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P r o t o k ó ł  Nr  XXVIII/2013 

----------------------------------------------- 

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

----------------------------------------------------- 
 

Obecni radni     :                              -                21/ wg listy obecności 
 

           Nieobecni radni :                          -               Roczyński Czesław 
                                                                   Chylicka Bożena 

 
Obecni goście zaproszeni                 -              7/wg listy obecności 

 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXVIII sesję 
Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  
 
W i t a j ą c  : 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Konsultanta ds. Inwestycyjnych i środowiskowych Panią Sabinę Kowalską 

           - Przedstawiciela Biura Poselskiego Europosła Jana Kozłowskiego, Jana  Kulasa,  
- Przewodniczącą NZSS „Solidarność” Pracowników  Oświaty i   Wychowania -   
  Alicję Olszewską, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Jerzego    
   Waruszewskiego,   
- Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników - wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Pkt 2porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław 
Augustyn stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 21 radnych i na podstawie 
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest 
wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek 
obrad sesji z 10.01. 2013 r. (w zał.)  zaproponował wprowadzenie do porządku 
obrad na wniosek Komisji Rewizyjnej po punkcie 6, punktu 7: 
- Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej przez zespół 
kontrolny Komisji  Rewizyjnej dotyczącej rozliczania dotacji udzielanych przez 
Gminę Miejską Tczew   Stowarzyszeniu Integracji Humanistycznej POMOST na 
realizację Festiwalu „Zdarzenia” w latach 2009, 2010, 2011  
Wobec powyższej propozycji nastąpi zmiana w numeracji  porządku obrad sesji.   
oraz po punkcie 10.8 dodanie punktu 11 i 12  
punkt 11 -Stanowisko w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania   
                Styczniowego 1863 roku, 
punkt 12  - Apel w sprawie zmiany zasad finansowania przedszkoli. 
 
Wobec powyższych propozycji nastąpi zmiana w numeracji  porządku obrad 
sesji.                                                                                                                                                                                                                                                           
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się                           
z zapytaniem, czy są uwagi do porządku i do proponowanych zmian. 
 
Radny Bartłomiej Kulas – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji 
w części I po punkcie 8, punktu ,,Wyjaśnienie w sprawie porozumienia 
dotyczącego remontu ulicy Jedności Narodu”.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z wnioskiem o przegłosowanie osobno 
każdej zaproponowanej zmiany do porządku obrad sesji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – zwróciła się                          
z zapytaniem dotyczącym złożonej przez radnego Bartłomieja Kulasa: kto miałby 
udzielić informacji. 
 
Radny Bartłomiej Kulas – poinformował, że miałoby to być przedstawione 
stanowisko Klubu Radnych PO w przedstawionej sprawie i zażądanie– 
oczekiwanie  od Pana Prezydenta wyjaśnień.            
Być może na dzisiejszej sesji będzie obecny Pan Starosta Powiatu Tczewskiego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, że Pan 
Starosta przekazał informację, iż nie będzie obecny na dzisiejszej sesji.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
wnioski  zgłoszone do porządku obrad sesji: 
1. na wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako 

pkt 7 ,, Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej 
przez zespół kontrolny Komisji  Rewizyjnej dotyczącej rozliczania dotacji 
udzielanych przez Gminę Miejską Tczew Stowarzyszeniu Integracji 
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Humanistycznej POMOST na realizację Festiwalu „Zdarzenia” w latach 
2009, 2010, 2011  

w głosowaniu: za – 21 jednogłośnie, 
podczas głosowania nieobecni: B. Chylicka, Cz. Roczyński, 

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek. 
 

2. na wniosek Klubu Radnych PiS wprowadzenie jako pkt 11 ,,Stanowiska                    
w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania  Styczniowego 
1863 roku”. 

w głosowaniu: za – 21 jednogłośnie, 
podczas głosowania nieobecni: B. Chylicka, Cz. Roczyński, 

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek. 
 

3. wprowadzenie jako pkt 12 Apelu Rady Miejskiej w sprawie zmiany zasad 
finansowania przedszkoli. 

w głosowaniu: za – 21 jednogłośnie, 
podczas głosowania nieobecni: B. Chylicka, Cz. Roczyński, 

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek. 
 

4. na wniosek radnego Bartłomieja Kulasa wprowadzenie jako pkt 8 
,,Wyjaśnienie w sprawie porozumienia dotyczącego remontu ulicy Jedności 
Narodu”. 

w głosowaniu: za – 9, przeciw -9, wstrz. – 3,  
za głosowali: K. Korda, K. Ickiewicz, B. Genca, K. Mokwa, E. Czochór,                        
                      R. Kucharski, W. Mroczkowski, P. Popielarczyk, B. Kulas,  

                przeciw głosowali: G. Pierzynowska, A. Truszkowski, K. Janusz, T. Tobiański,   
                                       Z. Żynda, P. Kajzer, K. Misiewicz, M. Augustyn, B. Kamińska,  

wstrzymali się od głosu: F. Motas, G. Antczak, Z. Urban,  
podczas głosowania nieobecni: B. Chylicka, Cz. Roczyński, 
 

W/w wniosek nie uzyskał większości głosów.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – wobec tego, że wniosek nie uzyskał większości 
głosów, zaproponował przedstawienie zagadnienia w punkcie ,, Wolne wnioski”  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przychylił się do 
propozycji radnego.  
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji wraz z pozytywnie zaopiniowanymi wnioskami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
przyjęto jednogłośnie : za – 21 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  21 radnych) 
 
Wobec podjętych zmian numeracja porządku obrad sesji uległa zmianie. 
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I.  Część pierwsza: 
 
1.  Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2.  Sprawdzenie obecności radnych. 
3.  Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c styczeń 2013r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 20 grudnia    
    2012r. do 30 stycznia 2013r. 
7. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej przez zespół   
    kontrolny Komisji  Rewizyjnej dotyczącej rozliczania dotacji udzielanych przez   
    Gminę Miejską Tczew   Stowarzyszeniu Integracji Humanistycznej POMOST   
    na realizację Festiwalu „Zdarzenia” w latach 2009, 2010, 2011. 
 
