
 
 
 
 

P r o t o k ó ł  N r XVII/2012 

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

z dnia 23 lutego 2012 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Pabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

           Obecni radni     :                              -                  22 / wg listy obecności 
 
           Nieobecni radni :                          -                 Ferdynand Motas                                                       
                                                              
           Obecni goście zaproszeni                 -                6/ wg listy obecności 

 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XVII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  
 
      W i t a j ą c  : 

1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 
2. Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego. 
3. Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
4. Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
5. Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
6. Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
7. Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania 

Alicję Olszewską, 
8. Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
9. Prezesa ZNP Jerzego Waruszewskiego, 
10. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, 
11. przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

 
Pkt 2 porządku posiedzenia 

 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności  Przewodniczący Rady  Miejskiej Mirosław 
Augustyn stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 22 radnych i na podstawie 
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest 
wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek 
obrad sesji z dnia 23.02.2012 r. 
Z pierwotnego porządku obrad tj. z 09.02.2012r.: 
wykreślono: 
- pkt 12 - Powołanie zespołu radnych miejskich i powiatowych do spraw przejęcia 
przez samorząd miejski dróg powiatowych w latach 2012-2014 oraz dyskusja 
dotycząca przejmowania tych ulic wraz z uzgodnieniem harmonogramu ich 
przejęcia. 
wprowadzono 
- jako pkt  11.3  projekt uchwały w sprawie powołania Ewy Czochór  do składów   
  komisji  stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014, 
- jako pkt 11.4 projekt uchwały w sprawie powołania Kazimierza Mokwy do    
  składów komisji  stałych Rady Miejskiej  w Tczewie kadencji 2010-2014. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są uwagi do porządku obrad?  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się o przedstawienie informacji, 
dlaczego zdjęto z porządku obrad w/w punktu 12. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, że zostało 
wystosowane do Starosty Powiatu Tczewskiego i Przewodniczącego Rady 
Powiatu Tczewskiego pismo z zapytaniem o opinię na temat przystąpienia do w/w 
zespołu. 
Starostwo poinformowało, iż nie widzi potrzeby utworzenia specjalnego zespołu 
do spraw przejęcia przez samorząd miejski dróg powiatowych w latach 2012-
2014. ( pismo w załączeniu).  
Wobec powyższego zdjęto z porządku obrad sesji punkt 12. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 23 lutego 2012r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto jednogłośnie : za – 20 

              ( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  20 radnych) 
              podczas głosowania nieobecni: F. Motas, Z. Urban, P. Kajzer,  

 
           Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji:  
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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 26 stycznia 2012 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2012r.  
6 .Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 stycznia   
   2012 r. do 22 lutego 2012 r.  
 
II . Część druga: 
7.  Informacja z realizacji w 2011r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym   
      dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
8.  Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 „Gminnego programu opieki   
      nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2010-2013”. 
9.  Informacja o przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2011r.  
10.Sprawozdania z działalności Komisji stałych za 2011r.  
 
11. Podjęcie uchwał w sprawie:  
11.1 zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego     
         odprowadzenia ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z   
         o.o. w Tczewie , 
11.2 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w   
        Tczewie prowadzonego w  formie zakładu budżetowego i utworzenia   
        jednostki budżetowej o tej samej nazwie. 
11.3 powołania Ewy Czochór  do składów komisji  stałych Rady Miejskiej w    
       Tczewie kadencji 2010-2014, 
11.4 powołania Kazimierza Mokwy do składów komisji  stałych Rady Miejskiej    
        w Tczewie kadencji 2010-2014. 
12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji Rady  
w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z 
sesji z dnia 26 stycznia 2012r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 roku 

      -  przyjęto jednogłośnie : za – 20 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 20 radnych) 

              podczas głosowania nieobecni: F. Motas, Z. Urban, P. Kajzer,  
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Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c luty 2012r. 
Prezydent Miasta 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 pytania do Pana Prezydenta?  

