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P r o t o k ó ł  Nr XIII/2015 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 listopada 2015 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
Obecni radni:      -    21/ wg listy obecności 

 
Nieobecni radni     -    Tomasz Klimczak 
                Krzysztof Misiewicz 
 

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
 

                 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XIII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Byłego Posła na Sejm RP Jana Kulasa, 
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  
- Z-ce Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tczewie Barbarę Szczepańską 
- 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 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 05.11.2015r. Zaproponował zmiany do porządku tj.  
wprowadzenie: 
- jako pkt 8 Przedstawienie protokołów z kontroli przeprowadzonej przez zespół  
kontrolny Komisji Rewizyjnej: 

a) protokołu nr 4/2015 w zakresie: „Organizacja i finansowanie kalendarza 
rozgrywek sportowych w szkołach podstawowych                      i gimnazjach” 

b) protokołu nr 6/2015 w zakresie: „Zaległości w podatku od nieruchomości                     
w latach 2013 – 2014”, 

c) protokołu nr 7/2015 w zakresie: „Analiza wydanych decyzji dodatków  
mieszkaniowych”, 

- jako pkt. 9.6 projektu uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru                       
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 
 
- jako pkt. 9.7 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa, 
 
- jako pkt. 9.8 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek 
opłaty targowej w mieście Tczewie, 
 
- jako pkt 9.9 projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, 
 
- jako pkt 9.10 projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Tczewa i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 05.11.2015r. wraz ze zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

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

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: T. Klimczak, K. Misiewicz, 

 
I. Część pierwsza: 

 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
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4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c listopad 2015 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 

października 2015r. do 25 listopada 2015 r. 
 
      II . Część druga: 
 

7. Informacja z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  za rok 
2015. 

8. Przedstawienie protokołów z kontroli przeprowadzonej przez zespół  kontrolny 
Komisji Rewizyjnej: 

a) protokołu nr 4/2015 w zakresie: „Organizacja i finansowanie kalendarza 
rozgrywek sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach” 

b) protokołu nr 6/2015 w zakresie: „Zaległości w podatku od nieruchomości                     
w latach 2013 – 2014”, 

c) protokołu nr 7/2015 w zakresie: „Analiza wydanych decyzji dodatków  
mieszkaniowych”. 

 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
9.1  zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 2016, 
9.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
9.3 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020, 
9.4 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2016”,  
9.5 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia 

Polska Unia Mobilności Aktywnej, 
9.6 wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego, 
9.7 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie miasta Tczewa, 
9.8 wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie, 
9.9 wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

stawki tej opłaty, 
9.10 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tczewie, 
 

10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 29 października 2015 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 20 października 2015 r. 
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Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie w/w 
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 października 2015 r.  
-  przyjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: T. Klimczak, K. Misiewicz, 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c listopad 2015r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
zapytania do informacji przedstawionej  przez Prezydenta Miasta. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 29 października 2015r.  
do 25 listopada 2015 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – poinformował, Ŝe w/w 
okresie nie zgłoszono interpelacji.  
 
Część II 
 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja z funkcjonowania  
systemu gospodarki odpadami  
komunalnymi  za rok 2015 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w informację. 
zwrócił się z zapytaniem, czy do informacji są zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi  za rok 2015. 
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Pkt 8 porządku posiedzenia  
Przedstawienie protokołów  
z kontroli przeprowadzonej przez  
zespół  kontrolny Komisji Rewizyjnej: 

a) protokołu nr 4/2015 w zakresie: „Organizacja i finansowanie kalendarza 
rozgrywek sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach” 

b) protokołu nr 6/2015 w zakresie: „Zaległości w podatku od nieruchomości                     
w latach 2013 – 2014”, 

c) protokołu nr 7/2015 w zakresie: „Analiza wydanych decyzji dodatków  
mieszkaniowych”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa w imieniu przewodniczącego zespołu 
kontrolnego Krzysztofa Misiewicz, przedstawił protokół nr 4/2015 z kontroli na temat  
„Organizacja i finansowanie kalendarza rozgrywek sportowych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach”. 
 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Marcin Szulc przedstawił 
protokół nr 6/2015 z kontroli na temat „Zaległości w podatku od nieruchomości w latach           
2013 – 2014”. 
 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Józef Cichon  przedstawił 
protokół nr 7/2015 z kontroli w zakresie: „Analiza wydanych decyzji dodatków  
mieszkaniowych”. 
 