II . Część druga: 
 
8. Informacja z realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów. 
9. Informacja z przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2012 r. 
 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i   
       stawki tej opłaty, 
10.2 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie   
        odpadami Komunalnymi, 
10.3 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   
      komunalnymi, 
10.4 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania   
        odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania   
        tych odpadów, 
10.5 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy   
        Miejskiej Tczew, 
10.6 wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących   
        żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew, 
10.7 określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania   
        oraz  wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
10.8 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej  na 2013 rok,  
 

         11. Stanowisko w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania   
    Styczniowego 1863 roku, 

12. Apel w sprawie zmiany zasad finansowania przedszkoli. 
 

         13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
        14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)  
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 20 grudnia 2012r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                 
z sesji z dnia 20 grudnia 2012 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

-  przyjęto jednogłośnie : za – 21 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c styczeń 2013 r.  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1do niniejszego protokołu. 
Poinformował że :  
-  portal ,,Dawny Tczew” powstał dwa lata temu z inicjatywy młodych     
amatorów, zapaleńców historii miasta Tczewa,   
- wychodząc naprzeciw wnioskowi pana radnego Bartłomieja Kulasa, 
poinformował, że w miesiącu styczniu odbył spotkanie z radnymi koalicyjnymi 
Powiatu Tczewskiego w sprawie współfinansowania i realizacji remontu ulicy 
Jedności Narodu.  
W spotkaniu wziął udział Zarząd Powiatu w pełnym składzie osobowym. Radni 
powiatowi zwrócili uwagę na trudną sytuację budżetu powiatu i sygnalizowali, że 
do czasu wyjaśnienia kwestii prywatyzacji szpitala nie chcą podejmować decyzji 
dotyczących wyłożenia większej kwoty pieniędzy, a ulica Jedności Narodu jest 
większą kwotą. Rezerwa, którą w tej chwili posiadają jest w granicach 380 tys. 
zł. ( są to bardzo skromne środki), poprosili o zwłokę w podjęciu ostatecznej. 
Zwłoka będzie trwała prawdopodobnie 2-3 miesięcy. Czas ten jest związany                     
z wyjaśnieniem ile ofert wpłynie na prywatyzacje szpitala. Po tym okresie 
umówilibyśmy się i spotkali ponownie wracając do tematu ulicy Jedności 
Narodu.  
W tym okresie zobowiązałem się do tego, że przeprowadzę rozmowy ze 
spółdzielnią mieszkaniową, dotyczącą możliwości pozyskania gruntów 
położonych wzdłuż jezdni, na ewentualne poszerzenie ulicy jedności Narodu.  
Także w tej chwili daliśmy sobie 2-3 miesięcy na wyjaśnienie tych wątpliwości, 
które są po stronie miasta jak i po stronie powiatu. 
Prawdopodobnie (chociaż nie chciałbym, aby potem ktoś brał mnie za słowo)                    
w miesiącu marcu br. wrócilibyśmy do tego tematu.  
Jest to jakby ostateczna i ostatnia informacja na temat ulicy Jedności Narodu, nic 
więcej na ten temat nie mam do dodania.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są pytania do przedstawionej przez Prezydenta informacji.  
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Radny Bartłomiej Kulas- zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym przejęcia 
zarządzania odśnieżania ulicy Malinowskiej, od Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Jan Pan Prezydent widzi dalszą współpracę ze SSE, wobec takiej 
postawy Strefy, która postawiła nas pod ścianą. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że nie podawał informacji 
na temat ul. Malinowskiej, ponieważ temat ten nie jest jeszcze zamknięty. 
Umówieni jesteśmy z panią Prezes SSE w Sopocie, na rozmowę w tym temacie 
w dniu jutrzejszym.  
Stanowisko SSE jest wynikiem stanowiska Rady Miejskiej, można było się 
spodziewać, że jakieś reperkusje będą. SSE mówi wyraźnie, że ulica Malinowska 
nie jest ich ulicą. SSE próbuje udowadniać, że ulica od samego początku była 
ulica miejską, w związku z tym oni jakby niesłusznie ponosili koszty.                          
A zmierzają do tego, żeby pozbyć się kosztów, które w tej chwili leżą po stronie 
strefy, a dotyczą one dwóch pozycji:  kosztów utrzymania drogi i kosztów 
podatku od nieruchomości. Jak to się zakończy nie wiadomo, jesteśmy na jutro 
umówieni na spotkanie w SSE.  
Temat na dzień dzisiejszy nie jest zakończony, informację w tym temacie 
przekażę w następnym miesiącu.  
 
Radny Zbigniew Urban – nawiązując do ostatniej wypowiedzi, przypomniał, że 
w księdze wieczystej jest wpisane wprost, że właścicielem ulicy Malinowskiej 
jest PSSE i jest tam służebność przejazdu. Także myślę, że SSE nie wykpi się, że 
droga nie jest ich.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że sprawa jest bardziej 
skomplikowana, niż to pan radny w tej chwili przedstawił, aby w tej chwili nie 
wdawać się w szczegóły. 
 