 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczących: 
-strefy kibica w związku z Euro 2012, 
-korzystania z ulg autobusowych i na basenie przez dzieci z rodzin wielodzietnych 
-odszkodowania za nieterminowe oddanie do użytku wiaduktu w ciągu ulicy    
 Wojska Polskiego,  
-zapytań, wątpliwości odnośnie węzła komunikacyjnego – wiaty przystankowe,  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – na pierwsze pytanie odpowie Pan Z-ca 
Prezydenta Miasta Zenon Drewa. Informuję, że nie przewidujemy strefy kibica.  
Na drugie pytanie również odpowie Pan Z-ca Prezydenta Zenon Drewa. Natomiast 
ulgi, o których mówił radny, wprowadzane są na bazie MOPS.  
Trzecie pytanie, dotyczące wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego – 
inwestorem jest Starostwo Powiatowe, moja wiedza jest taka sama jak każdego 
innego, prasa o tym obszernie pisała, sprawa trafi do sądu, jak się zakończy nie 
wiadomo.  
Odnośnie węzła komunikacyjnego – nie wiem dlaczego wokół tego węzła jest 
takie małe zamieszanie, mam wrażenie, że szuka się jakiś wad. Do mnie nie 
dotarły żadne sygnały. Natomiast mam informację, że było parę głosów 
dotyczących braku zabezpieczenia przed wiatrem. Poważnie przyjęliśmy tę uwagę 
do analizy, w tej chwili zastanawiamy się czy jeżeli mielibyśmy takie zadaszenie 
zrobić, to w jaki sposób techniczny to wykonać, aby nie naruszyć konstrukcji całej 
wiaty i ciągłości unijnego projektu. Z drugiej strony pamiętajmy, że ten dworzec 
nie jest poczekalnią, on nigdy nie był planowany jako poczekalnia. Niedługo 
zostanie otwarta Galeria i jeżeli osoby, które przyjdą znacząco wcześniej i chcą 
czekać na odjazd autobusu, to podejrzewam, że będą korzystać z bliskości Galerii. 
Nie mniej jednak, jeżeli te głosy będą się utrzymywać nadal, mamy wstępnie 
przygotowany plan alternatywny w jaki sposób osłonić pasażerów przed skutkami 
bocznego wiatru, deszczu, a jednocześnie, żeby to było spójne z wyglądem            
i estetyką. Najprawdopodobniej będą to ścianki ze szkła.  
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Maria Witkowska – w sprawie wiaduktu w 
ciągu ulicy Wojska Polskiego poinformowała, iż został przygotowany wniosek, w 
którym zwracamy się do firmy dokonującej przebudowy wiaduktu o wypłacenie 
kar umownych. Sprawa jest w toku. Odbyły się spotkania z dyrektorem firmy 
Polwar, który stwierdził, że dobrowolnie nie wypłacą  kwoty ok. 2,5 mln zł. 
Najprawdopodobniej po całej procedurze  wniosek zostanie skierowany do sądu.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że strefy kibica nie będzie, 
ponieważ jest to wydatek bardzo kosztowny. Chcemy się skupić na umożliwieniu 
mieszkańcom odbioru przebiegu Euro w restauracjach i w pabach na odbiornikach 
dużego formatu. Takie działania prowadzimy.  
- odnośnie bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin wielodzietnych, to 
podaliśmy już taką informację mediom, iż spośród grupy ok. 300 dzieci                          
i młodzieży przekazanych nam przez MOPS wytypowaliśmy ok. 30 uczniów. 
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, zamieszkują w obrębie szkoły                  
i tutaj nie ma problemu z dojazdem, jest tylko jedna taka rodzina. Większy 
problem jest z gimnazjalistami, ale też nie duży, ponieważ też generalnie 
większość tych dzieci uczęszcza do gimnazjów w rejonie zamieszkania. 
Największa grupa, to grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Przeprowadzono wywiady z rodzicami – nie wszyscy rodzice skorzystali z tej 
oferty, byli tacy rodzice, którzy powiedzieli nie, nasze dzieci będą do szkoły 
uczęszczać pieszo.  
MOPS doładował karty miejskie dla dzieci na kwotę od 50-80 zł. Przejazdy będą 
kontrolowane, rozliczane z ilości przejazdów i różnicowane przy doładowaniach.  
- odnośnie korzystania z basenu przez dzieci z rodzin wielodzietnych poprzez 
MOPS, to przeprowadzona została z dyrektorem TCSiR Grzegorzem Żemajtisem, 
analiza możliwości korzystania z basenu i basen jest tak mocno obłożony, że jest 
bardzo niewielka ilość godzin, z których młodzież mogłaby skorzystać.                       
W Tczewie na podstawie spisu jest 246 rodzin z czworgiem dzieci i 113 rodzin z 
pięciorgiem i więcej dziećmi. Tak więc byłaby to grupa ok. 1600 dzieci bądź 
młodzieży. Na dzień dzisiejszy nie mamy schematu, ani propozycji rozwiązania 
tego tematu. Do końca półrocza szkolnego można to jeszcze przemyśleć, jeżeli 
chcielibyśmy takie coś wprowadzić, to od następnego półrocza, ale będzie to 
sprawa niezmiernie trudna.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, aby  
zgłaszać zapytania dotyczące przedstawionej informacji z działalności Prezydenta 
Miasta za miesiąc luty 2012r.  
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że niektórzy rodzice nie chcą zgłaszać 
się o pomoc do MOPS.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – zwrócił uwagę, ż rodziny wielodzietne,  
mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów do szkół, tylko poprzez MOPS, a 
procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.  
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z prośbą o przedstawienie przez nowego 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki Pana Krystiana Nehrebeckiego, swoich 
zamierzeń i planów związanych z prowadzeniem placówki.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, iż w 
punkcie 13 porządku obrad  tj.  wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia, Pan 
Dyrektor CKiS przedstawi informacje w związku z objęciem funkcji dyrektora.  

