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P r o t o k ó ł  Nr IV/2015 

----------------------------------------------- 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 lutego 2015 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

Obecni radni:          -    23/ wg listy obecności 
 

                                Nieobecny radny        -                     - 
                                        

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył IV sesję Rady Miejskiej 
w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Posła Na Sejm RP Kazimierz Smolińskiego, 
- Posła na Sejm RP Jana Kulasa,  
- Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Zenona Odya,  
- Przewodniczącego Rady Gminy Tczew Krystiana Taflińskiego, 
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 
- Członka Zarządu Powiatu Tczewskiego Zenona śyndę,  
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego,  
- 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, Ŝe w obradach sesji uczestniczy 23 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 11.02.2015r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji z 11.02.2015r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 23 radnych) 
 
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 29 stycznia 2015 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2015 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od  29 stycznia 

2015r. do 25 lutego 2015 r. 
 
II . Część druga: 
 

7. Informacja z realizacji w 2014 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

8. Informacja z przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2014 r.  
9. Sprawozdania z działalności Komisji stałych za m-c grudzień 2014r.  

 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1 zmieniająca uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                       

25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, 

10.2 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i Al. Zwycięstwa, 

10.3 przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa w obszarze dawnego poligonu w rejonie osiedla 
Górki w Tczewie, 

10.4 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

10.5 zatwierdzenia taryf dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorczego 
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z  o. o w 
Tczewie. 

11. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.                                                                   
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Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 29 stycznia 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 29 stycznia 2015r. Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do 
wglądu.  
Czy są uwagi do w/w protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół  
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z  29 stycznia  2015r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

-  przyjęto jednogłośnie : za – 23 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 23 radnych) 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c luty 2015 r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Poinformował, iŜ: 
- 1 marca br. wraz ze Stowarzyszeniem ,,Zawsze Solidarni” odbędą się obchody Dnia    
  Pamięci śołnierzy Wyklętych, o godz. 10.00 msza św. w kościele szkolnym, następnie   
  odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy MBP w Tczewie, ok. godz. 11.40 odsłonięcie   
  tablicy Ronda śołnierzy Wyklętych, o godz. 12.00 uroczystości przy pomniku przy   
  Pomniku Ofiar Stalinizmu, w godzinach wieczornych w kościele pw. Św. Franciszka                       
  z AsyŜu na Górkach odbędzie się koncert pasyjny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej   
  Progress, 
- zakończono nabór na dyrektora MPB w Tczewie, spośród czterech kandydatur na  
  dyrektora MPB wybrany został Krzysztof Korda, 
- dyrektor naczelny Polskiej śeglugi Morskiej Paweł Szynkaruk, poinformował, iŜ jeden   
  z nowo budowanych statków będzie nosił nazwę TCZEW. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
zapytania do informacji przedstawionej  przez Prezydenta Miasta. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6  porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od  29 stycznia 2015r.  
do 25 lutego 2015 r. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od  29 stycznia 2015r.  do 25 lutego 
2015 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
pytania do przedstawionej informacji.  
 
Prezydium Rady Miejskiej w Tczewie przekazało radnym legitymacje, znaczki z Gryfem, 
oraz rysunki wykonane z natury przez laureata nagrody Pierścień Mechtyldy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
 
Część II 
 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji w 2014 r.  
stypendiów szkolnych o charakterze  
socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜszą informację.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji w 2014 r. stypendiów 
szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja z przebiegu Akcji Zima  
w m-cu listopadzie i grudniu 2014 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜszą informację.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z przebiegu Akcji Zima 
w m-cu listopadzie i grudniu 2014 r. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Sprawozdania z działalności  
Komisji stałych za m-c  
grudzień 2014r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe komisje stałe 
Rady Miejskiej w Tczewie przyjęły sprawozdania  z działalności za m-c grudzień 2014r. 
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Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdania z działalności Komisji stałych za 
m-c grudzień 2014r. 

