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P r o t o k ó ł  Nr XXXVII/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

 
Obecni radni:   - 20/ wg listy obecności 

                                   Nieobecni radni    -  Bożena Chylicka 
                        - Mieczysław Matysiak 

                          - Gertruda Pierzynowska 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXVII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- 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 VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
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 kworum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
 



2 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – odczytał dwa oświadczenia 
dotyczące: 
- przebudowy ulicy Gdańskiej i ulicy Jedności Narodu (w zał.), 
- organizacji transportu zbiorowego w mieście Tczewie (w zał.). 
 

Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 14 grudnia 2017 r. zaproponował zmiany do porządku obrad, poprzez: 
 
Zdjęcie z porządku obrad: 
- pkt-u 8 - Przedstawienie protokołu nr 3/2017 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej u Skarbnik Miasta Tczewa w zakresie – Zaległości 
podatkowe wobec budżetu miasta za lata 2015-2016. 
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 9.13 - podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego 
pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania 
przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Tczew,  
- jako pkt 9.14 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miejska 
Tczew jest organem rejestrującym. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni otrzymali 
wszystkie projekty uchwał i były one procedowane na posiedzeniach komisji.  
Zwrócił się z zapytaniem czy do zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 14 grudnia 2017 r. wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz z w/w  zmianami 
przyjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Matysiak, G. Pierzynowska. 

 
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 23 listopada 2017 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c grudzień 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 23 listopada 

2017 r. do 27 grudnia 2017 r. 
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II. Część druga: 
7. Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2017 r. 
8. Przedstawienie protokołu nr 5/2017 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt OTOZ 
Animals w Tczewie w zakresie – Funkcjonowanie i wydatkowanie środków 
finansowych przyznanych z budżetu miasta w latach 2015-2016 

 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

9.1 zmiany budżetu miasta na 2017 rok, 
9.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030, 
9.3 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2017, 
9.4 zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 

pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej 
statutu, 

9.5 przyjęcia Wieloletniego  Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020, 

9.6 uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce 
urbanistycznej UMN6   „Kolejarz”, 

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

9.8 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew, 

9.9 niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Miejskiej  Tczew i jej jednostkom organizacyjnym, 

9.10 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r., 
9.11 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r., 
9.12 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na  2018 rok, 
9.13 zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Tczew 

a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta 
Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Tczew,  

9.14  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania 
przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem 
rejestrującym. 

9.15 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033, 
9.16 uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok. 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 23 listopada 2017 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 23 listopada 2017 r. 
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Poinformował, że protokół były wyłożone w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół               
z  sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 23 listopada 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Matysiak, G. Pierzynowska. 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła powyższy protokół. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c grudzień 2017 r. 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi, pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: ,, uważam, że dwa kilkuzdaniowe 
oświadczenia Zakładu Usług Komunalnych nie zamykają dyskusji na temat obecnej 
sytuacji i klęsk, które spadły na Tczew, chodzi mi konkretnie o firmę Meteor                            
i przebudowę ulicy Gdańskiej i Jedności Narodu. Mieszkańcom należy się szczegółowa 
informacja na ten temat, a nie powielanie informacji, które w mediach są od miesiąca. 
Takie jest moje osobiste zdanie.   
Zacznę od tej drugiej części. Panie prezydencie, bardzo się cieszę, że miasto dba                          
o własne interesy, że nie zgodziło się na przedłużenie umowy z firmą Strabag w sprawie 
przebudowy ulicy Gdańskiej i Jedności Narodu. To bardzo dobra decyzja. Niech sprawy 
trafia do sądu, jestem pewny, że argumenty mamy my a nie Strabag. Także jeszcze raz się 
cieszę z tej decyzji.  
Jeżeli chodzi natomiast o Meteor, to wbrew temu, co w oświadczeniu ZUK-u jest 
napisane, to za komunikację miejską w Tczewie odpowiada prezydent a nie ZUK. ZUK 
tylko odpowiada i nadzoruje, czy umowa podpisana z Meteorem jest realizowana 
właściwie, zgodnie z jej zapisami. I to należy do obowiązków ZUK-u. Natomiast kryteria 
stawiane przewoźnikowi, o czym zresztą sam pan prezydent mówił zostały obniżone                 
i skutek jest taki, a nie inny. Kontrole Meteora odbywały  się również w grudniu i w 
grudniu także zatrzymano trzy dowody rejestracyjne.  
W związku z tym, że tak naprawdę w oświadczeniu  ZUK-u jest tylko informacja, że 
ZUK kontroluje i nadzoruje przewoźnika, to pytam: dlaczego dopiero kontrole Inspekcji 
Transportu Drogowego wykazały jakie są nieprawidłowości w taborze i w stanie 
technicznym autobusów, które wożą mieszkańców Tczewa. Bo to już jest tak naprawdę 
zagrożenie zdrowia, a być może i życia mieszkańców. Dlatego apeluję do pana 
prezydenta, żeby objął szczególnym nadzorem realizację umowy z Meteorem                                  
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i konsekwentnie żądał od przewoźnika wszystkich rzeczy, które w umowie zostały 
zawarte i zwiększyć po prostu ilość kontroli w Meteorze i nadzór.  
Ta sytuacja się poprawia, wiemy, że z nowym rokiem będzie nowy tabor, to również 
dobra informacja. Ale myślę, że Meteor już tak wiele złych rzeczy tutaj mieszkańcom 
Tczewa zafundował, że nie powinniśmy mieć absolutnie żadnych skrupułów                             
w wyegzekwowaniu swoich praw, które zawarte zostały w umowie.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że to nie było 
pytanie, ale oświadczenie pana radnego.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że 15 grudnia 
2017 r.  zmarł pan Kazimierz Piechowski, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. Pogrzeb 
odbył się 22 grudnia 2017 r.  
 