Radny Zbigniew Urban  - w związku ze zgłoszonym wnioskiem na sesji Rady 
Miejskiej w listopadzie 2012r. zwrócił się z zapytaniem, czy  odbył się przetarg 
dotyczący sprzedaży działki przy drodze krajowej nr 91 ul. Czerwonego 
Kapturka, czy działkę o obniżonej cenie wywoławczej udało się sprzedać czy nie.  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że przetarg jeszcze się nie 
odbył, także o wyniku przetargu poinformuję w kolejnej informacji za miesiąc. 
Natomiast wniosek kolegi radnego był przeze mnie odrzucony.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 20 grudnia 2012r. 

  do 30 stycznia 2013r 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska  – przedstawiła 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 20 grudnia  
2012r. do 30 stycznia 2013r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się o uzupełnienie interpelacji dotyczącej 
parku linowego w parku miejskim. 
Na czym polega projekt, z jakiego źródła będą pochodziły środki, jaki będzie 
wkład własny. Propozycja radnego była, aby nie ponosić kosztów.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że ze względu na zbyt 
obszerny temat, udzieli radnemu pisemnej odpowiedzi.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – poinformował, że na ulicy Malczewskiego nie ma 
chodnika. Odnośnie części ulicy Głowackiego – po roztopach nie można tą ulicą 
przejechać, po remoncie połowy ulicy druga połowa została zdewastowana.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że co roku w miesiącach 
luty, marzec, kwiecień dokonywany jest wiosenny przegląd ulic, gdzie 
kwalifikowane są ulice do naprawy. Może się zdarzyć, że ulice te się 
zakwalifikują 
 
Pkt 7 porządku posiedzenia  

  Przedstawienie protokołu z  
przeprowadzonej kontroli  
problemowej przez zespół   
kontrolny Komisji  Rewizyjnej  
dotyczącej rozliczania dotacji  
udzielanych przez Gminę Miejską Tczew    

  Stowarzyszeniu Integracji Humanistycznej POMOST   
  na realizację Festiwalu „Zdarzenia” w latach 2009, 2010, 2011. 
 

Radna Brygida Genca Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej 
– przedstawiła powyższy protokół z kontroli.  
Protokół znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  

 
Część druga: 
Pkt 8 porządku posiedzenia  

  Informacja z realizacji programu  
  selektywnej zbiórki odpadów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji programu selektywnej zbiórki 
odpadów. 
 
Pkt 9 porządku posiedzenia  

  Informacja z przebiegu Akcji Zima  
  w m-cu listopadzie i grudniu 2012 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Miejska w Tczewie przyjęła Informację z przebiegu Akcji Zima w m-cu 
listopadzie i grudniu 2012 r. 
 
