P r o t o k ó ł

Nr XLII/2018

----------------------------------------------z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 maja 2018 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
Pkt 1 porządku posiedzenia
Otwarcie sesji i powitanie gości
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XLII sesję Rady
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.
Witając
- 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,
- Z-cę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Tczewie Mariusza Cybulskiego,
- 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 23 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.
Pkt 3 porządku posiedzenia
Przedstawienie proponowanego
porządku obrad sesji.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił porządek obrad sesji
z 10 maja 2018 r. proponując wprowadzenie do porządku obrad pkt-ów:
- jako pkt 12, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,,Przedstawienie
protokołu nr 1/2018 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji
Rewizyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie w zakresie: „Kontrola
przetargów na bieżące utrzymanie dróg w latach 2015-2017.”
- jako pkt 13.3, na wniosek Prezydenta Miasta, podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok,
- jako pkt 13.4 na wniosek Prezydenta Miasta, podjęcie uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.
Wobec czego, kolejność podejmowanych uchwał uległa zmianie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – radni otrzymali wszystkie
projekty uchwał i były one procedowane na posiedzeniach komisji. Zwrócił się
z zapytaniem czy do zaproponowanego porządku i zaproponowanej zmiany są zapytania,
uwagi?
Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek
obrad sesji z dnia 10 maja 2018 r. wraz z zaproponowanymi zmianami.
W wyniku jawnego głosowania
porządek obrad sesji wraz ze zmianą
przyjęto jednogłośnie: za – 23
(podczas głosowania pkt 3 – obecnych 23 radnych
przy ustawowym składzie 23 radnych)
za głosowali

przeciw głosowali
wstrzymali się od głosu
nieobecni na sesji
nieobecni podczas
głosowania

M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski,
J. Cichon, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,
T. Klimczak, M. Matysiak, K. Misiewicz K. Mokwa, B. Paprot,
G. Pierzynowska, Cz. Roczyński, Tobiański, M. Szulc Z. Urban,
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.
------------------------------------

Porządek posiedzenia:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Część pierwsza:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 2018 r.
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6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 kwietnia
2018 r. do 23 maja 2018 r.
II.

Część druga:
7. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Tczew za
rok 2017.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
11. Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
12. Przedstawienie protokołu nr 1/2018 z kontroli przeprowadzonej przez zespół
kontrolny Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie
w zakresie: „Kontrola przetargów na bieżące utrzymanie dróg w latach
2015-2017.”
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
13.1 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej,
13.2 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej Tczew,
13.3 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok,
13.4 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.
14. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
15.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Pkt 4 porządku posiedzenia
Przyjęcie protokołu z sesji
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
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 26 kwietnia 2018 r.
W wyniku jawnego głosowania
protokół z sesji z dnia 26 kwietnia 2018 r.
przyjęto jednogłośnie: za – 23
(podczas głosowania pkt 4 – obecnych 23 radnych
przy ustawowym składzie 23 radnych)
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za głosowali

przeciw głosowali
wstrzymali się od głosu
nieobecni na sesji
nieobecni podczas
głosowania

M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski,
J. Cichon, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,
T. Klimczak, M. Matysiak, K. Misiewicz K. Mokwa, B. Paprot,
G. Pierzynowska, Cz. Roczyński, Tobiański, M. Szulc Z. Urban,
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.
------------------------------------

