
 

 

P r o t o k ó ł  N r XXI /2008 

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

z dnia 15 maja 2008 roku 

 

 

o godz. 16.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

Obecni radni     :                               -             23 / wg listy obecności 

 

               Nieobecni radni :                              -                ------- 

                                                       

               Obecni goście zaproszeni                -               1 / wg listy obecności 

                                                       
         

      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               

      XXI sesję Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji.  

 

       W i t a j ą c  : 

1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji 

2. Prezydenta Miasta Zenona Odya 

3. Zastępcę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego  

4. Zastępcę Prezydenta Miasta Zenona Drewę 

5. Skarbnika Miasta Helenę Kullas 

6. Sekretarza Miasta Zytę Myszka 

7. Dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły Alicję 

Gajewską, 

8. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego 

9. przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

                                                    

Pkt  2 porządku posiedzenia  
 

Na podstawie listy obecności  Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz 

Mroczkowski  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 quorum do podejmowania uchwał objętych 

porządkiem obrad. 

 

Pkt  3 porządku posiedzenia 
 

          Przedstawienie proponowanego  
           porządku obrad sesji 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 

porządek obrad sesji z dnia 07 maja 2008 r.  

 
Radny Mirosław Kaffka – Panie Przewodniczący chciałbym zgłosić wniosek 

formalny, o zdjęcie z mównicy plakatu, na którym reklamowane są osoby fizyczne i 

politycy. 

Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 

prośbą o zdjęcie plakatu. 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Panie Przewodniczący bardzo 

przepraszamy, ale to jest pozostałość po konferencji prasowej, która odbyła się 

na tej sali.  

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski –  poinformował, 

że nie zgłoszono zmian do porządku obrad. 

           

Porządek posiedzenia: 
 
I. Część pierwsza: 

1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 

2. Sprawdzenie obecności radnych. 

3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 

II . Część druga: 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w      

       Tczewie w latach 2009-2011, 

4.2. wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Regionalny System   

       Gospodarki Odpadami Tczew”. 

5. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 

6. Wolne wnioski, oświadczenia. 

 

Część II 
 Pkt 4 podjęcie uchwał 
 Pkt 4.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
opłat za przewozy osób środkami  
miejskiej komunikacji masowej  
w Tczewie w latach 2009-2011 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 

powyższy projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłat za przewozy osób 

środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011w 

głosowaniu: za – 5, wstrzy. - 4.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – 

członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  

opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w 

latach 2009-2011w głosowaniu: za- 10, wstrzy. – 1 

Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        

głosowanie projekt uchwały w sprawie opłat za przewozy osób środkami 

miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011. 

 

W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXI /174 /2008 
w sprawie  

opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej 
w Tczewie w latach 2009-2011 

podjęto większością głosów : za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 3,  
( podczas głosowania pkt 4.1- obecnych 23 radnych)  

wstrzymali się od głosu: T. Jezierski,  S. Smoliński, Z. Urban,    

                                             

Rada podjęła uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej 

komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011. 

 

      Pkt 4.2 porządku posiedzenia  
     Podjęcie uchwały w sprawie  

          wyrażenia zgody na realizację  
          przedsięwzięcia pn.: „Regionalny  
          System Gospodarki Odpadami Tczew” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 

powyższy projekt uchwały. Poinformował, ze radni na wspólnym posiedzeniu 

w dniu 13 maja 2008r. zapoznali się z w/w projektem uchwały.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod   

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 

 

W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXI/ 175 /2008 
w sprawie  

wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Regionalny 
System Gospodarki Odpadami Tczew” 

 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 1, wstrz. – 2, 

( podczas głosowania pkt 4.2- obecnych 23 radnych)  
                             przeciw głosował radny: T. Jezierski, 

                                        wstrzymali się od głosu radni: Z. Urban, M. Kaffka,  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację przedsięwzięcia pn.: „Regionalny System Gospodarki Odpadami 

Tczew”. 

Pkt 5 porządku posiedzenia 
 

           Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
 

Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do 

Pani Alicji Gajewskiej Dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego 

Dolnej Wisły o zabranie głosu. 

Dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły Alicja 

Gajewska – poinformowała, że Gmina Miejska Tczew, otrzymała nagrodę za 

projekt Wystawienniczo-Regionalny Dolnej Wisły w Tczewie, w kategorii 

rewitalizacja. Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, a zrealizowany przy współpracy Wydawnictwa Pascal. 

Laureaci konkursu zostali objęci kampanią promocyjną – w Internecie oraz 

dzięki specjalnym wydawnictwom. Tczew będzie promowany podczas wystaw 

i targów organizowanych w kraju i w Brukseli.  
 

Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – serdecznie 

gratulujemy i dziękujemy za pracę i osiągnięcia.  

 

 Kierownik Biura Promocji Miasta Tczewa Ludwik Kiedrowski – omówił     

           Festiwal Muzyki Rodzinnej  ,,Familia”.  

 

Sekretarz Miasta Zyta Myszka – poinformowała, o Dniu Otwartym w Urzędzie      

Miejskim w Tczewie, który odbędzie się  27 maja br.  w Dzień  Pracownika 

Samorządowego.  

 
 

TREŚĆ INTERPELACJI : 
 

1. Radna Bogumiła Jeszke,  radny Stanisław Smoliński  
Radni wnoszą o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia prędkości 

poruszających się ul. Czatkowską samochodów ( np. fotoradar). Remont drogi 

krajowej E-1 spowodował wzmożony ruch na trasie zastępczej , jaką jest trasa 

przez Koźliny, a to prowadzi do utrudnień wyjazdu z ulic osiedla Staszica. 

Sytuację utrudniają nieskoszone regularnie wały, które ograniczają widoczność 

dla wyjeżdżających z osiedla na ul. Czatkowską.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.57 

 
2. Radny Tomasz Tobiański  

 Radny wnosi o wyznaczenie na każdym osiedlu naszego miasta, terenu 

przeznaczonego na wyprowadzanie psów ( tzw. toalet dla psów), bądź 

wprowadzenie na terenie miasta torebek, koszy do sprzątania po psach przez 
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ich właścicieli co w dużym stopniu wpłynie na zachowanie czystości w naszym 

mieście.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 58 

 

Pkt. 6 porządku posiedzenia  
 
Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Radny Kazimierz Smoliński - chciałbym złożyć oświadczenie związane z 

dzisiejszą sesją.  

Podjęliśmy bardzo ważne uchwały i mieszkańcy Tczewa, którzy będą oglądali 

przebieg sesji w telewizji odniosą wrażenie, że radni nad takimi ważnymi 

sprawami w zasadzie nie odbywali żadnej dyskusji, ,,klepnęli” podwyższenie i 

nowy system biletów oraz uchwałę dotyczącą strategicznej sprawy dla miasta 

tj. kwestia systemu gospodarki odpadami stałymi.  

Należy wyjaśnić, że wszelkie wątpliwości były omawiane przez kilka godzin, 

na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Myśmy osobiście jako Klub Radnych PiS i  radni poszczególnych klubów mieli 

wątpliwości. Zostały one wyjaśnione zarówno przez Pana Prezydenta, przez 

doradców oraz przez Pana Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych. 

Jest to przedsięwzięcie najwyższe w sakli samorządu wszystkich kadencji. 

Uzyskujemy przedsięwzięcie, które ma mieć wymiar 160 mln. zł. z czego tzw. 

koszty niekwalifikowane, są to odsetki, które zakład będzie musiał ponieść, tj. 

zaledwie 7 mln. zł.  

Pozostałe środki są to środki, które wpłyną bezpośrednio do spółki w której 

posiadamy 100% udziałów.  

Więc jest to największe przedsięwzięcie. Oczywiście radni mają pewne 

wątpliwości, z tego faktu, że dalej wysypisko jest w tym miejscu, w którym jest 

obecnie. Na ten temat dyskutowaliśmy, że innej, lepszej  lokalizacji nie ma i 

musimy zmierzyć się z tym problemem.  