Pkt 10 podjęcie uchwał  
Pkt 10.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           wyboru metody ustalenia opłaty 
           za gospodarowanie odpadami  
           komunalnymi i stawki tej opłaty 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że miasta Tczew ma jedna                          
z najdroższych stawek wśród okolicznych miast.  
Np. miasto Sandomierz będzie miało stawkę 7 zł za zbiórkę selektywną i 10 zł za 
zbiórkę nie selektywną odpadów. Sandomierz ma tylko 25 tysięcy mieszkańców.  
Słupsk ma odpowiednio 9 zł i 12 zł. 
Miasto Tczew ma zbyt wysoką stawkę. 
Radny zaproponował dyskusję i ewentualne przełożenie projektów uchwał na 
sesję w lutym br.  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w wielu gminach są 
znacznie niższe stawki, natomiast jest pytanie, po przetargach jakie te gminy 
będą miały stawki.  
Dyskusja na temat stawek się toczy, było kilka spotkań na komisjach. Radni 
otrzymali szczegółową kalkulację stawki do analizy. Jeżeli radny uważa, że 
stawka jest za wysoka, to proszę mi pokazać w którym momencie ta kalkulacja 
jest błędna, gdzie można inaczej policzyć.  
Kalkulacja została zrobiona według wiedzy na dzień dzisiejszy. Nie wiadomo jak 
będą przebiegały przetargi. Być może, a wszystko na to wskazuje, że po 
przetargach te stawki będą obniżone.  
Radni dokonali wyboru (między innymi pan radny Roman Kucharski) pobierania 
opłat od liczby mieszkańców, która to metoda jest metodą być może najbardziej 
sprawiedliwą w sensie utożsamiania ilości odpadów z producentem tych 
odpadów czyli ludźmi, ale też najbardziej ryzykowną, jeżeli chodzi o skuteczność 
egzekucji opłat. 
 Co innego jest kwestia przetargów, które ogłosimy na wywóz, gdzie oceniamy, 
że koszt roczny tej obsługi jest w granicach 8 mln złotych i tyle musimy zebrać. 
Co innego jest kwestia wysokości opłaty, które będą płacić mieszkańcy, które 
musimy wyegzekwować od mieszkańców. Może być taka sytuacja, że w wyniku 
(tak jak w Słupsku) decyzja, którą nazwałbym decyzją polityczną, przetarg da 
koszty obsługi znacznie większe niż przychód do budżetu miasta. Efekt będzie 
taki, że miasto Słupsk do tego dołoży.  
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Szczegółowa kalkulacja była przedłożona, jeżeli dzisiaj chcecie dyskutować na 
temat czy to jest dużo, czy to jest mało, to pokażcie gdzie został popełniony błąd. 
Nie chcę dyskutować na zasadzie – bo według nas powinno być 12 zł, bo 
zaczynamy wchodzić w politykę, w taką dyskusję – bo gdyby to ode mnie 
zależało to ja bym ustalił mniejszą stawkę.  
Tak ja też chciałbym, żeby mieszkańcy miasta płacili 10 zł. Tylko jestem 
świadomy, że jeżeli pójdziemy w takie dyskusje obniżania stawki w dół, efekt 
będzie taki, że z budżetu miasta trzeba będzie dołożyć. A jak wygląda sytuacja 
budżetu miasta wszyscy mamy tego świadomość.  
Dyskusja na temat uchwały śmieciowej, toczy się wokół tak prawdę mówiąc 
stawek zapominając, że mamy do uchwalenia pięć projektów uchwał. To nie jest 
tak, że tamte projekty uchwał są mniej ważne, są one równie ważne a zwłaszcza 
uchwała dotycząca regulaminu, bo to ona określi warunki przetargowe. 
Nie chcę wracać do tego o czym mówiłem w miesiącu grudniu. Mamy do 
czynienia z bardzo złą ustawą, źle przygotowaną, gdzie na ostatnią chwilę 
próbuje się poprawić zapisy.  
W grudniu 2012r. projekty uchwał śmieciowych  zdjęte były z porządku obrad             
z dwóch powodów. 
Pierwszy powód, był taki, że były zapowiedzi Pana Premiera, że ustawa będzie 
zmieniona. W związku z tym, nie było sensu głosować uchwały opartej na 
prawie, które za chwilę ma być zmienione. 
Drugi powód był równie istotny, który się pojawił w wielu miastach w Polsce, 
taki wyraz niezadowolenia samorządów w stosunku do polityki Sejmu, który 
dosyć lekceważy dyskusję na temat ustawy, nie słuchał głosów samorządów, że 
ustawa jest źle skonstruowana.  
Wówczas zdjęto to z porządku obrad. Czy dzisiaj powinniśmy to podejmować? 
Powiem tak, będę apelował, będę Państwa  prosił, żebyście te projekty uchwał 
podjęli. 
Wiedząc o tym, że i tak za chwilę będzie trzeba je zmienić, bo jeżeli ten proces 
legislacji zakończy się podpisem Pana Prezydenta RP, to będziemy musieli do 
tego wrócić.  
Pytanie czy Pan Prezydent RP to podpisze, nie wiadomo, bo jest jeszcze jeden 
problem, o którym się tutaj jakby najmniej mówi. Wszyscy dyskutują tutaj                      
o stawkach, o problemach, natomiast nikt nie dyskutuje o terminach.  
Terminy biegną i my musimy podjąć uchwały do końca miesiąca, dzisiaj jest 
ostatni dzień. Co będzie jak nie podejmiemy uchwał. Po pierwsze grożą kary 
finansowe, za nie podjęcie uchwały, po drugie Pan Wojewoda zapowiedział, że 
pójdzie po bardzo niskich stawkach (tak jak to młodzież mówi, pójdzie po 
bandzie). Równie dobrze mógłby ogłosić, że jest wszystko za darmo, tylko że nie 
może, jakaś stawka musi się pojawić. Co to oznacza, że pełną kwotę wyłożymy z 
budżetu miasta.  
Dzisiaj gra odpadowa, to jest z jednej strony gra  polityczna, z drugiej strony jest 
niestety grą ekonomiczną, bo i tak za wszystko zapłacą albo mieszkańcy, albo 
Gminy. Czy te stawki, które my proponujemy będą stawkami ostatecznymi, nie 
wiadomo, z dwóch powodów: po pierwsze rzeczywiste kwoty dopiero wyjdą po 
przetargu, ale to nie jest wszystko, bo po przetargu nie będziemy wiedzieli jaka 
jest skuteczność egzekucji. Co będzie jeżeli się okaże, że nie jesteśmy w stanie 
zidentyfikować dokładnej liczby mieszkańców – to będą pieniądze, które będą 
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nam uciekały. Dzisiaj dyskusja, czy to będzie 12 zł, czy 18 zł naprawdę nie ma 
sensu. To okaże się dopiero za rok, wówczas będziemy w stanie podliczyć 
rzeczywiste przychody i rzeczywiste koszty całego systemu. Dzisiaj żadne z nas 
nie jest w stanie rzeczywiście określić kosztów i opłaty śmieciowej.  
Jest jeszcze jeden trend, wiemy, że ustawa śmieciowa została zaskarżona do 
Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał nie odrzucił wniosku, czyli uznał, że jest 
zasadna analiza ustawy przez Trybunał. 
Nie będę tutaj poruszał tematu związanego z przetargami, bo to też w tej chwili 
jest poważny problem, aczkolwiek on Tczewa mniej dotyczy. Natomiast ustawa 
ma kilka zasadniczym problemów, które niestety my będziemy musieli 
rozwiązać.  
Dlatego mam taką gorącą prośbę, żeby z jednej strony nie prowokować 
Wojewody do działań, które mogą się źle skończyć dla budżetu miasta. Z drugiej 
strony nie prowokować do nałożenia na miasto kar. Żebyśmy te uchwały przyjęli 
na zasadzie sztuki, nie wdając się dzisiaj w zapisy czy przecinek ma być tu czy 
tam, czy kwota ma być 18 zł, czy 12 zł. Wrócimy do tego w momencie, kiedy 
ustawa wejdzie w życie, po podpisie Prezydenta RP.  
Uchwalenie dzisiaj powoduje, że jesteśmy zgodni z prawem. Nie chcę, żeby ktoś 
powiedział, czy zarzucił, że miasto Tczew złamało prawo, bo nie zdążyło                      
w ustalonym terminie podjąć uchwał. Proszę jeszcze raz o podjęcie uchwał                     
w takim zakresie w jakim są przedstawione.  
Jeżeli ktoś uważa, że kwota 18 zł, czy 13 zł jest za wysoką, proszę bardzo niech 
wskaże miejsce w kalkulacji, gdzie został popełniony błąd. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się                          
z zapytaniem, czy są jeszcze uwagi , zapytania do projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Urban – odniósł się do przetargu, na świadczenie usług 
komunikacyjnych w mieście Tczewie, w którym nie zostały określone parametry 
dotyczące sprzętu, konkretnie autobusów, jakie mają świadczyć te usługi                        
w Tczewie. Jest masa skarg mieszkańców, które wpływają do radnego, pojawiają 
się artykuły itd.   
Radny zaapelował do Pana Prezydenta, aby przystępując do opracowania SIWZ 
(Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) na wywóz odpadów uwzględnił 
tabor, aby to nie były stare, ale nowoczesne samochody. Żeby kryteria przetargu 
eliminowały, podmioty nieistotne, które ledwo trzymają się na rynku, tylko 
wprowadziły do Tczewa podmioty znane i nowoczesne, tym bardziej, że 
będziemy mieli najnowocześniejszy Zakład Utylizacji Odpadów Stałych                         
w Polsce. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, aby 
trzymać się porządku obrad sesji.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski- odniósł się do stawek zaproponowanym               
w projekcie uchwały. Poinformował, że do kalkulacji kosztów przyjęto 55 tys. 
mieszkańców, którzy powinni płacić za wytworzenie śmieci. Biorąc stawkę 18,60 
wychodzi to około 12 mln. zł. jeżeli weźmiemy stawkę 13zł tj. około 8 mln zł. 
Czy wiadomo jaki jest szacunkowy koszt, czy to jest 8 mln zł. z kalkulacji nie 
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wynika wprost, że to jest 8 mln złotych na rok. Jaki jest koszt przy segregacji 
odpadów, a jaki jest koszt przy nie segregowaniu odpadów.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – padły dwa pytania: 
Jeżeli chodzi o pytanie drugie, dotyczące szczegółowej kalkulacji, to najbardziej 
odpowiednią osobą do udzielenia odpowiedzi będzie Pani Sabina Kowalska, 
która przygotowywała kalkulację.  
Jeżeli chodzi o pierwszy wniosek (radnego Z. Urbana) wiem dlaczego było to 
porównanie do firmy Meteor. W przetargu na transport miejski były warunki 
techniczne dotyczące spełnienia wymogów Euro. Trudno porównywać                       
10- letniego Autosana z 10-letnim Mercedesem. Tutaj nie wiek jest istotny, ale 
stan techniczny i eksploatacja pojazdu. Natomiast jeżeli chodzi o tzw. śmieciarki, 
ukazało się rozporządzenie, które określa warunki techniczne i one nie są wcale 
takie małe.  
Wniosek pana radnego, jakby zastosować wprost oznacza dalszy wzrost stawek, 
bo miałyby to być samochody z górnej półki. Warunki techniczne są                       
w rozporządzeniu i musimy je spełnić.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, iż na KPG złożył wniosek, aby                         
w przetargu na świadczenie usług komunikacyjnych, wprost zawrzeć, aby tabor 
jakim świadczone mają być usługi był nowoczesny, średnia wieku autobusów 
była 10-12 lat. Ten wniosek nie znalazł się w SIWZ (Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia).  
Natomiast normy Euro spełniają te autobusy, średnia wieku taboru to ok. 15 lat 
jest też rozporządzenie dotyczące wymogów jakie powinny spełniać autobusy,                 
o którym Pan Prezydent mówił.  
Natomiast jeżeli sprzęt jest nowocześniejszy, a firma większa, to nie oznacza to 
wprost i nie przedkłada się na to, że te koszty są większe.  
 