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Pkt 5 porządku posiedzenia
Informacja z działalności
Prezydenta Miasta Tczewa
za m-c kwiecień 2018 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.
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.
Pkt 6 porządku posiedzenia
Informacja ze zgłoszonych
interpelacji przez radnych
w okresie od 26 kwietnia 2018 r.
do 23 maja 2018 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że w okresie
od 26 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r. radni nie zgłosili interpelacji.
Część II
Pkt 7 porządku posiedzenia
Informacja o bieżącym utrzymaniu
zieleni na terenie miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą
informację.
Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z Informacja o bieżącym utrzymaniu
zieleni na terenie miasta
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Pkt 8 porządku posiedzenia
Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie miejskiej Tczew
za rok 2017.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił powyższą informację.
Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z Analizą stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie miejskiej Tczew za rok 2017.
Pkt 9 porządku posiedzenia
Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Miejskiej Tczew
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą
informację.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – przedstawiła informację
z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2017 rok.
Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji programu
współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 rok
Pkt10 porządku posiedzenia
Informacja o stanie bezpieczeństwa
na terenie miasta Tczewa
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą
Informację, z którą radni zapoznali się na komisjach.
Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z Informacją o stanie bezpieczeństwa
na terenie miasta Tczewa
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Pkt 11 porządku posiedzenia
Miejski Program Wspierania Rodziny
na lata 2018-2020.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą
Informację, z którą radni zapoznali się na komisjach.
Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z Miejski Program Wspierania Rodziny
na lata 2018-2020
Pkt 12 porządku posiedzenia
Przedstawienie protokołu nr 1/2018 z kontroli przeprowadzonej przez zespół
kontrolny Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie
w zakresie: „Kontrola przetargów na bieżące utrzymanie dróg w latach 2015-2017.”
Radny Zbigniew Urban Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
przedstawił protokół w/w protokół. Protokół znajduje się w dokumentach Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji
podczas, której spotka się Komisja Polityki Gospodarczej.
Przerwa
Po przerwie
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.
Pkt 13 podjęcie uchwał
Pkt 13.1 porządku posiedzenia
Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż z bonifikatą nieruchomości
wykorzystywanej pod budownictwo
mieszkaniowe, co do której wygasło
prawo użytkowania wieczystego, położonej
w Tczewie przy ul. Nizinnej
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w
uchwały z dnia 07.05.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej.
W wyniku jawnego głosowania
Uchwałę Nr XLII/376/2018
w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej
podjęto jednogłośnie: za – 23
(podczas głosowania pkt 13.1 – obecnych 23 radnych
przy ustawowym składzie 23 radnych)
za głosowali

przeciw głosowali
wstrzymali się od głosu
nieobecni na sesji
nieobecni podczas
głosowania

M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski,
J. Cichon, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,
T. Klimczak, M. Matysiak, K. Misiewicz K. Mokwa, B. Paprot,
G. Pierzynowska, Cz. Roczyński, Tobiański, M. Szulc Z. Urban,
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.
------------------------------------

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod
budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego,
położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej.
Pkt 13.2 porządku posiedzenia
Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia
dotacji celowej na dofinansowanie
prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miejskiej Tczew
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w
uchwały z dnia 09.05.2018 r.
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są
zapytania, uwagi do projektu uchwały.
7

Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na
dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Tczew.
W wyniku jawnego głosowania
Uchwałę Nr XLII/377/2018
w sprawie
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Tczew,
podjęto jednogłośnie: za – 23
(podczas głosowania pkt 13.2 – obecnych 23 radnych)
przy ustawowym składzie 23 radnych)
za głosowali

przeciw głosowali
wstrzymali się od głosu
nieobecni na sesji
nieobecni podczas
głosowania

M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski
J. Cichon, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,
T. Klimczak, K Misiewicz, K. Mokwa, M. Matysiak, B. Paprot,
G. Pierzynowska, Cz. Roczyński, M. Szulc, T. Tobiański Z. Urban,
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.
------------------------------------------------