 
Pkt  10 podjęcie uchwał: 

    Pkt  10. 1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia                        
25 października 2012 r. w sprawie  
określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej  
Tczew. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 04.02.2015 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt      
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                        
25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IV/32/2015 
             zmieniającą 

uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew. 
podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

(podczas głosowania pkt 10.1 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny podczas głosowania T. Klimczak  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXV/195/2012 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej  Tczew. 

 
Pkt 10.2 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i Al. Zwycięstwa. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 15.01.2015 r. Poinformował, Ŝe w uzasadnieniu do uchwały nastąpiła poprawa 
pomyłki pisarskiej, polegająca na zamianie słowa ,,mieszkaniowej” na słowo 
,,usługowej”.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił informacje 
wyjaśniające, dotyczące złoŜonego na Komisji Finansowo-BudŜetowej wniosku                              
o podzielenie na dwie części w/w projektu uchwały, aby zmianę planu dotyczącego 
terenu przy ul. Kościuszki-Westerplatte przyjąć po wyjaśnieniu zmian (w zał. 
wyjaśnienia radnego).  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i Al. Zwycięstwa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IV/33/2015 
w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i Al. Zwycięstwa. 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
 (podczas głosowania pkt 10.2 - obecnych 22 radnych)  

nieobecny podczas głosowania T. Klimczak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie 

ulicy Kościuszki i Al. Zwycięstwa. 
 
Pkt 10.3 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego 
 miasta Tczewa w obszarze dawnego  
poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.02.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze dawnego poligonu                          
w rejonie osiedla Górki w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IV/34/2015 
w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa w obszarze dawnego poligonu w rejonie osiedla 
Górki w Tczewie. 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
 (podczas głosowania pkt 10.3- obecnych 22 radnych)  

nieobecny podczas głosowania T. Klimczak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tczewa w obszarze dawnego poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie. 
 

    Pkt  10. 4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie zarządzania  
poboru opłaty skarbowej w  drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.02.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt      
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w  drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IV/35/2015 
               zmieniającą 

uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w  drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 10.4 – obecnych 23 radnych)  

                                              podczas głosowania nieobecny T. Klimczak 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zarządzania poboru opłaty skarbowej w  drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Pkt 10.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia taryf dla zbiorczego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorczego 
odprowadzania ścieków przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z  o. o w Tczewie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 10.02.2015 r. Poinformował, Ŝe radni otrzymali dodatkowe informacje 
uzasadniające zmianę cen wody i ścieków.  
 
Prezes ZWiK Marcjusz Fornalik – omówił i przedstawił prezentację dotycząca zmian 
taryf.  
Radny Marcin Szulc w imieniu Klubu Radnych PO – odczytał stanowisko dotyczące 
podwyŜki cen wody i ścieków (wystąpienie w zał.).   
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – poinformował, iŜ 
otrzymał od Prezesa ZWiK-u dodatkowe informacje, które lepiej zobrazowały omawiane 
zagadnienie.  
 
Radny Józef Cichon – poinformował, iŜ Pan Prezes ZWiK zasygnalizował, Ŝe podwyŜki 
wody i ścieków przeznaczone są między innymi na inwestycje, które pozwolą na 
przyciągniecie innych kontrahentów korzystających z zakładu.  
Radny poinformował, aby wymienić na osiedlu Zatorze w jej starej części, instalację 
wodociągową przejętą od PKP.  
 