Pani Sabina Kowalska – konsultant – przedstawiła kalkulację stawek, którą radni 
otrzymali w grudniu 2012r.  
 
Radny Roman Kucharski  - poinformował, że lepiej i taniej byłoby, aby                        
w Tczewie policzyć gospodarstwa domowe jak mieszkańców.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że prace 
nad wyborem metody trwały trzy miesiące, pan radny głosował za przygotowaną 
opcją, a dzisiaj chce zmieniać. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że pod koniec listopada 
było spotkanie z radnymi na temat wyboru metody pobierania opłat. Pierwotnie 
nasza propozycja dotyczyła pobierania opłat względem wody. Wówczas na tym 
spotkaniu radny Roman Kucharski był jednym z tych, który zaproponował, żeby 
była pobierana opłata od osoby. Powiem więcej, była deklaracja pana radnego, że 
jak przyjmiemy taki system to cały Klub Radnych PO to poprze. Chciałbym, aby 
teraz Pan radny nie wycofywał się z tych ustaleń. 
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Radny Roman Kucharski – poinformował, że nie było to na komisjach, tylko na 
Spotkaniu Spółdzielców, na którym był również Radny Krzysztof Misiewicz             
i wszyscy, nie tylko radny Kucharski mówił, że jest to dobry pomysł. Nie jest tak, 
że radny Kucharski powie, aby ośmiu radnych głosowało za. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
Prezydent Miasta powiedział jakich słów radny użył, nie mówił, że ma tak zrobić.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej z wnioskiem o ogłoszenie 10 minut przerwy w obradach sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił 5 minutową 
przerwę w obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji, 
przypominając, iż porządek obrad dotyczy punktu 10.1 podjęcie uchwały                       
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są jeszcze uwagi, zapytania do projektu uchwały.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – ponieważ trwają jeszcze konsultacje w sprawie śmieci, 
zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę w obradach sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
konsultację odbywają się trzy miesiące, prosili Państwo o 10 minut przerwy, 
przerwa ogłoszona była 5 minutowa, minęło 15 minut. Są wszyscy obecni za 
wyjątkiem Klubu PO, nie licząc pana radnego, albo przywoła pan kolegów na 
salę, albo przystępujemy do obrad sesji.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – ponowił wniosek o 5 minut przerwy i poddanie go pod 
głosowanie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Bartłomieja Kulasa o przedłużenie przerwy w obradach sesji               
o 5 minut. 
W wyniku jawnego głosowania  

wniosek o przedłużenie przerwy w obradach sesji 
podjęto większością głosów : za – 11, przeciw- 0, wstrz. – 4,  
(podczas głosowania w/w wniosku  - obecnych 15 radnych) 

wstrzymali się od głosu: P. Kajzer, Z. Żynda, K. Misiewicz, G. Antczak,  
nieobecni podczas głosowania: R. Kucharski, W. Mroczkowski, P. Popielarczyk, 

E. Czochór, K. Mokwa, B. Genca, B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 

Przerwa w obradach sesji       
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – po przerwie, wznowił 
obrady sesji. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z prośbą o przedstawienie przez 
panią konsultant Sabinę Kowalską dodatkowych informacji.  
 