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania
i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew.
Pkt 13.3 porządku posiedzenia
Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie miasta Tczewa
na 2018 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w
uchwały z dnia 21.05.2018r.
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił i omówił zmiany budżetu
miasta Tczewa na 2018 rok, ujęte w w/w projekcie uchwały, tj.:
a) przeprowadzenie niezbędnych remontów pomieszczeń szkolnych oraz ich
doposażenia w placówkach oświatowych – 413.000 zł. Pozostała kwota w
wysokości 150.000 zł uruchomiona zostanie z rezerwy celowej na
przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych w kwocie
150.000 zł.
b) zwiększenie planu wydatków Fabryki Sztuk na realizację nowego przedsięwzięcia
pn.: „Rekonstrukcja bitwy pod Tczewem z 17-18 sierpnia 1627 roku podczas
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wojny polsko-szwedzkiej (1626-1629)” oraz na animacje podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego – 28.500 zł,
c) zwiększenie planu wydatków MOPS na realizację projektu „Akademia
Aktywnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020. – 21.125 zł,
d) wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn.: „Budowa
basenu przy ul. Warsztatowej w Tczewie” – 40.000 zł,
e) zwiększenie planu wydatków TCSiR na realizację zadania pn.:„Budowa
zadaszonego lodowiska wraz z wyposażeniem i budową budynku
administracyjnego” o kwotę – 1.300.000 zł Pierwszy przetarg na wykonanie w/w
zadania został unieważniony ponieważ kwota zawarta w ofercie znacznie
przewyższała kwotę ujętą w planie finansowym. Po przeprowadzeniu weryfikacji
zakresu prac objętych zadaniem przeprowadzono drugi przetarg, a kwota oferty
wyniosła 3.472.077 zł. Aby móc zrealizować zadanie niezbędne jest zwiększenie
kwoty o 1.300.000 zł (w tym wynagrodzenie dla inspektora nadzoru).
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są
zapytania, uwagi do projektu uchwały.
Radny Zbigniew Urban – poinformował, iż nie jest za tym, aby budować lodowisko za
wszelka cenę. Radny zwrócił uwagę, że rok wyborczy, budżet wyborczy powoduje, że
pewne wydatki stają się może mało racjonalne, bo wydajemy więcej, niż wydalibyśmy
w innym roku w kadencji.
Radny przypomniał, że wcześniej pojawiło się boisko, basen, lodowisko – pytanie, kiedy
pojawi się lotnisko. Rok wyborczy charakteryzuje się tym, że podejmowane są takie
inwestycje, które widać, które pozwalają na to, żeby się nimi pochwalić. W poprzedniej
kadencji była fontanna wyborcza, w tej kadencji będzie lodowisko wyborcze.
Mamy wydać 3,5 mln zł, a tak w dużym skrócie środki te zostaną przeznaczone na tafle,
ogrodzenie i zadaszenie, do tego rolba ( maszyna do oczyszczania lodu) i wypożyczalnia
łyżew.
Zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy, które pierwotnie chcieliśmy wykonać, a to okrojenie
tych zadań, zdaniem radnego spowodowało niewspółmierne zmniejszenie kosztów jego
wykonania. Dlatego mimo wszystko zagłosuje za tym lodowiskiem, wskazując na
specyfikę roku wyborczego.
Więcej uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są
zapytania, uwagi do projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono
Wobec powyższego
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok.
W wyniku jawnego głosowania
Uchwałę Nr XLII/378/2018
w sprawie
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok
podjęto jednogłośnie: za – 23
(podczas głosowania pkt 13.3 – obecnych 23 radnych)
przy ustawowym składzie 23 radnych)
za głosowali

M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, J. Cichon
M. Byczkowski, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Mokwa
K. Ickiewicz, T. Klimczak, K Misiewicz, , M. Matysiak, B. Paprot,
G. Pierzynowska, Cz. Roczyński, M. Szulc, Z. Urban, T. Tobiański
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.

przeciw głosowali
wstrzymali się od
głosu
nieobecni na sesji
nieobecni podczas
głosowania