W/w protokoły z kontroli, znajdują się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  
 
Pkt 9 podjęcie uchwał: 
Pkt  9. 1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia rocznego planu  
potrzeb w zakresie wykonywania  
prac społecznie uŜytecznych w  
mieście Tczewie na rok 2016 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 05.11.2015 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski – 
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe projekt     
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 2016. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/88/2015 
w sprawie  

zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 2016 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: T. Klimczak, K. Misiewicz, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych 

w mieście Tczewie na rok 2016 
 

    Pkt  9.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 03.11.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski  – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/89/2015 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego. 
 



7 

 

    Pkt  9.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 22.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/90/2015 
w sprawie  

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 9.3 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Ochrony Ofiar Przemocy                     

w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020. 
 

    Pkt  9.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  
w mieście Tczewie na rok 2016”,  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 03.11.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 
2016”. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/91/2015 
w sprawie  

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2016” 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych                                         

i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2016”. 
 
Pkt  9.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia  
i przystąpienia do Stowarzyszenia  
Polska Unia Mobilności Aktywnej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 15.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia  
Polska Unia Mobilności Aktywnej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/92/2015 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia 
Mobilności Aktywnej 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 9.5 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej 
 

    Pkt  9.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wzoru formularzy niezbędnych  
do wymiaru i poboru podatku od    
nieruchomości, rolnego i leśnego 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 17.11.2015 r.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/93/2015 
w sprawie 

wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wzoru formularzy 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 
    Pkt  9.7  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia  
wysokości stawek podatku od   
nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 05.11.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski  – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/94/2015 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 9.7 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

 
Pkt  9.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia i określenia  
wysokości stawek opłaty targowej  
w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.11.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski  – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej                       
w mieście Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/95/2015 
w sprawie  

wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 9.8 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wprowadzenia i określenia 

wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 
 

    Pkt  9.9  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 z dnia 16.11.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – omówił projekt uchwały, przedstawiając 
prezentację. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, wynosi 13,50 zł. za 1 osobę na miesiąc ( było 11,20 
zł.). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane                          
i odbierane w sposób nieselektywny, wynosi 22,00 zł. za 1 osobę na miesiąc (było 18,60 
zł.)  



11 

 

Radny Zbigniew Urban – przedstawił swoje stanowisko na temat w/w projektu uchwały, 
posługując się między innymi informacją,  znajdującą się na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Tczewie  w zakładce gospodarka odpadami, pt. ,,Analiza stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Tczew za rok 2014”, strona 13.  
 
Reasumując swoje wystąpienie radny poinformował, Ŝe w projekcie budŜetu na 2016 rok 
po raz pierwszy od wielu lat jest nadwyŜka budŜetowa w kwocie 5 mln. zł. wobec tego 
naleŜy się zastanowić, czy rzeczywiście jest taka konieczność i potrzeba, aby pieniądze 
od mieszkańców w formie podwyŜki za śmieci pozyskiwać.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe miasto na odpadach nie 
zarabiało i nie zarabia, oczywiście dane moŜna przedstawiać w róŜny sposób nie 
pokazując całego otoczenia. MoŜna zmieszać dywidendy i nagrody dla pracowników                  
i inne. Stwierdził, Ŝe nowe stawki zostały przeanalizowane bardzo dokładnie i mamy 
bardzo tani system, na to co dajemy w zamian. Porównując się z innymi  jesteśmy bardzo 
dobrą firmą. 
W międzyczasie był przetarg, który pewne rzeczy zmienił, zmieniły się przepisy, wydano 
nowe rozporządzenia, to równieŜ miało wpływ na koszty. Stawka 13,50 zł.  i 22 zł.                    
- w okolicy nie ma niŜszych stawek, biorąc pod uwagę jakość usług.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Rajmund Dominikowski – 
poinformował, Ŝe paręnaście lat temu jak powstała oczyszczalnia ścieków, równieŜ 
trzeba było zadecydować o podwyŜce cen za wodę, wówczas takŜe była dyskusja,                       
a dzisiaj mamy tak dobrą wodę, Ŝe moŜna ją pić z kranu, ale to musi kosztować. 
Podobnie jest ze śmieciami – śmieci i woda muszą kosztować. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe dodatkowo 
odbierane są odpady zielone, popioły. Odbiór śmieci o duŜych gabarytach jest odbierany 
po uprzednim telefonicznym powiadomieniu zakładu.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski  – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Więcej uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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 XIII/96/2015 
w sprawie  