Pani Sabina Kowalska – zwróciła uwagę na bardzo szczególną i ważną rzecz.  
Przy kalkulacji założono, że znacząca bo nawet 99% deklarujących będzie 
deklarowało selektywne zbieranie odpadów. Dlaczego, dlatego, że przewidziano 
znaczące zróżnicowanie stawek pomiędzy selektywną zbiórką odpadów. 
Zróżnicowanie stawek wynikało z rozporządzeń wykonawczych oraz ustawy                   
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz ustawy o odpadach, która 
mówi o obowiązku nałożonym na gminę w zakresie osiągnięcia odpowiednich 
poziomów recyklingu. W związku z tym stawka 13 zł jest stawką, która powinna 
pokryć koszty systemu funkcjonowania gospodarki odpadami. 
Stawka 18 zł jest to stawka, kiedy ktoś uporczywie i świadomie nie chce 
segregować odpadów. 25 stycznia 2013r. ustawa został przyjęta przez Sejm, 
następnie wymagająca podpisu Prezydenta RP, a potem kolejnych czynności 
związanych z publikacją. Także w życie ustawa może wejść pod koniec lutego 
br.  
Mieszkańcy nie będą kupować worków na  selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych – mowa jest o zabudowie jednorodzinnej, w zabudowie 
wielorodzinnej będą pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Selektywnie 
zebrane odpady (worki, pojemniki) zostaną odebrane w każdej ilości.  
Na danej nieruchomości przyjęto średnio 28 worków, ale nie oznacza to, że jeżeli 
dana nieruchomość będzie potrzebowała np. 60 worków to ich nie otrzyma. Nie 
trzeba będzie dokonywać dodatkowych opłat. Dodatkowa opłata może wystąpić 
tylko w jednym przypadku, gdy będzie to dotyczyło odpadów zmieszanych                 
i kiedy na jednego mieszkańca w skali roku przypadnie powyżej 1440 litrów.                      
To jest bardzo duża ilość odpadów. Mieszkaniec Tczewa segregując odpady, 
może wytwarzać ok. 1000 litrów w skali roku. W ramach opłaty odebrana będzie 
1440 litrów odpadów – 120 litrów miesięcznie na 1 osobę, to jest limit odpadów 
zmieszanych. Odpady selektywnie zebrane nie mają żadnych limitów, wszystko 
w ramach opłaty zostanie od mieszkańców odebrane, a każda ilość worków na 
selektywną zbiórkę dostarczona. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do 
przewodniczących komisji merytorycznych o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie  komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej 
opłaty, w głosowaniu: za- 5, przeciw-1, wstrz. – 2.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban – 
komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, 
w głosowaniu: za- 2, przeciw- 6, wstrz. – 3. 
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Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVIII/228/2013 
w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty 

podjęto większością głosów: za –14, przeciw – 0, wstrz. - 7 
(podczas głosowania pkt 10.1 - obecnych 21 radnych) 

        wstrzymali się od głosu: B. Genca, K. Mokwa, E. Czochór, B. Kulas, R. Kucharski,   
                                             P. Popielarczyk, W. Mroczkowski. 

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 

       Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 

 
Pkt 10.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           terminu, częstotliwości i trybu  
           uiszczania opłaty za gospodarowanie   

  odpadami komunalnymi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban– 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

           terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami   
           komunalnymi, w głosowaniu: za- 11 jednogłośnie  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami   

           komunalnymi, w głosowaniu: za- 8 jednogłośnie. 
 

Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/229/2013 
w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi, 
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podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.2 - obecnych 21 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi 
     

Pkt 10.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

  określenia wzoru deklaracji  
  o wysokości opłaty za gospodarowanie  
  odpadami komunalnymi 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban– 
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  

  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   
  komunalnymi. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały, określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVIII/230/2013 
w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.3 - obecnych 21 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Pkt 10.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu  
świadczenia usług w zakresie odbierania   

  odpadów komunalnych od właścicieli  
  nieruchomości i zagospodarowania   
  tych odpadów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały     
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                    
i zagospodarowania  tych odpadów. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz -  
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych 
odpadów. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                     
i zagospodarowania tych odpadów. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVIII/231/2013 
w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 10.4 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 
Pkt 10.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania  
czystości i porządku na terenie Gminy   

  Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kajzer – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Miejskiej Tczew. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
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przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
Miejskiej Tczew. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVIII/232/2013 
w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.5 - obecnych 21radnych) 

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt 10.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji  
celowej dla podmiotów prowadzących   

  żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kajzer – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości                        
i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących  żłobki na 
obszarze Gminy Miejskiej Tczew. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy 
Miejskiej Tczew. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVIII/233/2013 
w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew 
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podjęto jednogłośnie: za - 21 
(podczas głosowania pkt 10.6 - obecnych 21 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wysokości i zasad 
ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących  żłobki na obszarze 

Gminy Miejskiej Tczew 
 

Pkt 10.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zasad usytuowania na 
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania   

  oraz  wprowadzenia zakazu sprzedaży  
  i podawania napojów alkoholowych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
  
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kajzer – poinformował, 
że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, w głosowaniu: 
za – 3, przeciw -0, wstrz. – 2. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania  oraz  wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVIII/234/2013 
w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania  oraz  wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 
podjęto większością głosów: za – 16, przeciw – 4, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 10.7 - obecnych 21 radnych) 
przeciw głosowali: K. Ickiewicz, T. Tobiański, B. kamińska, G. Antczak,  

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie określenia zasad usytuowania 
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania  oraz  wprowadzenia zakazu 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
 

Pkt 10.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy  
Komisji stałych Rady Miejskiej  
na 2013 rok 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady 
Miejskiej na 2013 rok. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVIII/235/2013 
w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2013 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 10.7 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej na 2013 rok. 
 

Pkt 11  porządku posiedzenia  
           Stanowisko w sprawie upamiętnienia  
           150 rocznicy wybuchu Powstania   

Styczniowego 1863 roku 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego 
Zenona Żyndy – wnioskodawcy, o przedstawienie Stanowiska.  

 
Radny Zenon Żynda Przewodniczący Klubu Radnych PiS – przedstawił projekt 
Stanowiska.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt Stanowiska w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania   
Styczniowego 1863 roku. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie  
w sprawie 

            upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 10.8 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  Stanowisko w sprawie upamiętnienia 

150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku 
 

Pkt 12  porządku posiedzenia  
Apel w sprawie zmiany zasad  
finansowania przedszkoli. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt 
powyższego Apelu. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt Apelu w sprawie zmiany zasad finansowania przedszkoli. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Apel Rady Miejskiej w Tczewie  
w sprawie 

zmiany zasad finansowania przedszkoli. 
podjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrz. - 7 

(podczas głosowania pkt 10.9 - obecnych 21 radnych) 
wstrzymali się od głosu: B. Genca, K. Mokwa, E. Czochór, B. Kulas,                             
                                        P. Popielarczyk, W. Mroczkowski, R. Kucharski,  
nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Cz. Roczyński,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Apel w sprawie zmiany 

zasad finansowania przedszkoli. 
 