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

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta
Tczewa na 2018 rok.
Radny Michał Bollin – odniósł się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Urbana dotyczącej
lodowiska i okrojenia tej inwestycji, nie do samej oceny, bo to jest indywidualna sprawa
każdego radnego.
Poinformował, że pierwotny przetarg zawierał elementy, które były dedykowane dla
bardzo wąskiej grupy osób, tzn. do gry w hokeja, curling. To są bardzo wysokie koszty
pojedynczych elementów, ponieważ jest to wysoko wyspecjalizowany technicznie sprzęt.
Obecny projekt i zakres, który obejmuje obecny przetarg, jest w 100 % wystarczający do
organizacji lodowiska dla mieszkańców. W związku z powyższym, nie okrajamy w jakiś
sposób tej inwestycji dla mieszkańców, tylko inwestycja została okrojona ze
specjalistycznych elementów.
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że generalnie nie jest za polemiką radnych na
sesji. Radny zwrócił się z prośbą, aby to dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu
i Rekreacji, przedstawił informacje na temat lodowiska, z realizacji jakich zadań
zrezygnowano. Ponieważ nie jest prawdą, że zrezygnowano tylko ze specjalistycznego
sprzętu do gry w hokeja, czy curlingu, tych pozycji było dużo więcej.
Dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie Andrzej Błaszkowski –
poinformował, że przeprowadzono dwukrotnie postępowanie w trybie przetargu
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nieograniczonego. W drugim przetargu zrezygnowano z istnych elementów, które były
cenotwórcze w pierwszym przetargu.
Zrezygnowano z:
- odzysku ciepła, ciepło generowane przez agregat chłodniczy, miało być
wykorzystywane do ogrzewania hali tenisowej,
- dwóch szatni, pryszniców, wc, - kontener socjalny ma być przeniesiony z boiska z
ul. Ceglarskiej, który nie jest używany w okresie zimowym,
- wykładziny pod rolkowisko, ponieważ potrzeba ta dopiero zrodzi się w kwietniu 2019 r.
kiedy będzie otwarte rolkowisko, będzie to wpisane do projektu budżetu na rok 2019,
- wyposażenia do zawodów curlingowych na trzy tory ( 1 kamień produkowany w
Szkocji kosztuje 3 400 zł), będą odbywały się dni curlingowe organizowane przez
firmę, która przywozi własny sprzęt,
- sprzętu typowo do hokeja, czyli zakup bramek, małych, średnich i dużych oraz z
elementu do nauki jazdy na łyżwach, ale będą te rzeczy zakupione z oszczędności
budżetowych TCSiR.
Pkt 13.4 porządku posiedzenia
Podjęcie uchwały w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2018-2033.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w
uchwały z dnia 21.05.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do
projektu 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 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata
2018-2033.
W wyniku jawnego głosowania
Uchwałę Nr XLII/379/2018
w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.
podjęto jednogłośnie: za –23
(podczas głosowania pkt 13.4 – obecnych 23 radnych)
przy ustawowym składzie 23 radnych)
za głosowali

przeciw głosowali
wstrzymali się od głosu
nieobecni na sesji
nieobecni podczas
głosowania