Rada Miejska w Tczewie, minutą ciszy uczciła pamięć Kazimierza Piechowskiego. 

 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 23 listopada 2017 r.  
do 27 grudnia 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni w w/w 
okresie nie zgłosili interpelacji.  
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Stan zaawansowania inwestycji  
i remontów na koniec 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił informację dotyczącą 
Stanu zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2017 r. 
 
Zwrócił się z zapytaniem czy do w/w informacji są zapytania, uwagi.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację dotyczącą Stanu zaawansowania 
inwestycji i remontów na koniec 2017 r. 

 
Pkt 8  porządku posiedzenia 
Przedstawienie protokołu nr 5/2017 z kontroli 
przeprowadzonej przez zespół kontrolny  
Komisji Rewizyjnej w Schronisku dla bezdomnych  
zwierząt OTOZ Animals w Tczewie w zakresie  
– Funkcjonowanie i wydatkowanie środków  
finansowych przyznanych z budżetu miasta  
w latach 2015-2016 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa - przedstawił w/w protokół z kontroli, 
który znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę  w obradach sesji, 
podczas której spotkała Komisja Finansowo-Budżetowa.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
 
Pkt 9 podjęcie uchwał 

    Pkt 9.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa  
na 2017 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 18.12.2017r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/326/2017 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak, 

  
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2017 rok. 
 
Pkt 9.2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata  2017-2031 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 20.12.2017r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                            
2017-2031. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/327/2017 
w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata  2017-2031 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata  2017-2031. 
 

    Pkt  9.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia wykazu wydatków budżetu  
miasta, których niezrealizowane kwoty  
nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2017  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 18.12.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi zapytania do projektu uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane 
kwoty nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2017. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/328/2017 
w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty 
nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2017 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.3 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają  z upływem roku 

budżetowego 2017 . 
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Pkt  9.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie: utworzenia  
samorządowej jednostki organizacyjnej  
pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania  
jej statutu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 27.11.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz 
nadania jej statutu. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/329/2017 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 
„Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu. 
 
Pkt  9.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia Wieloletniego  Planu  
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych  
na lata 2018 – 2020  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 12.12.2017 r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego  Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/330/2017 
w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego  Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.5 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego  Planu 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych              
na lata 2018 – 2020. 

 
Pkt  9.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia zmiany  miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Tczewa dla obszaru położonego przy  
ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce  
urbanistycznej UMN6   „Kolejarz” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 12.12.2017 r.  zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 
w jednostce urbanistycznej UMN6   „Kolejarz”. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/331/2017 
w sprawie 
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uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 

w jednostce urbanistycznej UMN6   „Kolejarz” 
podjęto większością głosów: za –19, przeciw - 0, wstrz. – 1, 

(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 20 radnych)  
wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 
 

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

położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej                    
UMN6 „Kolejarz”. 

 
    Pkt  9.7 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 12.12.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
projektu uchwały są uwagi, zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniami: 
1) Czy w którejkolwiek z  23 gmin i 5 powiatów, które dostarczają odpady do ZUOS Sp. 

z o. o w Tczewie, podwyższono opłaty za odbiór odpadów komunalnych na 2018 rok, 
2) Czy ZUOS nie może partycypować w kosztach tej podwyżki, z zysku, który osiąga.   
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się o przedstawienie przez panią Skarbnik informacji, 
z czego wynika podwyżka. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła i omówiła zagadnienia wynikające                         
z uzasadnienia do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że nie jest to 
debata na temat podwyżki,  pani skarbnik przybliżyła najistotniejsze informacje tej 
podwyżki. Podwyżka wynosi 2 zł. od mieszkańca. Myślę, że lepiej aby te podwyżki robić 
systematycznie co roku, a nie np. co dziesięć lat i wynosiłby one znacznie więcej.  
 