 
Więcej uwag i zapytań  nie zgłoszono. 
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Pkt 6  porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 26 stycznia 2012 r. 
do 22 lutego 2012 r.  
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – przedstawiła 
informację  ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie  od 26 stycznia 
2012 r. do 22 lutego 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  

 
Uwag nie zgłoszono.  

 
    Pkt 7 porządku posiedzenia 

Informacja z realizacji w 2011r.  
stypendiów szkolnych o charakterze  
socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację.  
 
Uwag nie zgłoszono.  

           Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji w 2011r. 
stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół  

podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
 

    Pkt 8 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z realizacji w latach 
2010-2011 „Gminnego programu opieki   
nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2010-2013”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
sprawozdanie. 
 
Uwag nie zgłoszono.  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z realizacji w latach 
2010-2011 „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta  

Tczewa na lata 2010-2013”. 
 

    Pkt 9 porządku posiedzenia 
Informacja o przebiegu Akcji Zima  
w m-cu listopadzie i grudniu 2011r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił Informację o 
przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2011r.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu Akcji Zima 
w m-cu listopadzie i grudniu 2011r. 
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          Część II 
 Pkt  11 podjęcie uchwał: 
 Pkt  11. 1 porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego     
odprowadzenia ścieków przez Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z o.o. w Tczewie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/ w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego     
odprowadzenia ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w 
Tczewie.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do projektu uchwały są zapytania, uwagi.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia                  
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez Zakład Wodociągów                      
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie.  