Pkt  13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
TREŚĆ INTERPELACJI 

 

1. Radny Bartłomiej Kulas 
Radny złożył interpelację w sprawie cen biletów i jakości komunikacji 
publicznej. Proponując rozważenie przy kolejnym przetargu na przewozy 
komunikacji miejskiej, możliwość przywrócenia papierowych biletów 
okresowych, zwiększenia liczby i sieci połączeń, określenia maksymalnego 
wieku autobusów i obniżenia cen biletów papierowych.  
 (Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 435 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, że kolega Bartłomiej Kulas 
poinformował, że ma niezliczoną ilość zgłoszeń dotyczących złego 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej przez firmę Meteor. Radna nie spotkała 
się ze skargami mieszkańców, wręcz odwrotnie, autobusy są wygodne, kursują 
prawidłowo, a to że się spóźniają niewiele, jest spowodowane korkami na ulicy.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że przetarg na usługi 
komunikacji miejskiej był ogłoszony na trzy lata. Jesteśmy już rok po realizacji 
tego kontraktu, więc kontrakt będzie realizowany jeszcze przez dwa lata. 
Współpraca z firmą Meteor odbywa się dobrze, biorąc pod uwagę współpracę                   
z firmą Veolia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z prośbą, aby 
odpowiedzi były krótkie, albo przedstawione na piśmie. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – jako użytkownik 
komunikacji miejskiej poinformowała, że oprócz tego, że minimalnie wydłużony 
jest czas przejazdu między kursami, nie zauważyła żadnej zmiany w porównaniu 
z firmą Veolia.  
Występują sporadyczne przypadki spóźnień autobusów, a koszt przejazdu jako 
emerytki wynosi 0,78 gr. na kartę miejską. Zwiększyła się częstotliwość 
kursowania linii Nr 4, poprzednio jeździła bardzo rzadko. 
 
Radna Brygida Genca -  poinformowała, że nie ma negatywnych doświadczeń 
dotyczących funkcjonowania nowego przewoźnika. Lepiej jest zorganizowana 
częstotliwość przejazdów na poszczególnych liniach. Nigdy się nie zdarzyło, aby 
oczekiwać długo na autobus. Rzeczą, na którą radna zwróciła uwagę to ogólna 
czystość w autobusach, która powinna być zabezpieczona przez kierowcę 
autobusu.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – poinformował o złym zwyczaju komentowania 
zgłaszanych interpelacji. 
Nigdy radny nie zgłaszał, by zlikwidować kartę miejską. Natomiast radny uważa, 
że poprzedni przewoźnik jak i obecny nie świadczyli usług na poziomie, na który 
zasługują mieszkańcy miasta Tczewa. 
 
2. Radny Zenon Żynda  
Interpelacja dotyczy bezrobocia w Tczewie. 
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy i jakie działania podjął Pan Prezydent lub 
zamierza podjąć w najbliższym czasie, które mogłyby spowodować pozyskanie 
nowych podmiotów gospodarczych i co się z tym wiąże nowych miejsc pracy.  
Radny zwraca się o pilne podjęcie rozmów z p. Prezes PSSE na temat 
wprowadzenia do oferty nowych podmiotów.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 436 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – zwróciła się                            
z zapytaniem, dotyczącym planowanej drogi na działkach przy ul. Traugutta czy 
miasto planuje taką ulicę i że prawdopodobnie miałaby ona powstać zamiast 
ulicy Nowosuchostrzyckiej. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że nigdy ze strony miasta 
nie było inicjatywy spotykania się z kimkolwiek na temat domniemanej drogi 
przy ulicy Traugutta. Taka droga nie jest w planach i z punktu widzenia układu 
transportowego nie ma sensu.  
Nie ma żadnych planów dotyczących likwidacji części ogródków działkowych na 
terenie miasta Tczewa. 
 
3.Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację                           
z 20 grudnia 2012r. w sprawie parku linowego o informację, o które wnioskował 
na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w dniu 31.01.2013r.  
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(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 434 

 

Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia 
 
Radny Roman Kucharski  - poinformował, że Powiat Tczewski otrzymał 50% 
więcej z puli budżetu państwa na wzmacnianie bezrobocia w powiecie 
tczewskim. 
Radny Bartłomiej Kulas – przedstawił stanowisko Klubu PO w sprawie 
możliwości poświadczenia nieprawdy przez Pana Prezydenta Mirosława 
Pobłockiego (w zał.) 

 
Radny Zenon Żynda – poinformował, że PUP z puli budżetu państwa nie 
otrzymał 50 % na zwalczanie bezrobocia. Otrzymał trochę więcej pieniędzy niż 
poprzednio, ale nie jest to 50%.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – przedstawił dwie sprawy: 
- odnośnie emocjonalnego wystąpienia pana radnego Bartłomieja Kulasa, będzie 
udzielona pełna informacja. Refleksja: to wystarczy kilka słów, żeby kilka 
ugrupowań miało pożywkę do ataku na Prezydenta, gazeta przynajmniej ma                 
o czym pisać, a tak prawdę mówiąc, nikt nie mówił o tym, żeby zrobić wszystko, 
aby tę ulicę zrobić. Na tym etapie jest to koniec, oczywiście pełną informację 
udzielę w formie pisemnej z podaniem wszystkich faktów jakie miały miejsce.  
Łącznie z treścią – bo to już są w tej chwili dwa porozumienia, a nie jedno,                     
a trzecie będzie w drodze.  
Druga sprawa - 3 lutego br. (niedziela) godz. 18.00 w Centrum Kultury i Sztuki 
odbędzie się spotkanie z piosenkarzem, kabareciarzem Arturem Andrusem. Jeżeli 
ktoś jest zainteresowany, dysponuję wejściówką dwuosobową i bardzo chętnie 
przekażę tę wejściówkę, to taki prezent od Prezydenta dla Radnych.  
 