Radny Zbigniew Urban- ,, ponownie przedstawił wcześniej zadane pytania. Panie 
przewodniczący, to jest dyskusja na temat projektu uchwały, który radni maja przyjąć.                
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A więc radni mają podnieść opłaty mieszkańcom Tczewa, bo tak to trzeba tłumaczyć.                        
Z tego całego ciągu informacji, który pani skarbnik jak zwykle w sposób rzetelny 
przygotowała, podając dużo liczb, wyłuskałem dosłownie dwie najważniejsze.  
Otóż, my mamy w tej chwili z opłat za odpady od mieszkańców 8.500 000  zł. , które 
wpływa do budżetu miasta. Po 15% podwyżce, ta kwota będzie o prawie 1 300  000 zł. 
większa i to jest dokładnie ta kwota, która zostanie przekazana do ZUOS-u. 
Czyli tak naprawdę, mówiąc w dużym skrócie, my ok. 1 350 000 zł. w roku 2018 
zapłacimy więcej za odpady jako mieszkańcy. I to spowoduje, że ZUOS będzie się 
bilansował, czyli dochody z opłat pokryją koszty funkcjonowania ZUOS-u. Mówiąc                    
w dużym skrócie.  
Natomiast jeżeli chodzi o koszty odbioru, to przypomnę, że z projektów uchwał 
budżetowych  na 2017 rok i 2018 rok wynika, że koszty przetwarzania tych odpadów  
wzrosły tylko o 300 000 zł, a koszt odbioru wzrósł o 380 000 zł. Utrzymanie PSZOK o 
którym pani skarbnik mówiła, to 100 000 zł. więcej a koszty osobowe 200 000 zł. czyli 
między innymi program BIO. 
Natomiast czy podwyżka jest uzasadniona i czy tylko my powinniśmy bilansować koszty 
funkcjonowania czy przetwarzania odpadów przez spółkę, no to jest pytanie moim 
zdaniem zasadnicze.  
Przypomnę, że opłaty do końca 2015 roku wynosiły 11,20, przez lata 2016-2017 wzrosły 
do 13,50-  teraz płacimy, a od 1 marca 2018 r. mamy płacić 15,50, tj. wzrost o 15%. 
Myślę, że to jest jednak pozycja znacząca panie przewodniczący, panie prezydencie, bo 
to jest tak jak powiedziałem 1 300 000 zł. w skali roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, jeżeli chodzi o pierwsze 
pytanie, to musiałby pan zapytać sąsiednie gminy, bo my takich informacji nie mamy. 
Gminy są w trakcie budżetu …”  
 
