marcjusz Fornalik przypomniał, Ŝe umowa pomiędzy ZWiK i Spółką 
Kommunalservice została zawarta w 2000 roku  na czas nieokreślony z zastrzeŜeniem, Ŝe 

jeŜeli ZWiK rozwiąŜe umowę przed rokiem 2010 to będzie zobowiązany zwrócić koszty 

poniesione przez Spółkę. Rzeczywiście, Spółka nie dotrzymuje ustaleń i złoŜonych obietnic 

dotyczących  budowy zadaszeń i zasłon. Ostatecznie ustalono z Prezydentem Miasta, Ŝe 

wstrzymuje się wypowiedzenie umowy i dokonuje obserwacji wypełniania przez Spółkę 
Kommunalservice zgłoszonych deklaracji i zobowiązań. Interwencje ZWiK w Spółce 

Kommunalservice nie przynosiły rezultatów, jednak po interwencji mieszkańców i 

przeprowadzonych kontrolach załoŜono rejestr w celu notowania częstości występowania 

odorów. Wspólnie z Prezydentem Miasta dokonano następujących ustaleń: 
1.Wstrzymanie  wypowiedzenia umowy do 31.12.2011 r. 
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2. Kontrolowanie zakupu mat przez Spółkę do 30.09.2011 r. 

3. Rozwiązanie umowy na dostawę odpadów przesypanych wapnem. 

ZauwaŜył, Ŝe jeśli w wyniku działań podjętych w celu zmniejszenia występowania odorów, 

uciąŜliwości miałyby dotyczyć występowania kilka dni w roku, to jest to warte rozwaŜenia, 

gdyŜ w przypadku rozwiązania umowy, odpady trzeba będzie wywozić za opłatą. 
Przewodnicząca Komisji  spytała czy Spółka Kommunalservice leŜy na depresji i czy moŜe 

być zlokalizowana na depresji? 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński odpowiedział, Ŝe brak 

jest  przepisów. 

Mieszkanka Osiedla Staszica poinformowała, Ŝe wiosną występują podtopienia w rejonie 

ulicy Czatkowskiej. Ze względu na budowę geologiczną, moŜe nastąpić stoczenie gruntu. 

Wyraziła zdanie, Ŝe składowisko jest prymitywne oraz, Ŝe zmieniły się dyrektywy UE  w 

zakresie utylizacji odpadów. 

Prezes ZWiK Marcjusz Fornalik odpowiedział, Ŝe decyzję o lokalizacji składowiska wydał 

Starosta Tczewski. Dodał, Ŝe składowisko jest utwardzone, załoŜono instalację 
odprowadzania odcieków do ZWiK. 

Przewodnicząca Komisji  podsumowała wypowiedź Prezesa ZWiK, Ŝe ustalenia ZWiK i 

Prezydenta Miasta to obserwacja działalności Spółki do końca 2011 roku. 

Mieszkanka Osiedla Staszica spytała czy waga na wjeździe na teren Spółki jest sprawna 

oraz czy jest inny dojazd? 

Prezes ZWiK Marcjusz Fornalik odpowiedział, Ŝe waga słuŜy do waŜenia odpadów 

przekazywanych do Spółki przez ZWiK. 

Ziółkowski wyraził zdanie, Ŝe brak jest woli rozwiązania problemu. Spytał kiedy będą 
prowadzone rozmowy na temat przygotowania firmy Sutko do odbioru odpadów ze ZWiK? 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński odpowiedział, Ŝe na 

podstawie rozmów z firmą Sutko, moŜliwe jest dostosowanie linii do utylizacji odpadów z 

oczyszczalni. 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa wyraził zdanie, Ŝe naleŜy spowodować działania w 

celu wyeliminowaniu uciąŜliwości. Podjęte zostaną decyzje  o przeniesieniu utylizacji do 

ZUOS lub rozwiązania problemu utylizacji odpadów ZWiK na dotychczasowym terenie. 

Przewodnicząca Komisji  dokonała podsumowania dyskusji, Ŝe z rozmów i oświadczeń 
ZWiK wynika, Ŝe ustalono obserwowanie działń Spółki  Kommunalservice i rozwaŜać 
przeniesienie kompostowania odpadów na jedna z linii w ZUOS. Zaproponowała 

zorganizowanie spotkania mieszkańców z Prezydentem Miasta, Prezesem ZWiK i 

Naczelnikiem Wydziału Spraw Komunalnych. 

Ad.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM. 
 

Ad.2.1. Informacja o  funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina 
Miejska w Tczewie  posiada udziały. 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastian Justyński 
poinformował o planach powołania rady wierzycieli, jest to organ mający potencjalny wpływ 

na działalność syndyka masy upadłości Stoczni Tczew. Odbyły się spotkania z 

przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. W tym tygodniu 

zostaną wysłane pisma do innych wierzycieli z propozycją wspólnego złoŜenia wniosku o 

powołanie rady wierzycieli na podstawie prawa upadłościowego. 