M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski
J. Cichon, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,
T. Klimczak, K Misiewicz, K. Mokwa, M. Matysiak, B. Paprot,
G. Pierzynowska, Cz. Roczyński, M. Szulc, T. Tobiański Z. Urban,
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.
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Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.
Pkt 14 porządku posiedzenia
Zgłaszanie interpelacji i zapytań
oraz wniosków
TREŚĆ WNIOSKÓW:
1. Radny Tomasz Tobiański
Radny w związku z podpisaniem umowy i realizacją zadania „Remont
ul. Orzeszkowej” zwraca się z wnioskiem o przełożenie kostki polbrukowej, z której
obecnie ułożony jest chodnik wzdłuż ul. Orzeszkowej na odcinku od budynku 1-5.
Radny proponuje, by kostka została wykorzystana na remont chodnika wzdłuż
ul. Ceglarskiej patrząc w kierunku Wisły po jej prawej stronie.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 467
2. Radny Tomasz Tobiański
Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do zarządcy drogi ul. Jagiellońskiej
o wykoszenie traw. Obecnie trawa zasłania widoczność kierowcom i stwarza
zagrożenie dla uczestników drogi. Sytuacja ta powtarza się każdego roku, niestety nie
są wyciągane wnioski. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców radny bardzo
prosi o potraktowanie tego wniosku jako priorytetowy.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 468
3. Radny Józef Cichon
Radny zwrócił się z wnioskiem o naprawienie ogrodzenia oddzielającego plac zabaw
przy ul. Prostej od terenu kolei. Sprawa jest ważna dotyczy bezpieczeństwa
bawiących się dzieci.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 469
4. Radny Józef Ziółkowski
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie „leżących policjantów” na
ul. Portowców przy placu zabaw. Jest to wniosek z zebrania mieszkańców.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 470
5. Radny Józef Ziółkowski
Radny na wniosek mieszkańców osiedla Staszica zwrócił się o wykonanie chodnika
wzdłuż ul. Okrętowej.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 471
6. Radny Józef Ziółkowski
Radny na wniosek mieszkańców osiedla Staszica zwrócił się o mobilizację Straży
Miejskiej w celu uporządkowania terenu wzdłuż wału wiślanego. Mieszkańcy
domagają się częstszych patroli na osiedlu Staszica.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 472
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7. Radny Józef Ziółkowski
Radny na wniosek mieszkańców osiedla Staszica zwrócił się o naprawę jezdni na
skrzyżowaniu ul. Pionierów i Nizinnej. Naprawa jest konieczna, bowiem po opadach
powstaje tam zastoisko wody.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 473
8. Radny Józef Ziółkowski
Radny na wniosek mieszkańców osiedla Staszica zwrócił się o ułożenie płyt jomb na
fragmencie jezdni pomiędzy ul. Chłopska a Robotniczą (ul. Nizinna), tak aby można
było korzystać z tego odcinka jezdni.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 474
9. Radny Józef Ziółkowski
Radny na wniosek mieszkańców osiedla Staszica zwrócił się o wykonanie progów
zwalniających na ulicy Portowców tuż przy placu zabaw.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 475
10. Radny Zbigniew Urban
Radny zwrócił się o umieszczenie na głównej stronie BIP Urzędu zakładki
„UMOWY-ZLECENIA”, w której publikowane będą na bieżąco informacje
o wszystkich umowach i zleceniach poniżej progu unijnego (30.000 euro) zawartych
przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe. Wykaz powinien
zawierać co najmniej informacje o numerze, dacie zawarcia, przedmiocie umowy
i wartości brutto umowy oraz informacje o wykonawcy. Idealnym rozwiązaniem
byłoby publikowanie w tej zakładce także informacji o planowanych zleceniach
poniżej tego progu. Uzasadnienie w załączeniu.
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 476
TRESĆ INTERPELACJI
1. Radny Zbigniew Urban
Radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy Prezydent Mirosław Pobłocki rozważa przedłużenie o rok umowy z Meteorem?
Uzasadnienie:
Obecna umowa kończy się w lipcu 2019 r., a z informacji jakie do mnie docierają
wynika, że prezydent miasta rozważa taką możliwość w związku z wdrożeniem tzw.
„biletu metropolitalnego” od 2020 r. Jakie są inne, rozważane przez Prezydenta
Miasta rozwiązania dotyczące świadczenia komunikacji miejskiej do czasu
wprowadzenia tzw. „biletu metropolitalnego”.?
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 477.
Radny Józef Cichon - podziękował, za skoszenie trawy na osiedlu Zatorze.