Radny Zbigniew Urban- ,, Panie przewodniczący wierzę w to, że te uchwały są 
przygotowane merytorycznie, skoro Gmina Tczew zdecydowała się na podwyżkę 
mieszkańcom Tczewa opłat za śmieci, to na pewno ma jakieś informacje, czy inne 
gminy, które odpady do ZUOS-u dostarczają takich podwyżek dokonały. Myślę, że to 
było brane pod uwagę, bo to jest też informacja o tym, czy w tamtych gminach wzrosły 
koszty odbioru odpadów, czy to  jest tylko tak, że w naszym Tczewie koszty odbioru 
odpadów wzrastają, a gdzie indziej są na tym samym poziomie.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, pan jako radny wie, że miesiąc 
grudzień jest miesiącem uchwalania budżetu i to też nie we wszystkich gminach, bo 
niektóre gminy będą uchwalały budżet prawdopodobnie w styczniu. Także takie 
informacje może z niektórych gmin dotarły do miasta, ale większość gmin nie przysyła 
nam informacji, czy robią podwyżki czy nie.  
Także myślę, że takie pytanie, czy odpowiedz w pełni pana nie usatysfakcjonuje, bo jest 
ona niemożliwa w tej chwili do udzielenia. 
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, wie pan że ZUOS musi się bilansować, nie ma 
możliwości, aby zakład był pod kreską. Inaczej by pan pierwszy zarzucił, że zakład jest 
nierentowny, że nie wywiązuje się ze swoich założeń. A jeżeli chodzi o pozostałe 
informacje, to pan prezydent udzieli wyjaśnień.”  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - ,, proszę Państwa odniosę się do wypowiedzi pana 
radnego Urbana, który ma wyjątkową tendencję do wyjmowania pewnych liczb                        
z kontekstu i wyciągania z tego fałszywych wniosków. Ale to jest kwestia jakby intencji. 
Otóż odpowiadam na pytanie, po pierwsze: czy inne gminy też planują. Ja zwracam 
uwagę, że każda gmina ma swój system odbioru, nie wszystkie gminy muszą mieć 
system oparty na stawce ,,na głowę”. Może być system oparty na stawce na 
powierzchnię, na kwaterę, na ilość metrów sześciennych wody. My akurat wybraliśmy 
przeliczenie na ,,głowę”. To jest jedna uwaga, która powoduje, że trudno w tej chwili 
porównywać stawki w różnych gminach.  
Druga uwaga, jest innego typu, ja nadal konsekwentnie będę protestował przeciwko 
próbom pana radnego o utożsamianie podwyżki za odbiór odpadów, czy za 
funkcjonowanie systemu z kosztami funkcjonowania spółki ZUOS, bo to nie jest tak. I to 
jest odpowiedź od razu na pana pierwsze pytanie.  
Koszty funkcjonowania systemu w gminie x, będą zależały od ceny na bramie w               
ZUOS i od ceny za przewóz odpadów. Czy wzrosną, ja nie wiem jak mają te gminy 
ustalone ceny za przewóz odpadów, kto je wykonuje, według jakiej stawki. My 
kalkulujemy stawkę dla Tczewa i doskonale pan zdaje sobie sprawę, że na te ogólne 
koszty funkcjonowania systemu 9 500 000 zł., koszt ZUOS to jest  raptem 4 300 000 zł. 
To jest połowa całej stawki. Druga połowa dotyczy innych kosztów i w tym momencie 
porównując jakby odnosząc do innych gmin musimy mieć ta świadomość, że nie tylko 
stawka na bramie, ale też inne koszty wpływają na ogólny bilans w danej gminie.  
A jeżeli chodzi o stawkę na bramie, to ta stawka jest jednakowa dla wszystkich gmin, bez 
względu na to, czy śmieci przyjadą z Morzeszczyna, Subków, czy z jakiejś innej gminy, 
na bramie ZUOS będzie kasował dokładnie tą samą stawkę dla wszystkich odpadów, bo 
inaczej nie może. Stawka musi być jednakowa dla wszystkich.  
I to też jest powód dla którego, ja protestuję przeciwko traktowaniu ZUOS jako,  że tak 
powiem trzosika z groszem, na który można zrobić skok i zagarnąć do budżetu, bo jest 
taka potrzeba. Otóż ZUOS nie jest powołany po to, żeby finansował zadania własne 
jednej gminy, on został powołany po to, żeby realizował zadania gospodarki odpadami 
na,  tak jak pan sam powiedział, terenie pięciu powiatów.  
W związku z tym, gdybyśmy próbowali, jest to teoretycznie możliwe, wziąć dywidendy 
ze spółki, bo innej możliwości nie ma.  Tylko jutro będę miał wizytę burmistrza jednej 
gminy, drugiej gminy, wójtów, którzy powiedzą, panie prezydencie, ale pan po prostu 
sobie ,, …” , nie dość, że my płacimy dla waszej spółki, to wy jeszcze te swoje pieniądze 
bierzecie do budżetu miasta.  
Myśmy przed chwila o tym rozmawiali, ja się dziwię, że pan radny jakby nie pamięta 
rozmowy, która odbyła się 10 minut temu. To by się bardzo szybko skończyło i boleśnie 
dla nas, gminy po prostu by odeszły od tej spółki. Bo nie ma przymusu, dla którego 
śmieci z Subków, z Morzeszczyna, czy innych gmin mają być przywożone na Rokicką. 
Mogą być zawożone do Kwidzyna, a jest bardzo blisko bo jest most.  Mogą, bo jest to ten 
sam system odbioru odpadów. Jesteśmy jednym z nielicznych systemów, gdzie są dwa 
zakłady odbiorów. Bolejemy nad tym, ale niestety tak jest. I my musimy działać w 
sposób odpowiedzialny, a nie w sposób taki, żeby .. no właśnie nie wiem, zaspokoić 
jakąś lokalną potrzebę . Działajmy odpowiedzialnie za funkcjonowanie spółki, bo ta 
spółka jest jedną z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, a nas system odbioru 
odpadów w tej chwili patrząc jest jednym z najlepiej funkcjonujących.  
Mamy bardzo niskie ceny, bardzo wysoka jakość usług, o czym mówiła pani skarbnik. 
Jak macie znajomych, rodziny w innych gminach, porozmawiajcie, jak często są 
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wywożone odpady, ile płacą i wtedy, fakt, że u nas odpady wywożone są raz na tydzień, 
nagle się okaże, że to jest rewelacja. W niektórych potrafią raz na dwa tygodnie, raz na 
trzy tygodnie, a stawki są wyższe. Czyli płacą więcej za gorsza usługę.  
My dzisiaj próbujemy zrównać kosztami, dochody, bo to jest nas ustawowy obowiązek. 
Inaczej musimy dopłacić z budżetu miasta. To czy inne gminy będą tak robiły, ja nie 
wiem, nas to nie powinno interesować. Musielibyśmy przeanalizować całą strukturę 
kosztową w pozostałych gminach, a mogą to być różne koszty. Dziękuję” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, dziękuje bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, 
tylko krótko, ja po raz kolejny apeluję, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, natomiast nie 
odnosili się do siebie personalnie, bo to nikomu nie służy. Ja tylko chciałbym 
powiedzieć, że ja pana rozumiem, że panu się te liczby  nie podobają, te które ja 
zacytowałem.  Ale ja je zacytowałem z dokumentów, które pan przygotował, bo to są 
projekty prezydenta miasta  Tczewa, przekazane radnym, z których niektórzy radni 
korzystają w sposób lepszy inni gorszy i są w stanie wypisać sobie, że podwyżka wywoła 
1 350 000 zł.  większe wpływy do budżetu, które zostaną przekazane do ZUOS, żeby 
ZUOS mógł funkcjonować, na skróty. Tak wygląda sytuacja.  
Natomiast pan wyszedł wcześniej z komisji, bo nie udzielił pan odpowiedzi na moje 
pytania i posilił się pan tutaj wsparciem pana Marcina Cejera prezesa ZUOS, który tych 
wyjaśnień udzielił i za to mu dziękuję.  
Natomiast nie zmienia to obrazu, że ta podwyżka jest znacząca i taka analiza powinna 
zostać przeprowadzona. Bo ja przypomnę, że pan od wielu lat wskazuje, że zarówno 
ZUOS jak i ZWiK są sztandarowymi spółkami miejskimi, są super, hiper fajne, prezesi 
dostają maksymalne premie i wszystko jest super. Więc ja teraz pokazałem ten obraz 
troszeczkę inny, że być może moje uwagi co do wysokości tych premii są jednak 
zasadne. Dziękuję”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,,  przypomnę, że pan będąc                    
w spółce udzielał wynagrodzenia prezesom w spółkach, które w ogóle nie przynosiły 
żadnych dochodów, były nawet pod kreską i potrafił pan przyznać takie nagrody, a tutaj 
pan się odnosi do spółek, które zarabiają. Bardzo niezręcznie to wyglądało, a 
niepotrzebnie podnosi pan taki temat, który dla pana najbardziej powinien być 
niewygodny”. 
 