Przewodnicząca Komisji sformułowała następujący wniosek: 

Komisja  zapoznała się z Informacją o  funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których 

Gmina Miejska w Tczewie  posiada udziały i nie wnosi uwag. 
  Ad.2.2. Informacja z realizacji zadań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 
  Przewodnicząca Komisji spytała czy członkowie Komisji mają pytania i uwagi do materiału? 

  Radni nie zgłosili pytań i uwag. 

Przewodnicząca Komisji sformułowała następujący wniosek: 

Komisja  zapoznała się z Informacją z realizacji zadań w zakresie selektywnej zbiórki   

odpadów i nie wnosi uwag. 
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  Ad.2.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania      
  Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-2016”. 

Przewodnicząca Komisji wyraziła zdanie, Ŝe program został przygotowany bardzo dobrze i 

zawiera nowatorskie rozwiązania. Spytała dlaczego gmina miejska będzie finansować 
remonty części wspólnych budynków? 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastian Justyński 
odpowiedział, Ŝe umieszczony w programie zapis jest niezobowiązujący. Szczegółowe zasady 

pomocy będą określone odrębną uchwałą. 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego    

Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-  

2016”. 

głosowanie 

za-6 / jednogłośnie/  

nieobecna G. Pierzynowska 

Ad.2.4. Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej mieszkańców osiedla Prątnica i 
Suchostrzygi w Tczewie dotyczącej odstąpienia od budowy drogi określanej jako 
,,Lokalna obwodnica od    ulicy Jagiellońskiej do drogi krajowej nr 91”.  
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolanta Śliwińska przedstawiła dwa aspekty 

zgłoszonej inicjatywy. Pierwszy z nich to zgodność z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 

zgłaszania inicjatyw obywatelskich. Inicjatywa nie spełnia wszystkich wymagań formalnych 

dotyczących danych zgłaszających ją mieszkańców: nr PESEL, podpisu i adresu, brak jest 

takŜe  numeracji stron. W swojej istocie inicjatywa jest wnioskiem o zmianę planu. W 

odpowiedzi Prezydenta Miasta na inicjatywę jest zawarta sugestia  dla Przewodniczącego 

Rady Miejskiej o odrzucenie inicjatywy i uznanie jej za wniosek do planu. Obecnie bardzo 

trudno wyłączyć tereny z układu komunikacyjnego, brak jest terenu, który mógłby zastąpić 
teren planowany pod budowę drogi. 

Radna GraŜyna Antczak poruszyła problem dojazdu do budynków znajdujących się przy 

drodze. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolanta Śliwińska odpowiedziała, Ŝe zmienił się stan 

faktyczny, usytuowanie budynków wynika z przeszłych podziałów. Obecnie mieszkańcy mają 
dostęp  do drogi publicznej i ówcześnie obowiązującego planu zagospodarowania. 

Dokumenty zostaną zbadane  i zostanie przygotowane uzupełnienie odpowiedzi. 

Przewodnicząca Komisji sformułowała następujący wniosek: 

Komisja zapoznała się z odpowiedzią Prezydenta Miasta (pismo WRM.152.1.4.1.2011                

z dnia 16.09.2011 r.) na pismo Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej  Mieszkańców Osiedla  

     Prątnica i Suchostrzygi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie odstąpienia od budowy drogi          

     łączącej Aleję Kociewską z ul. Jagiellońską. 
 

Ad.3. Informacja z przygotowania słuŜb do okresu zimowego 2011/2012. 
Zabezpieczenie Zimy 2011/2012 Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Radna GraŜyna Antczak zauwaŜyła, ze 520 rodzin na terenie miasta otrzymuje pomoc 

Ŝywieniową, spytała czy są to rodziny , których dzieci jadają obiady w szkołach. Zwróciła 

uwagę, Ŝe Komisja powinna mieć świadomość, Ŝe często rodzice biorą pomoc nie ze względu 

na dobro dzieci a wykorzystują ją w innych celach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa odpowiedział, Ŝe z reguły udziela się pomocy 

rzeczowej dla rodzin. Potwierdził, Ŝe nieodpowiedzialność rodziców jest trudna do 

wyobraŜenia. 

Informacja z przygotowania słuŜb do okresu zimowego 2011/2012. Informacja Wydziału 
Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego. 
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński poinformował, Ŝe Akcja 

Zima będzie prowadzona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem 

Miasta i Powiatowym Zarządem Dróg. Wykonawcą porozumienia będzie Zakład Usług 
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Komunalnych. W budŜecie Zakładu Usług Komunalnych na 2011 r.  zabezpieczono środki na 

prowadzenie Akcji w listopadzie i grudniu. Na okres od stycznia do marca 2012 r. środki 

zostaną zabezpieczone w takiej samej wysokości jak w odpowiednim okresie roku 2011. 