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                       
i stawki tej opłaty 
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podjęto większością  głosów: za –16, przeciw-2, przeciw-3,  
(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 21 radnych)  

przeciw głosowali: Z. Urban, M. Matysiak, 
wstrzymali się od głosu: J. Cichon, E. Ziółek-Radziszewska, D. śywicka, 

podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  
 
 

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

 
Pkt 9 .10  porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa i Dyrektor Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                    
z dnia 25.11.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – przedstawił opinię komisji. 
Poinformował, Ŝe skarga wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu                       
16 listopada 2015 r. i w tym samym dniu komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się ze 
skargą i wystosowała do Prezydenta Miasta wniosek o przygotowanie informacji.                     
Na następnym posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z odpowiedzią pana 
prezydenta i po jej przeanalizowaniu uznano skargę jest za niezasadną, w głosowaniu 8- 
za jednogłośnie. 
Z informacji przekazanych przez MOPS wynika, Ŝe skarŜący jest stałym klientem MOPS 
i traktuje tą instytucję jako instytucję, która ma być dostępna na kaŜde jego Ŝądanie, jest 
arogancki, obraŜa pracowników, zachowuje się w sposób niekulturalny, wręcz czasami 
nie moŜna się oprzeć takiemu wraŜeniu, Ŝe jest to próba zastraszenia pracowników 
MOPS. Najistotniejsze zagadnienia zawarte są w uzasadnieniu.  
Przewodniczący Komisji, w imieniu swoim, skierował apel do pani dyrektor MOPS, aby 
podjęła stosowne kroki w celu zabezpieczenia swoich pracowników przed tego rodzaju 
problemami.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa  - poinformował, Ŝe komisja 
Rewizyjna przeanalizowała skargę mieszkańca Tczewa i  w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie za, oddaliła ją, nieobecny podczas posiedzenia radny Z. Urban.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIII/97/2015 
w sprawie  
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skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 9.10 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, T. Klimczak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                    

w Tczewie. 
 

 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wycięcie drzewa znajdującego się w pasie ruchu 
drogowego przy ul. Bałdowskiej 19, przy wyjeździe ze szkoły ZBiO w Tczewie 
oraz ul. Iwaszkiewicza drzewo w znacznym stopniu ogranicza widoczność, 
zasłania widoczność zbliŜającym się pojazdom – drzewo to zwiększa ryzyko 
zagroŜenia wypadkiem. 
W związku z interwencją mieszkańców, oraz po wizji lokalnej i rozmowie z panią 
dyrektor szkoły mając na uwadze bezpieczeństwo uŜytkowników drogi wnioskuje 
o moŜliwie jak najszybsze wycięcie wskazanego drzewa.  

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 136 
 

2. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców Osiedla Zatorze korzystających z przejścia 
pomiędzy ulicą Młyńską i ElŜbiety zlokalizowanego na działkach o numerach 
26/10 i 26/12 zwrócił się z wnioskiem o ustalenie do kogo naleŜą wyŜej 
wymienione działki oraz kto jest odpowiedzialny za sprzątanie przejścia                      
i schodów od strony ulicy Młyńskiej. Radny dodaje, Ŝe sprawa ta jest istotna dla 
osób starszych, szczególnie w okresie zimowym, kiedy śnieg lub oblodzenie 
schodów mogą doprowadzić do wypadku. Ponadto radny wnioskuje                                 
o wyposaŜenie schodów w nową, solidną poręcz, która poprawi bezpieczeństwo 
uŜytkowników. W załączeniu szkic terenu pomiędzy ulicami Wilczą i ElŜbiety. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 137 
 

3. Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców Osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem o 
wykonanie naprawy oświetlenia drogi biegnącej wzdłuŜ Kanału Młyńskiego, od 
wylotu ulicy Kruczej w kierunku kładki prowadzącej do ogródków działkowych. 
Radny dodaje, iŜ sprawne oświetlenie jest szczególnie waŜne w okresie jesienno-
zimowym. W załączeniu szkic drogi, przy której znajdują się uszkodzone lampy.  

            Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.138 
 



14 

 

4. Zenon Drewa  
Radny zwrócił się z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów i rozpowszechnienie numeru 
telefonu pod którym moŜna zgłaszać odbiór odpadów wielkogabarytowych z 
informacją, Ŝe ich odbiór jest bezpłatny. 

 
          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 139 
 

5. Ziółkowski Józef   
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie zatoczki autobusowej przy 
skrzyŜowaniu ul. Okrętowej i Warsztatowej wraz z ustawieniem wiaty 
przystankowej. Radny dodaje, iŜ jest to m. in. wniosek mieszkańców z osiedli 
budynków komunalnych na Osiedlu Staszica. 

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.140 
 

6. Bartoszewski Jarosław  
Radny zwrócił się z wnioskiem o remont i dobudowę chodnika umoŜliwiającego 
uczniom. 
Szkoły Sportowej suche przejście na basen. Radny precyzuje, iŜ chodzi                          
o dobudowę ok. 10-metrowego fragmentu przed budynkiem Biblioteki 
Pedagogicznej i Kuratorium Oświaty (ul. Gdańska) oraz wyrównanie chodnika 
wzdłuŜ płotu Szkoły Sportowej nad ul. Warsztatową. Podczas niepogody 
uczniowie toną w błocie. W związku z niewielkimi nakładami wnioskuje                          
o wykonanie tego zadania w ramach remontów bieŜących jeszcze w tym roku.  

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 141 
 

7. Klimczak Tomasz   
Radny w imieniu Tczewskiego Towarzystwa Głuchych działającego w Tczewie 
zwrócił się z wnioskiem o przydział pomieszczenia biurowego dla uŜytkowania i 
działania tego towarzystwa.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 142 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
1. Tomasz Tobiański 
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy StraŜ Miejska bądź Policja posiada „narzędzia” 
umoŜliwiające nakazanie właścicielom pojazdów z reklamami, parkującym na terenie 
miasta, by je usunęli. Radny uzasadnia, iŜ problem z miejscami parkingowymi dotyczy 
praktycznie całego miasta, samochody zalegają na parkingach miesiącami 
uniemoŜliwiając mieszkańcom korzystanie z parkingów, bardzo często w miejscach, 
gdzie zaparkowanie samochodu graniczy z cudem. Radny dodaje, Ŝe  w ramach budŜetu 
obywatelskiego 2015 przy ulicy Ceglarskiej powstał niewielki parking, na którym od 
kilku miesięcy stoi samochód z reklamą skutecznie blokując miejsce postojowe,                       
a ponadto takich przykładów moŜna by podać kilka, a być moŜe kilkanaście na terenie 
Naszego Miasta.  
W związku z powyŜszym radny zwraca się z zapytaniem do kogo naleŜy się zwrócić by 
rozwiązać powyŜej opisaną sytuację.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 135 
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Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytaniem jak załatwić dopływ ciepła z 
ZEC do osiedla CzyŜykowo.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe temat 
podłączenia do sieci ciepłowniczej osiedla Zatorze i osiedla CzyŜykowo moŜna połączyć, 
utworzyć jakiś zespół, który się tym tematem zajmie. 
                                   
Pkt 15  porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Michał Bollin –  w imieniu mieszkańców wspólnoty z ul. Jurgo 11-13 
podziękował panu dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych Edmundowi Woyda, za 
szybką naprawę lokalnej drogi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przypomniał, iŜ konwent 
odbędzie się 10 grudnia br. (czwartek) o godz. 16.00, sesja 22 grudnia br. o godz. 10.00. 
Po dzisiejszej sesji odbędzie się Komisja Finansowo-BudŜetowa, a w dniu dzisiejszym                         
o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym Prezydent Miasta 
omówi projekt budŜetu miasta na 2016 r.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XIII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1220. 
 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                        Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
                      