Radny Zenon Drewa - ,, panie przewodniczący, szanowni państwo, żadna podwyżka, 
którą podejmujemy nie przechodzi  bez echa. Każda podwyżka jest bolesna dla 
mieszkańców, ale chce Państwu przypomnieć, że my też jesteśmy mieszkańcami tego 
miasta, mamy tutaj rodziny, znajomych. I jakby głosując za, godzimy się z pewnym 
podniesieniem stawki, po to, żeby w tym mieście było dobrze, żeby było lepiej, żeby 
było czysto, sprawnie. To jest taka odpowiedzialność za miasto, za spółkę, która w 
imieniu miasta prowadzi działania porządkowe.  
Wydaje mi się, że jeżeli taką uchwałę wniósł prezydent i są ku temu wszelkie podstawy, 
to mamy obowiązek je rozpatrzyć. Zdania mogą być różne, mogą być negatywne, mogą 
być pozytywne, ale to nie zwalnia nas z obowiązku dbania o to miasto. 
Chcę Państwu powiedzieć, że my w dalszej części głosować będziemy budżet miasta.                 
W tym budżecie wiele rzeczy jest, ale też wielu nie ma. Mieszkańcom niech mówią o 
remontach chodników, ulic, budynków, ja nie chciałbym się zgodzić z taką sytuacją, że 
my z budżetu miasta, maja ten budżet nie zapewniony w 100% , przekazujemy środki na 
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rzecz spółki, która prowadzi pewnego rodzaju działania w interesie miejskiej wspólnoty. 
Wolałbym mieć takie przekonanie, że to jest nas wspólny obowiązek i wspólna 
odpowiedzialność finansowania tego co w Tczewie jest niezbędne. Tak jak i naszą 
wspólną odpowiedzialnością jest realizowanie zaplanowanych działań  z budżetu miasta 
Tczewa. Jest to taka nasza wspólna odpowiedzialność i każdy podejmuje decyzje sam za 
siebie, tutaj nikt na nikogo nie wpłynie. Mam taką nadzieję, że jesteśmy ludźmi 
odpowiedzialnymi i taką decyzję podejmiemy.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, już nie do samej uchwały, panie przewodniczący chciałbym 
sprostować pana wypowiedź, ponieważ ja jako Zbigniew Urban jako członek rady 
nadzorczej Szpitali Tczewskich, czyli spółki powiatowej a nie miejskiej, a jesteśmy na 
sesji Rady Miejskiej i powinniśmy rozmawiać o finansach miasta i spółkach miejskich, 
nie przyznałem nikomu, nigdy żadnej nagrody. Rada Nadzorcza tylko wnioskuje, a 
nagrodę i kwoty ustala zarząd powiatu. Do 29 sierpnia w skład zarządu powiatu wchodzi 
pan Dzwonkowski, Sosnowski, Antczak, Klimczak i Smoliński, a od września jest to pan 
Dzwonkowski, Klimczak, Zgoda, Smoliński. W związku z tym jeszcze raz powtarzam                     
i podkreślam, ja nikomu żadnej nagrody nie przyznawałem. „ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował za wyjaśnienie.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas - ,, chciałam też odnieść się do wystąpienia pana radnego 
Urbana, ponieważ jak Państwo zobaczycie w projekcie uchwały nie jest powiedziane                         
i nie jest to tak jak pan Urban mówi, że dla ZUOS jest podwyżka 1 300 000 zł. Ja się 
nigdzie nie mogę dopatrzeć  tej kwoty po pierwsze, po drugie, że to jest podwyżka dla 
ZUOS. Jeżeli weźmiecie Państwo porównanie 2017 roku, przewidywany, bo jeszcze nie 
mamy ostatniej faktury za miesiąc grudzień. Wydatki, które poniesiemy dla ZUOS za rok 
2017 wyniosą prawie 4 100 000 zł. a na przyszły rok jest zaplanowana kwota dla ZUOS 
4 300 000 zł. Więc mówimy o planowanym wzroście kosztów dla ZUOS o 200 000 zł.    
Ale także czytajcie Państwo w projekcie uchwały, planowany wzrost kwoty dla ZUOS w 
wysokości 200 000 zł. wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów, gdzie 
zmieniają się stawki opłat za korzystanie ze środowiska. Tutaj wyraźnie jest napisane ile 
taka opłata wynosi na dzień dzisiejszy, a ile będzie wynosiła po tej podwyżce, która                
będzie musiał ZUOS zapłacić, a to ma przełożenie na stawkę, którą my płacimy za 
odbiór odpadów.  Przy ilości średniej, którą my do ZUOS odprowadzamy tj. prawie                  
13 tys. ton, razy wzrost stawki 10 zł. za tonę przy opłacie środowiskowej, to już mamy 
130 000 zł. A mówimy o wzroście kwoty zaplanowanej na rok 2018 dla ZUOS 200 000 
zł. Więc może sprecyzujemy to do końca.  
Jest też kwota większa jeżeli chodzi o PSZOK, bo PSZOK mamy 500 000 zł., a 
planowana kwota jest prawie 400 000 zł. więc to są  niewielkie pieniądze praktycznie 
związane ze zwiększoną  ilością odpadów, którą mieszkańcy odprowadzają.  
Jest również kwota zwiększona dla firmy odbierającej odpady, tam jest 150 000 zł. ale to 
też jest związane z tym co żeśmy mówili, wzrostem ilości odpadów. Bo ten wzrost już 
nie jest taki duży,  jak to miało miejsce między rokiem 2015 a 2016 rokiem, gdzie weszło 
500+ od 1 kwietnia i ten wzrost był gwałtowny, lawinowy można powiedzieć, o czym też 
żeśmy mówili. Teraz też jest wzrost między 2017 i 2018 rokiem, ale to już jest wzrost 
mniejszy, który wiadomo, że w związku ze zwiększona koniunkturą będzie następował.  
Także nie mówmy o podwyżce dla ZUOS na kwotę 1 300 000 zł., bo na wzrost tej kwoty 
za odbiór odpadów komunalnych to się składają cztery pozycje, o których wcześniej 
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mówiliśmy i one wszystkie skutkują na wzrost kwoty związanej z systemem odpadów 
komunalnych.” 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, że nie jest członkiem zarządu Szpitali. 
Radny Zbigniew Urban - ,, pani skarbnik to co pani powiedziała jest prawdą, ja 
potwierdzam, ja powiedziałem, że 8,5 miliona zł. to jest kwota, którą my szacujemy, 
która w tej chwili wpłynie do budżetu miasta z tytułu opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. 15% wzrosła stawka, czyli dodatkowo do budżetu wpłynie 1 275 000 zł.                  
i te 1 275 000 zł. zostaje podzielone na cztery części: koszty odbioru, koszty 
przetwarzania, PSZOK i  koszty rzeczowo-osobowe.   Co nie zmienia faktu, że nadal jest 
to 1 275 000 zł. Dziękuję.” 
 