Przedstawił podmioty odpowiedzialne na terenie miasta za bezpieczeństwo, transport 

zbiorowy, przesyły i dostawę mediów. Podał przygotowany przez Zakład Usług 

Komunalnych plan usuwania skutków zimy na chodnikach, placach i przystankach 

autobusowych, zawierający harmonogram prac, osoby odpowiedzialne, wykaz sprzętu i 

przygotowanych materiałów. 

Przewodnicząca Komisji spytała czy zakupiono juŜ materiały do prowadzenia akcji 

odśnieŜania i zwalczania śliskości. 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński potwierdził, Ŝe zakupiono 

sól i piasek. 

Radny Krzysztof Korda spytał dlaczego nie przewiduje się zakupu wykorzystywanego w 

poprzedniej akcji chlorku wapnia? 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztof Witosiński odpowiedział, Ŝe nie 

przewiduje się zakupu ze względu na wysoką cenę tego materiału. 

Ad.4. Omówienie zmian budŜetu miasta na 2011r. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas poinformowała, Ŝe zmiana dotyczy podwyŜki planów 

finansowych placówek oświatowych. Szacuje się braki budŜecie na podstawie zgłoszeń 
placówek. Pojawiła się pozycja dotycząca zasiłków dla pracowników Stoczni Tczew, zakup 

kabiny do ciągnika dla Tczewskiego Centrum Sporu i Rekreacji, podwyŜszeni wydatków  na 

budowę węzła komunikacyjnego. Ze względu na stopień wpływu dochodów w II półroczu 

2011 r. nie było problemu z zabezpieczeniem wydatków.  
Ad.5. Propozycje Komisji do budŜetu miasta na 2012 r. 
Przewodnicząca Komisji spytała czy członkowie Komisji przygotowali wnioski do budŜetu 

miasta na 2012 rok? 

Radny Bartłomiej Kulas zauwaŜył, Ŝe przy obecnej liczbie straŜników, nie jest moŜliwe 

zabezpieczenie patroli pieszych. Zaproponował zgłoszenie wniosku o zwiększenie ilości 

etatów w StraŜy Miejskiej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa odpowiedział, Ŝe naleŜy zasięgnąć opinii 

Komendanta StraŜy Miejskiej. 

Radny Krzysztof  Korda zgłosił wniosek o zwiększenie planu wydatków środków dla 

organizacji pozarządowych o 10% w stosunku do budŜetu roku poprzedniego. 

Ad.6. Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji. 
Ad.6.1. Pismo Fanklubu Republiki i Grzegorza Ciechowskiego z dnia 05.09.2011 r. w 
sprawie nadania nazwy amfiteatrowi. 
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo. 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa wyraził zdanie, Ŝe inicjatywa jest cenna, 

stwierdził, Ŝe naleŜy spotkać się z p. Józefem Golickim organizatorem festiwalu im. 

Grzegorza Ciechowskiego, aby dopracować formułę następnych festiwali ze względu na ilość 
uczestników. Byłoby niezrozumiałe, gdyby amfiteatr nosił imię Ciechowskiego, a 

jednocześnie nie odbywałaby się w nim ta impreza. 

Przewodnicząca Komisji podsumowując dyskusję stwierdziła, Ŝe członkowie Komisja 

popierają propozycję nadania nazwy, opinia zostanie wydana po rozmowach z P. Józefem 

Golickim na temat miejsca  organizacji festiwalu. 

Przewodnicząca Komisji sformułowała następujący wniosek: 

Komisja zapoznała się z pismem Fanklubu Republiki i Grzegorza Ciechowskiego Republika 

Marzeń  z dnia 05.09.2011 r.  w sprawie nadania nazwy amfiteatrowi przy ul. Kołłątaja 

imienia Grzegorza Ciechowskiego, zajmie stanowisko po informacjach otrzymanych po 

przeprowadzonej rozmowie Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy z organizatorem festiwalu 

im. Grzegorza Ciechowskiego. 

Ad.6.2. Pisma przyjęte przez Komisję do wiadomości. 
Przewodnicząca Komisji odczytała następujące pisma: 
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-WSK.0012.5.2.2011.PK z dnia 14.09.2011 r. odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie 

naprawy nawierzchni ul. Kolejowej, 

-informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie o liczbie bezrobotnych na końcu kaŜdego 

miesiąca 2011 r., 

SM.0643.2127.2011.RW z dnia 08.09.2011 r. informacja StraŜy Miejskiej o działaniach w 

zakresie egzekwowania przepisów dot. utrzymania psów. 

Ad.6.3. Propozycje programów zdrowotnych do realizacji 2012 r. 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych BoŜena Nowopolska poprosiła członków Komisji 

o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji propozycji badań profilaktycznych do 

realizacji w ramach programów zdrowotnych w 2012 r. ze względu na wydłuŜenie się 
procedury zatwierdzenia programów do realizacji przez Agencję Oceny Programów 

Zdrowotnych. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad,  Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 

18.00. 

 
          

Sporządziła:                                                                                     
Barbara Domaros                                                                   
 

 

 

 

 

 