Radny Zbigniew Urban – sprostował część wypowiedzi radnego Bartłomieja 
Kulasa, iż nie nazwał Pana Prezydenta kłamcą, tylko powiedział, że kłamał, a to 
nie jest jednoznaczne.  
Druga sprawa: na sesji 20 grudnia 2012r. odbyła się dyskusja o wniosku do 
budżetu dotyczącym wykonania parkingu przy SP nr 11 –obniżenie krawężników 
i sfinansowania tego z pieniędzy częściowo przeznaczonych na wypłatę nagród 
dla jubilatów.  
Radny odczytał treść oświadczenia (w zał.) i zwrócił się z prośbą, aby go                             
nie komentować  i zwrócił się do Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska odnośnie 
przedstawionego oświadczenia, na kolejnej sesji.  
 
Radny Krzysztof Korda – poinformował, że 8 lutego br. o godz. 1730 w Fabryce 
Sztuk odbędzie się promocja kolejnego numer rocznika ,,Teki Kociewskie”. 
 
Radny Tomasz Tobiański – poinformował, że 30 stycznia 2013r. powstało 
Stowarzyszenie ,,Biegający Tczew”.  
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Radny Krzysztof Misiewicz – odniósł się do dyskusji, która odbyła się w dniu 
dzisiejszym, na temat tzw. uchwał śmieciowych, patrząc na wcześniejsze 
głosowanie. 
Rząd przygotowuje buble prawne, które sprawiają problemy samorządom. 
Postępuje proces zrzucania zadań konstytucyjnie zapisanych po stronie państwa, 
na barki samorządu. Jest to robione notorycznie, a niestety nie idą za tym 
pieniądze.    
Radny zwrócił się do radnych Klubu Radnych PO, którzy wstrzymali się podczas 
głosowania uchwał śmieciowych i Apelu w sprawie finansowania przedszkoli, 
czy radni zgadzaj a si e z tym, że państwo narzuca samorządom coraz większe 
obciążenia.  
Jeżeli chodzi o śmieci, to Państwo otrzymali wszystkie materiały i jakoś na apel 
Pana Prezydenta aby wskazać gdzie jest błąd w obliczeniach, czy założeniach, 
nie potraficie tego zrobić.  
Dla przykładu Gmina Wiejska w dniu dzisiejszym uchwaliła stawki, które od 
osoby wynoszą 14 zł. i 24 zł. i są wyższe od naszych stawek.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, radnym, 
aby skupić się na pracy Rady i nie mieszać do tego polityki.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski Przewodniczący Klubu Radnych PO – 
poinformował, że jako klub nie dadzą się sprowokować politycznie.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – poinformował, że jest przeciwny, aby na sesji Rady 
Miejskiej prowadzić politykę ogólnokrajową.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że bardzo dobrze się stało, że Rada 
Miejska podjęła Stanowisko w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy Powstania 
Styczniowego.  
 
Radna Brygida Genca – poinformowała, iż radny Krzysztof Misiewicz zarzucił 
członkom Klubu Radnych PO, głosowanie nad uchwałą śmieciową, że radni 
czegoś nie wiedzą, a na Komisji finansowo-Budżetowej sam nie głosował za 
przyjęciem uchwały, więc sam miał wątpliwości. 
Radna zwróciła się z zapytaniem, dlaczego teraz radny ma tak wielkie pretensje, 
że my czegoś nie wiemy. Czyżby od Komisji Finansowo-Budżetowej coś się 
wydarzyło, czy kolega uzyskał jakieś inne wiadomości. Jeżeli tak, to może 
jeszcze się z nami podzieli tymi wiadomościami.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – rolą opozycji jest krytykowanie rządzących, czyli 
krytykowanie rządu. Wygląda to tak: jeżeli opozycja przygotowuje uchwały, to 
trafiają one do kosza albo do tzw. ,,zamrażarki”.  
Dlatego uważam, że to bubel, wystarczy wejść na jakiekolwiek forum, na 
jakąkolwiek gminę, dzieje się to w całej Polsce. Uważam, że jest to bubel, bo 
dotyczy to wszystkich samorządów, wszystkie samorządy maja z ta ustawą 
problem.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, aby radni 
więcej energii wykorzystywali biorąc udział w pracach komisji zajmując się 
tematami związanymi z pracą radnych, a na przyszłość politykę zostawić i zająć 
się sprawami, które dotyczą miasta Tczewa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował iż: 
- do Rady wpłynęło z Wydziału Spraw Społecznych pismo, informujące                                 
o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych w otwartych konkursach 
ofert w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniu patologiom 
społecznym, prowadzenia informacji turystycznej, upowszechniania turystyki 
oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
Chętni mogą się zapoznać z informacją w Biurze Rady,  
- do Rady wpłynęło pismo z Wydziału Spraw Komunalnych iż w wyniku 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmującego prowadzenie 
monitoringu atmosfery na terenie Tczewa. Prezydent zatwierdził wysokość 
dotacji na realizację przedmiotowego zadania w kwocie zabezpieczonej                         
w budżecie miasta na 2013r. w wysokości 80.000 zł.  
- konwent Rady Miejskiej odbędzie się 07 lutego 2013r. o godz. 1600. 
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Krystian Nehrebecki – zaapelował                             
o rozwiązanie problemu zaklejania ogłoszeń CKiS.  
Poinformował, że od 15 lutego br. zostanie uruchomiona platforma zakupu 
elektronicznych biletów. Przedstawił zagadnienie nagłośnienia w CKiS.                        
Na stronie internetowej znajdują się wszystkie informacje dotyczące 
planowanego repertuaru do kwietnia br. Od maja do sierpnia br. nie będzie 
żadnych imprez pod dachem, gdyż będzie wykonywana termomodernizacja 
obiektu. 
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że miasto powinno mieć do 
dyspozycji swoje słupy ogłoszeniowe.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXVIII sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   

 
Obrady sesji zakończono o godz. 1430. 

                                   

 

           Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 

 