Radny Michał Bollin - ,, myślę, że przerzucamy się tutaj milionami, a zapomnieliśmy tak 
naprawdę tutaj podać najważniejszej rzeczy, pani skarbnik tutaj wspomniała o tym,                     
z czego wynika ta podwyżka, dlaczego musimy podjąć taką uchwałę.  My jako radni 
mamy to w uzasadnieniu, a tak naprawdę wydaje mi się, że podanie tej wartości 
podwyżki, która została nijako nam narzucona może być dla mieszkańców ciekawa. 
Mianowicie, dwie najważniejsze rzeczy.  
Pierwsza jest taka, że zmiana, przez którą mamy tę uchwałę , ona została uchwalona 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca br. czyli została przez obecny rząd 
wprowadzona. I teraz proszę Państwa, jaka jest różnica stawek, bo to jest bardzo 
ciekawe. Odpad balastowy, który do tej pory ZUOS odprowadza taką stawkę w 
wysokości 65 zł za tonę, wzrośnie o 74 zł. czyli jest to ponad 100%. Stawek za 
składowanie stabilizatu  z 10 zł. na 24 zł. czyli mam kolejne 100%. 
Proszę Państwa my robimy podwyżkę 15%, żeby złożyć wszystko że tak powiem                         
w sposób dla mieszkańca możliwy do przyjęcia. Natomiast nam jako radnym narzuca się 
podejmowanie decyzji w oparciu o niczym tak naprawdę nieuzasadniony wzrost,  bo 
wzrost o 100 % jest niczym nie uzasadniony.  
Zgadzam się ze zdaniem radnego Zenona Drewy, aby zachowywać się odpowiedzialnie, 
oczywiście jest to temat trudny, bo dotyka nas wszystkich. Natomiast to co zostało nam 
zafundowane już w miesiącu marcu z wejściem w życie w 2018 roku, to jest delikatnie 
mówiąc dosyć niepokojąca informacja.”  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas - ,, odnośnie kwoty zwiększającej na 2018 rok, mamy 
zaplanowany 8,5 miliona  zł. po stronie dochodów i niecałe 9,5 miliona zł. po stronie 
wydatków. Więc mówimy o kwocie miliona zł. Gdybyśmy podwyższyli  tę stawkę już w 
2017 roku, to byśmy już dzisiaj nie prowadzili tej całej dyskusji, ponieważ wzrost stawki 
za odbiór odpadów nie wynika z żadnego rozporządzenie ministra jak przy stawkach za 
podatek od nieruchomości, czy podatek od środków transportowych.  
Tutaj jak powiedziałam na początku najważniejszą rzeczą, która jest i ma wpływ na 
wielkość opłaty jest zasada samobilansowania się  systemu. Czyli wpływy z opłat muszą 
pokrywać koszty funkcjonowania systemu. A na koszty jak państwo słyszeliście składają 
się cztery pozycje.  
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. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXXVII/332/2017 