Radny Zbigniew Urban – ze względu na fakt, iŜ nie uczestniczył na posiedzeniu Komisji 
Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-BudŜetowej, odniósł się do w/w projektu 
uchwały. Na wstępnie podziękował panu Prezesowi ZWiK Sp. z o.o  za przygotowanie 
rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących skutków podwyŜek jak równieŜ ich 
uzasadnienia.  
Poinformował, Ŝe Rada Miejska w Tczewie nie ma Ŝadnego wpływu na wysokość cen 
wody, moŜe je tylko podwyŜszyć. Natomiast decyzje jaka jest to podwyŜka podejmuje 
Prezydent Miasta Tczewa i jest to podwyŜka zatwierdzona przez pana prezydenta.  
Pochwalił pana Prezesa ZWiK Sp. z o.o iŜ przewidział marŜę zysku, która pozwoli 
rozpocząć kolejne inwestycje.  
W zestawieniu przekazanym radnym brakuje jednej istotnej informacji. W  inwestycjach 
zrealizowany w 2014 roku, o łącznej wartości 3 100 000, wyszczególnione są pozycje, 
które sumują się na kwotę 2 100 000 zł. zdaniem radnego brakuje tu jednej istotnej 
pozycji. Pozycja ta wiąŜe się z budową fontanny na osiedlu Suchostrzygi, za którą                       
w drodze przetargu, ZWiK zapłacił 672 000 zł.      
Radny poinformował, iŜ mieszkańcy powinni wiedzieć z jakich pieniędzy finansowane są 
inwestycje w roku wyborczym i jako członek opozycji jego obowiązkiem jest 
informowanie o takich faktach.  
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Pojawiła się po raz pierwszy informacja, dotycząca kar za przekroczenie norm azotanu 
amonowego, radny zwrócił się z zapytaniem z czym to jest związane i dlaczego ona 
wcześniej nie była uwzględniana w zestawieniach.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radni 
opowiedzą się w głosowaniu za przyjęciem projektu uchwały czy jej nie przyjęciu oraz 
czy się utoŜsamiają z tym, aby w mieście były realizowane inwestycje, aby woda była tak 
dobra jak jest, albo nawet jeszcze lepsza jeŜeli jest to moŜliwe.   
 
Prezes ZWiK Marcjusz Fornalik – odnośnie zapytania radnego Zbigniewa Urbana o  kary 
za przekroczenie norm azotanu amonowego poinformował, po przekroczeniu 
określonego ładunku, zakłady płacą dodatkowe opłaty. Do tej pory azot ogólny, ujęty               
w stawkach, nie zawsze odzwierciedlał faktyczne koszty ponoszone przez Spółkę 
oczyszczania ścieków. Azot amonowy powoduje dość istotne zwiększenie kosztów 
oczyszczania ścieków, dlatego został on wprowadzony.  
Fontanna budowana była za łączną kwotę 570 000 zł. netto wraz z kosztami 
projektowymi, nadzorem. Zakład oprócz podstawowej działalności, prowadzi działalność 
dodatkową. Dotychczas do działalności podstawowej nie był doliczany Ŝaden procent, 
marŜa z zysku. Natomiast do działalności dodatkowej wliczane są koszty dodatkowe                  
i wyliczany jest zysk. Wypracowywany zysk Spółka postanowiła przeznaczyć na budowę 
fontanny. Jest to o tyle waŜne, Ŝe większość wypracowanego zysku jest poprzez działania 
poza granicami miasta Tczewa, czyli składają się na to mieszkańcy innych gmin, czy 
firmy z innych gmin. Dzięki temu moŜna było pobudować fontannę, która będzie dobrze 
słuŜyła mieszkańcom miasta.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorczego 
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z  o. o                          
w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IV/36/2015 
w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorczego 
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z  o. o w Tczewie. 
podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 1, wstrz.- 0,  

 (podczas głosowania pkt 10.5 - obecnych 23 radnych) 
przeciw głosował: Z. Urban 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorczego odprowadzania ścieków przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z  o. o w Tczewie. 
 
Pkt 11  porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 

TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Józef Cichon  
Radny zwrócił się z prośbą o wystąpienie do PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Gdańsku o uporządkowanie terenu działki nr 17/6 połoŜonej 
przy ul. Prostej w Tczewie. Do wniosku dołączono zdjęcia w/w działki. 

