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P r o t o k ó ł  Nr  XXXV/2013 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 11 września 2013 roku 
 

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

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

 
Obecni radni:          -    20/ wg listy obecności 

 
                               Nieobecni radni       -     Grażyna Antczak                                

                                 Ferdynand  Motas 
                         Zenon Żynda 

 
Obecni goście zaproszeni  -  według załączonej listy obecności 

 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXV sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Jerzego          
  Waruszewskiego,   
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
           
Pkt 2 porządku posiedzenia 

Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 20 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 04 września 2013r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 04 września 2013 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami  

przyjęto jednogłośnie : za – 20 
( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  20 radnych) 

 
I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 

 
II . Część druga: 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1  likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnym   
       Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, 
4.2  wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   
       Sp. z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego   
       Sp. z o.o. w Tczewie. 
5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków 
6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Pkt  4 podjęcie uchwał: 

Pkt  4. 1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

likwidacji zakładu budżetowego  

- Zakładu Gospodarki Komunalnym   

Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Radny Bartłomiej Kulas -  przedstawił informacje na temat w/w projektu uchwały. 
Poinformował, że w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnym  Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie, można zauważyć  niewskazany nadmierny pośpiech. 
Radny Popiera wprowadzenie zmian zarządzania zasobami mieszkaniowymi, ale ma 
bardzo poważne wątpliwości co do terminu tych zmian, które zostały zaproponowane 
Radzie w dużym pośpiechu, po krótkich wakacjach, rok przed wyborami, a 
najważniejsze bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, 
którzy o zmianach wiedzą jak najmniej.   
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Dlatego radny na Komisji Finansowo-Budżetowej zaproponował autopoprawkę, aby 
zmienić datę terminu likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnym  Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie z 31 grudnia 2013r. na 31 grudnia 2014 r. w celu 
przygotowania zmian, która niestety komisja odrzuciła.  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, 
wstrz. – 6. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński -  komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za – 9, przeciw – 2, wstrz. 
– 2,  
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXV/278/2013 

w sprawie 

likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnym 

Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 

 
podjęto większością głosów: za – 15, przeciw -3, wstrz. – 2,   

(podczas głosowania pkt 4.1 - obecnych 20 radnych) 
za głosowali: M. Augustyn, B. Chylicka, E. Czochór, K. Ickiewicz, B. Kamińska,  

                    K. Korda, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Mokwa, W. Mroczkowski,  
             P. Popielarczyk, Cz. Roczyński, T. Tobiański, A. Truszkowski, G. Pierzynowska 
przeciw głosowali: K. Janusz, Z. Urban, B. Genca, 
wstrzymali się od głosu: B. Kulas, P. Kajzer,  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, G. Antczak, 
                                    

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie likwidacji zakładu 

budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w 

Tczewie 

Pkt  4. 2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na połączenie  

spółek: Zakładu Gospodarki   

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie 

i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 

 Społecznego  Sp. z o.o. w Tczewie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, 
wstrz. –5. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński -  komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za –12, przeciw – 0, wstrz. 
– 1,  

       Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Tczewie. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXV/279/2013 

w sprawie 

wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego  Sp. z o.o. w Tczewie. 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 4.2 - obecnych 20 radnych) 
za głosowali: M. Augustyn, B. Chylicka, E. Czochór, K. Ickiewicz, B. Kamińska,  

                             K. Korda, R. Kucharski, K. Misiewicz, K. Mokwa, W. Mroczkowski,  
                      P. Popielarczyk, Cz. Roczyński, T. Tobiański, A. Truszkowski, K. Janusz 
                      B. Kulas, P. Kajzer, B. Genca, , G. Pierzynowska, 
wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, G. Antczak, 
                                    

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

połączenie spółek: Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie           

i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Tczewie. 

 
Pkt  5 porządku posiedzenia 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni nie 
zgłosili wniosków ani interpelacji.  
 

Pkt 6 porządku posiedzenia 

Wolne wnioski, informacje  

oraz oświadczenia 

 (podziękowania, życzenia itp. 

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że przed sesją wraz  z Z-cą 
Prezydenta Miasta Adamem Burczykiem,  wziął  udział w spotkaniu z Zarządem 
Powiatu Tczewskiego, na którym dyskutowano na temat warunków finansowych  
przejęcia dróg powiatowych przez miasto Tczew. 
Udało się wynegocjować pewne warunki, które w tej chwili zaproponuje Radzie, do 
przyjęcia na sesji 19 września br. do podjęcia stosownej uchwały o przejęciu dróg 
powiatowych przez miasto. Przedmiotem przejęcia byłyby wszystkie drogi 
powiatowe z wyjątkiem dwóch dróg, 30 Stycznia, z racji tego, że powiat jest  
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zainteresowany zgłoszeniem wniosku o tzw. ,,schetynówkę” i ul. Jana z Kolna                  
z racji tego, że trwają rozmowy z przedstawicielami państwa na temat finansowania 
mostu przez rzekę Wisłę. Te dwie drogi pozostałyby w gestii Powiatu.  
Jako rekompensatę za przejęcie dróg, udało wynegocjować się następujące warunki: 
jeżeli chodzi o pokrywanie kosztów bieżącego utrzymania, to Powiat przez 7 lat 
będzie przekazywał kwotę 600.000 zł. rocznie, natomiast jeżeli chodzi o sprawy 
inwestycyjne będzie to kwota 2.000.000 zł. rocznie, przez 7 lat, począwszy od 2014 
roku do 2020 r.  
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem, czy te warunki zostały, czy 
zostaną spisane jako oficjalny dokument, bez względu na to, kto będzie Starostą, czy 
Prezydentem, one będą musiały być respektowane.  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że będzie to przyjęte                     
w formie uchwał obu Rad, żeby bez względu na zmiany, które mogą nastąpić                  
w kolejnych latach nie miały wpływu na te warunki.  
Po stronie miasta będą dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i wybudowanych 
urządzeń w tym pasie drogowym. Oceniono, że jest to kwota ok. 300 000 zł. rocznie, 
która będzie zwiększała dochody miasta.  
 
Radny Zbigniew Urban – przejęcie ulic byłoby od 1 stycznia 2014 r.  
 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że przejęcie ulic nastąpiłoby 
zgodnie z ustawa o drogach publicznych od 1 stycznia 2014 r.                    

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że kolejna 
sesja Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się 19 września o godz. 10.00. 
Na przewodniczącego Koła Platformy Obywatelskiej w Tczewie został wybrany 
radny Włodzimierz Mroczkowski.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono         
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXV sesji, dziękując wszystkim  
za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1620. 
 

 
                 

 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 