w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty 
podjęto większością głosów: za –16, przeciw – 1, wstrz. -3 

(podczas głosowania pkt 9.7 – obecnych 20 radnych)  
przeciw głosował: Z. Urban, 

wstrzymali się od głosu: E. Ziółek- Radziszewska, J. Cichon, T. Klimczak,  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 
 
Pkt  9.8 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 
z dnia 12.11. 2017 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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 XXXVII/333/2017 
w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –20  
 (podczas głosowania pkt-u 9.8– obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 
 

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

 
Pkt  9.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
niedochodzenia należności o charakterze  
cywilnoprawnym przypadających  
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Gminie Miejskiej  Tczew i jej jednostkom  
organizacyjnym 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 27.11.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Miejskiej  Tczew i jej jednostkom organizacyjnym. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/334/2017 
w sprawie 

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Miejskiej  Tczew i jej jednostkom organizacyjnym 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 9.9 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie niedochodzenia należności                  
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej  Tczew i jej 

jednostkom organizacyjnym. 
 
Pkt  9.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu pracy  
Komisji Rewizyjnej na 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 27.11.2017 r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/335/2017 
w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.10 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2018 r. 
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Pkt  9.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 27.11.2017 r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Radny Zbigniew Urban - ,, chciałbym poinformować mieszkańców,  że po raz kolejny 
nie udało się wprowadzić do planu kontroli Komisji Rewizyjnej, kontroli w Centrum 
Informatycznym Urzędu Miejskiego. Taki wniosek składałem po raz kolejny, już chyba 
szósty. Jest to w mojej ocenie, pierwszy raz taka sytuacja w której na wniosek radnego, 
Komisja Rewizyjna nie chce przeprowadzić kontroli w komórce organizacyjnej urzędu. 
Po prostu nie wiem jakie są motywacje, dlaczego ta kontrola nie może się odbyć.” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz –,, chciałbym tylko po raz kolejny wytłumaczyć, że Komisja 
Rewizyjna nie jest narzędziem do prywatnej wojny pana Zbigniewa Urbana.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, ja tylko chciałbym mieszkańcom Tczewa przypomnieć, że to 
radny Misiewicz ma przyjacielskie stosunki z Kierownikiem Centrum Informatycznego, 
a z poprzednim miał tak przyjacielskie, że stracił pracę.”  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – ,, wybór tematów do planu kontroli 
odbywa się w sposób demokratyczny i tak też zostały te tematy na I półrocze 2018 roku  
wybrane. Ta dyskusja, która toczy się w tym miejscu jest niezasadna.” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz - ,, chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś zajmuje się 
tym samym zawodowo, to po prostu ma ze sobą kontakt i tak było i w tamtym przypadku 
i jest w tym. Zajmuję się informatyką od 20 lat i z ludźmi, którzy tym się zajmują                     
w mieście mam kontakt, z wieloma.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 
r. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/336/2017 
w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. 
podjęto większością głosów: za –18, przeciw – 0, wstrz. - 2 

(podczas głosowania pkt 9.11 – obecnych 20 radnych)  
wstrzymali się od głosu: Z. Urban, J. Cichon  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. 
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Pkt  9.12 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu pracy  
Rady Miejskiej na  2018 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 01.12.2017 r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na  2018 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/337/2017 
w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na  2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.12 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Miejskiej na  2018 rok 
 
Pkt  9.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zawarcia Porozumienia Międzygminnego  
pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Gminą 
Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania 
przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej 
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.11.2017 r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską 
Tczew a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta 
Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    



20 

 

Uchwałę Nr XXXVII/338/2017 
w sprawie 

zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Gminą 
Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji 

energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.13 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia 
Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Gminą Miasta Gdańska 

w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej 
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu  

Gminy Miejskiej Tczew 
 

    Pkt  9.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia trybu udzielania i rozliczania  
dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego 
 i szkół, dla których Gmina Miejska Tczew jest 
 organem rejestrującym 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 15.12.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański –
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem 
rejestrującym. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/339/2017 
w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania 
przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem 

rejestrującym 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.14 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania                 
i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których 

Gmina Miejska Tczew jest organem rejestrującym. 
 