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – odnośnie ulicy Jagiellońskiej prezydent
poinformował, że ulica ta jest przykładem braku dbałości zarządcy drogi, a zarządcą
drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, jest to droga marszałkowska. Miasta Tczew już
występowało o zwiększenie ilości koszeń trawy. Uzyskano odpowiedz, że w budżecie
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zarządcy drogi przeznaczone są środki tylko na dwa koszenia trawy w roku, co jest
niewystarczające. Zarządca drogi nie planuje zwiększenia środków na koszenie, więc
podjęto decyzję, że miasto z własnych środków wykosiło ulice Jagiellońską ze względów
na bezpieczeństwo ruchu w obrębie skrzyżowań.
Nie zależnie od tego nadal będziemy występować do marszałka, aby środki na koszenie
trawy w rejonie ulicy Jagiellońskiej były większe.
Radny Tomasz Tobiański – podziękował panu prezydentowi za reakcję, że
w najbliższych dniach wokół ulicy Jagiellońskiej będzie skoszona trawa.
Pkt 15 porządku posiedzenia
Wolne wnioski, informacje
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Tczewie Marcjusz Fornalikpoinformował, że ustawą z dnia 27 października 2017 roku nastąpiła zmiana ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Ustawa ta wprowadziła
szereg zmian, również dotyczących sposobu zatwierdzania taryf. Dotychczas było tak,
że 70 dni przed planowanym wejściem w życie nowej taryfy, co zawsze odbywało się
z dniem 1 kwietnia, składny był wniosek do Prezydenta Miasta Tczewa, który
weryfikował wniosek pod względem zgodności z przepisami prawa. Następnie wniosek
przekazywany był do Rady Miejskiej, która w ciągu 45 dni podejmowała uchwałę
o zatwierdzeniu, bądź o niezatwierdzeniu taryf. Taryfy po ich zatwierdzeniu
obowiązywały przez okres 1 roku.
W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków przedłużono okres ważności taryf do 10 czerwca. Powołano
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zobligowane zostały do tego, aby
wnioski taryfowe były przez tę jednostkę weryfikowane. Przedsiębiorstwo Wody Polskie
sprawdza złożone taryfy, pod kątem zgodności z przepisami ustaw, pod kątem zmiany
warunków ekonomicznych oraz weryfikuje koszty co do celowości ich ponoszenia
w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje to w ciągu 45 dni od
momentu złożenia wniosku. 21 maja otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą wniosek,
który został złożony.
Pan Prezes zaprezentował przy pomocy rzutnika, tabelę zatwierdzonych taryf (tabela
w załączeniu).
Poinformował, aby zwrócić uwagę na jedną rzecz, że poprzednio było tak, że były trzy
grupy cenowe za dostarczoną wodę, tj. gospodarstwa domowe, gospodarka materialna,
przemysł spożywczy. Ze względu na to, że rozporządzeniem z ubiegłego roku
wprowadzono zmianę opłat z tytułu kosztów ujmowania wody, te koszty są w tej chwili
na tym samym poziomie. W związku z powyższym nie ma możliwości i podstawy do
tego, żeby cenę za wodę zróżnicować.
Nie wiadomo do końca od kiedy te taryfy będą obowiązywały, ze względu na to, że
decyzja, która został wydana musi się uprawomocnić, jest siedem dni na opublikowanie
zatwierdzonych taryf i dopiero po ogłoszeniu w biuletynie ceny ulegają zmianie.
Charakterystyczną rzeczą jest to, że zatwierdzane taryfy są teraz na okres trzech lat,
a dotychczas była jedna taryfa na jeden rok.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do
prezentacji są uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił informację
o wydarzeniach w mieście, które odbędą się w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos panu Jackowi
Prętkiemu przewodniczącemu Rady Pożytku Publicznego, który w imieniu Kolejowego
Klubu Sportowego Unia Tczew, zaprosił wszystkich na mecz, który odbędzie się
3 czerwca o godz. 11.00 na boisku przy ul. Elżbiety w Tczewie, dochód przeznaczony
będzie dla podopiecznego klubu.
Radny Kazimierz Mokwa – podziękował sponsorom i instytucjom, za zorganizowanie
majówki rodzinnej na osiedli Witosa.
Radna Danuta Żywicka – podziękowała panu dyrektorowi Przemysławowi Boleskiemu
za postawienie znaku drogowego na osiedlu oraz za koszenie trawy na osiedlu Kolejarz.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:
- konwent odbędzie się 14 czerwca br. o godz. 16.00,
- sesja 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00.
Więcej uwag nie zgłoszono
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XLII sesji, dziękując wszystkim za
uczestnictwo.
Obrady sesji zakończono o godz. 1200.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

Wytworzyła: Łucja Kussowska
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