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 16 
 

2. Radny Krzysztof Bejgrowicz  
Radny zwrócił się z zapytaniem dot. podjazdu łączącego ulicę Jana Brzechwy                      
z ulicą Andresena w Tczewie, pomiędzy blokami Andersena 3 i Andersena 5. 
Podjazd ten sprawia mieszkańcom wiele problemów szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym, a wysoki próg, zjeŜdŜając od ul. Andersena do                            
ul. Jana Brzechwy, niejednokrotnie powoduje obtarcia podwozi samochodów. 
Radny ponadto sugeruje, aby przy ewentualnym remoncie podjazdu, 
zagospodarować więcej miejsc parkingowych na tym terenie.  

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 17 
 

3. Radna Danuta śywicka  
Radna w nawiązaniu do odpowiedzi Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek z sesji 
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zainstalowania progów zwalniających na              
ul. Grunwaldzkiej, wnosi o zainstalowanie innych urządzeń podnoszących 
bezpieczeństwo na w/w terenie jak: sygnalizacja świetlna, ostrzegawcza, trójkątna, 
azyl dla pieszych lub podniesienie poziomu przejść nad poziom jezdni.  

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 18 
 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
 

1. Radny Józef Ziółkowski 
Radny w imieniu mieszkańców Osiedla Staszica, złoŜył protest przeciwko 
tolerowaniu przez władze miasta Tczewa emitowania na terenie osiedla 
mieszkaniowego silnych odorów pochodzących z firm: OILER, COMAL I 
KOMMUNAL SERVICE. Do protestu w/w sprawie dołączono listę 379 podpisów 
mieszkańców Osiedla Staszica.  

         Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 15 
 
Radny Józef Cichon – poinformował, Ŝe nieprzyjemne zapachy zaczynają docierać do    
os. Zatorze.  
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Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
Radny Bartosz Paprot – podziękował, za rozpoczęcie jeszcze w tym roku remontu przy 
ul. Jagiełły.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, Ŝe: 
-ukazał się podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, technikum, 
wydawnictwo Nowa Era, w którym na stronie 8 zawarta jest  informacja o wybuchu                    
II wojny światowej w Tczewie, o treści: ,,Atak III Rzeszy na Rzeczpospolitą nastąpił                  
1 września 1939 roku, bez formalnego wypowiedzenia wojny. Datę tę uznaje się 
oficjalnie za początek II wojny światowej. Niemieckie działania wojenne rozpoczęły się 
od zbombardowania przyczółków mostowych w Tczewie o godzinie 4.34, miasta Wieluń 
o godz. 4.40 oraz z ostrzału polskiej placówki wojskowej w wolnym mieście Gdańsku na 
półwyspie Westerplatte o godz. 4.48.”  
 
Radny Kazimierz Mokwa – podziękował właścicielom restauracji Akropolis na Górkach 
za udostępnienie lokalu i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania balu 
karnawałowego  na osiedlu Witosa w dniu 17 lutego br. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał odpowiedź na 
wystosowane do NFZ w Gdańsku pismo, dotyczące ubezpieczonych pacjentów, którzy 
korzystają z  przychodni zdrowia, a nie są ujęci w systemie Elektronicznej Weryfikacji 
Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ), co za tym idzie, przychodnie, nie otrzymują 
za tych pacjentów środków finansowych.  
Poinformował, iŜ:  
- konwent odbędzie się 05 marca br. o godz. 16.00, 
- sesja odbędzie się 26 marca br. o godz. 10.00,  
- 1 marca br. Dzień Pamięci śołnierzy Wyklętych- o godz. 10.00 msza św. w kościele   
   szkolnym - zbiórka pocztu sztandarowego, dalsze obchody tak jak informował   
   Prezydent Miasta na początku sesji. 
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z zapytaniem dlaczego na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej, jest tylko sztandar Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe nie są 
praktykowane zaproszenia instytucji ze sztandarami.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady IV sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1220. 

                  