    Pkt  9.15 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata  2018-2033 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 15.12.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                      
2018-2033. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/340/2017 
w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata  2018-2033 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.15 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata  2018-2033. 
 

    Pkt  9.16 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 15.12.2017 r. Poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – odczytał Opinię 
Komisji Finansowo-Budżetowej dotyczącą projektu budżetu miasta na 2018 rok.  
Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
projektu uchwały są zapytania, uwagi. 
 
Radny Zbigniew Urban –  poinformował, że zagłosuje za projektem budżetu miasta na 
2018 rok z dwóch powodów. Po pierwsze, że znalazła się pozycja ,, Budowa stadionu 
lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej” – kwota 3 300 000 zł.  
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Pogratulował panu prezydentowi zwiększenia kwoty na realizację  budżetu 
obywatelskiego.  
Wyraził jedno zastrzeżenie, prośbę jedocześnie, aby kolejny etap przebudowy ulicy 
Gdańskiej, odbywał już się pod specjalnym nadzorem prezydenta i ZUK, żeby to nie 
wyglądało tak jak w tym  roku.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVII/341/2017 
w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.16 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta          

na 2018 rok. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

 
1. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wyrównanie nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu 
ulicy Pionierów i Nizinnej w Tczewie. Obecnie studzienki kanalizacji deszczowej są 
powyżej powierzchni jezdni i w czasie opadów pozostaje tam woda.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 418 
  

2. Radny Józef Ziółkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zorganizowanie spotkania Prezydenta Miasta 
Tczewa z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozwiązania 
problemów komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 91                       
z ul. Malinowską. Zdaniem radnego konieczna jest: 
- przebudowa skrzyżowania umożliwiająca bezkolizyjny wyjazd samochodów ze 
Strefy Ekonomicznej i Urzędu Celnego, 
- spowodowanie poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej, 
- wyjazd samochodów z centrum handlowego przy ul. Kwiatowej.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 419 
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
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Radny Kazimierz Mokwa – w związku z mijającym rokiem, w imieniu własnym oraz 
mieszkańców, złożył podziękowanie za dobrą współpracę z prezydentami miasta, 
pracownikami urzędu miejskiego, dyrektorami i prezesami spółek miejskich.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – przekazał radnym koszyki i worki 
(biodegradowalne) na odpady BIO, celem wstępnego wypróbowania we własnych 
gospodarstwach domowych. Worki wrzucać można do pojemnika na odpady zmieszane. 
Firma transportowa, która zabierze odpady zmieszane, przy okazji zabierze worek                         
z odpadami BIO. W ten sposób zyskuje się na kosztach transportu odpadów BIO.                         
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie Sp. z o. o. sortując odpady zmieszane, 
oddzieli zielone worki z odpadami BIO. Worki z odpadami BIO będą albo 
kompostowane albo fermentowane.  
Ważna jest informacja, jak worek biodegradowalny na odpady BIO zachowa się                        
w ogólnym strumieniu odpadów zmieszanych. Śmieciarka, która odbiera odpady, musi 
być przed uruchomieniem systemu tak ustawiona, aby siła zgniotu nie powodowała 
pęknięcia worków BIO.  
Idea jest taka, aby w 2018 roku uruchomić program pilotażowy na terenie miasta 
Tczewa, stąd też na ten cel w budżecie ujęta jest kwota 200 tys. zł. Worki i koszyki są 
produkcji włoskiej.  
 
Radny Józef  Ziółkowski – zaprosił mieszkańców na koncert kolęd z udziałem grupy 
VOX, który odbędzie się 6 stycznia 2018 r. o godz. 15.30 w kościele parafialnym przy     
ul. Spółdzielczej 1c.  
 
Przewodniczący Rady Pożytku Publicznego Jacek Pretki -  zaproponował nie tylko ze 
swojej inicjatywy, ale z inicjatywy innych organizacji, nie tylko kombatanckich, ale 
mieszkańców,  uczczenie pamięci Kazimierza Piechowskiego, poprzez nadanie nazwy 
rodu u zbiegu ulicy Gdańskiej i ulicy 1-ego Maja, jego imieniem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował, że:  
- konwent odbędzie się 11 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00, 
- sesja robocza odbędzie się 25 stycznia 2018 r.  (czwartek) o godz. 10.00,  
- sesja uroczysta z okazji Dnia Tczewa” odbędzie się 30 stycznia 2018 r.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- w imieniu Rady Miejskiej                       
w Tczewie złożył wszystkim mieszkańcom  noworoczne życzenia.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXVII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1330. 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                              Mirosław Augustyn 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