Natomiast to przedsięwzięcie zmierza do tego, żeby uciążliwość tego miejsca 

była mniejsza niż do tej pory, myślę, że taki skutek tego przedsięwzięcia 

będzie. Trzeba liczyć na to, że uda się pozyskać środki. Jest to pierwsze 

wołanie i między innymi dlatego taki tryb. Może też niezadowalający nas 

radnych, że w takim szybkim tempie te dwie uchwały zostały podjęte, ale jedna 

wynika z tego, że jest zaledwie miesięczny termin skalania wniosków. A druga  

podjęta uchwała jest to kwestia najbliższego przetargu, jeżeli chodzi o 

przewozy i jest ona skutkiem naszej wcześniejszej decyzji. Pan Z-ca Prezydenta 

Mirosław Pobłocki zdecydował, aby ująć to w tym przetargu. No w zasadzie 

można powiedzieć, że myśmy nie mieli wyjścia.  

Są to trudne decyzje, ale z drugiej strony przemyślane na tyle, że uznaliśmy aby 

je poprzeć.  

Myślę, że jest to stanowisko wszystkich radnych i tu mieszkańcy Tczewa 

muszą mieć świadomość, że myśmy długo nad tym dyskutowali. Wątpliwości 

oczywiście były i z elektronicznym systemem, że osoby, które  jeżdżą na 

miesięczne bilety ( ci którzy częściej jeżdżą) będą musiały więcej płacić. Ale z 
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kolei osoby, które będą jeździły na dotychczasowych zasadach, będą jeździły 

tylko kilka przystanków, one będą miały taniej.  

Radni na poszczególnych komisjach i na wspólnym posiedzeniu dyskutowali na 

ten temat i niewątpliwie jest to przemyślana decyzja, uznano wszystkie za i 

przeciw.  

Mieszkańcy Tczewa muszą mieć taką informację.  

 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuję 

koledze radnemu za komentarz, przynajmniej nie będę posądzony, że 

komentuję pewne rzeczy.  

Aczkolwiek wszyscy wiemy, że pracowaliśmy nad tymi projektami uchwał. 

Nie tylko ostatnie wspólne posiedzenie, o czym wspomniałem na początku 

sesji, ale również kilka lat temu wcześniej w poprzedniej kadencji, 

pracowaliśmy nad tym problemem wiedząc jakie technologie istnieją  w Polsce 

i na świecie.  

To co pan radny Kazimierz Smoliński powiedział, istotą jest to, że i tak 

należałoby to wysypisko zamknąć do 2009 roku. Przedsięwzięcie, które 

planujemy w tej chwili, będzie zamknięte w części istniejącej w tej chwili i 

wybudowane nowe na europejskim poziomie.  

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 

zapytaniem: czy są jeszcze wnioski bądź oświadczenia? 

 

Radny Mirosław Kaffka – złożył ustny o przyznaniu wyróżnienia i nagrody dla 

Pani Dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły Alicji 

Gajewskiej, za to, że miasto Tczew znalazło się w przewodniku Pascala już po 

roku działalności CWRDW. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się Pani 

Dyrektor zrobić coś, czego nie udało się nikomu z nas przez wiele lat od 

zakończenia II wojny światowej tj. ujęcia miasta Tczew w przewodniku 

Pascala.  

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – bardzo dziękuję 

za propozycję. Nie traktowałbym tego jako wniosek formalny, tylko jako 

propozycję dla Pana Prezydenta.  

 

Sekretarz Miasta Zyta Myszka – poinformowała, że Pan Prezydent 

przygotowuje spotkanie, na którym podziękuję wszystkim osobom, które 

zajmowały się projektem.  

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – pismo- 

zaproszenie złożone przez Pana Posła RP Jana Kulasa dotyczące wizyty 

radnych, prezydentów w Sejmie RP  w dniu 10 czerwca 2008r. o godz. 10
30

.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – poinformowała o 

spotkaniu integracyjnym radnych w dniu 6 czerwca br. o godz. 16
30

, koszt 

uczestnictwa 60 zł. + dojazd.  
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Radna Bogumiła Jeszke – poinformowała o meczu pomiędzy radnymi, a 

mieszkańcami oś. Staszica, który ma się odbyć 31 maja br. ( sobota). W tym 

dniu ma się odbyć szkolny piknik oraz uroczyste oddanie do użytku boiska 

szkolnego ze sztuczna nawierzchnią.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono             

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXI sesji, 

dziękując wszystkim za uczestnictwo.   

Obrady sesji zakończono o godz. 16.30 

 
      

 

 

          
 

 
Protokołowały : 
1. Prokopowicz Dorota  

2. Domaros Barbara 

3. Kussowska Łucja 
 

 

 

 