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVII/141/2012 
w sprawie 

zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o. w Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz. - 3 

(podczas głosowania pkt 11.1 - obecnych 22 radnych)  
                                           nieobecny podczas głosowania: F. Motas,  
                           wstrzymali się od głosu: K. Ickiewicz, G. Antczak, B. Chylicka,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie 
 

 Pkt 11.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie likwidacji  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Tczewie prowadzonego w formie  
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zakładu budżetowego i utworzenia   
jednostki budżetowej o tej samej nazwie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 
prowadzonego w formie zakładu budżetowego i utworzenia  jednostki budżetowej 
o tej samej nazwie. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług 
Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego                         
i utworzenia  jednostki budżetowej o tej samej nazwie. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/142/2012 
zmieniającej 

uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych 
w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego i utworzenia 

jednostki budżetowej o tej samej nazwie 
podjęto jednogłośnie : za – 22 

(podczas głosowania pkt 11.2 - obecnych 22 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie zmieniającej 

uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 
prowadzonego w formie zakładu budżetowego i utworzenia  jednostki 

budżetowej o tej samej nazwie. 
 

 Pkt  11.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
powołania Ewy Czochór  do  
składów komisji  stałych Rady  
Miejskiej w Tczewie kadencji  
2010-2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powołania Ewy Czochór  do składów komisji  stałych 
Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XVII/143/2012 

w sprawie 
powołania Ewy Czochór  do składów komisji  stałych Rady Miejskiej                       

w Tczewie kadencji 2010-2014 
podjęto większością głosów : za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.3 - obecnych 21 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas,  

                             Radna Ewa Czochór nie brała udziału w głosowaniu.  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie powołania Ewy Czochór  do  
składów komisji  stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014. 

 
Pkt 11.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
powołania Kazimierza Mokwy  
do składów komisji  stałych Rady Miejskiej    
w Tczewie kadencji 2010-2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powołania Kazimierza Mokwy do składów komisji  
stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/144/2012 
w sprawie  

powołania Kazimierza Mokwy do składów komisji  stałych Rady Miejskiej 
w Tczewie kadencji 2010-2014 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 11.4 - obecnych 21 radnych) 

nieobecny podczas głosowania: F. Motas,  
                             Radny Kazimierz Mokwa nie brał udziału w głosowaniu.  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie powołania Kazimierza 
Mokwy do składów komisji  stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji   

2010-2014 
 
Pkt  9 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
TREŚĆ INTERPELACJI : 
Radny Roman Kucharski  
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi niepunktualnych 
przyjazdów i odjazdów linii autobusowej Nr 50, Radny zwraca się z prośbą                   
o poprawę usług komunikacji autobusowej obsługującej w/w linię interweniując w 
tej sprawie u Marszałka Województwa Pomorskiego. 
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(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 14 
 
Radny Roman Kucharski  
W związku z licznymi interwencjami handlowców i podmiotów gospodarczych 
naszego miasta dotyczącymi prawdopodobnego zamknięcia w najbliższym czasie 
laboratorium Sanepidu w  Tczewie. Zamknięcie w/w laboratorium skomplikuje 
wszystkim podmiotom wykonanie badań związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. W w/w sprawie Radny prosi o interwencję u Starosty 
Tczewskiego i Wojewody Pomorskiego. 
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 15 

 
Radny Bartłomiej Kulas 
Interpelacja w sprawie zbadania możliwości utworzenia pomieszczenia 
sanitarnego na potrzeby bezdomnych. Tegoroczna zima, podobnie jak w zeszłym 
roku nie należała do łaskawych. Zwróciło to uwagę wielu mieszkańców naszego 
miasta, w tym  także Radnego, na problemy osób bezdomnych, którym zimą jest 
szczególnie ciężko. Zbadanie sytuacji osób mieszkających na „ulicy” oraz 
docierające do radnego liczne sygnały od samych członków tej grupy społecznej, 
przyniosły Radnemu nowe informacje o potrzebach  bezdomnych. Ludzie Ci, 
którym pomóc wyjść  z ich trudnej sytuacji życiowej jest niezwykle ciężko, dają 
sobie jednak radę i żyją, pomimo niezwykle nieprzychylnych okoliczności. Nie 
oznacza to jednak, iż bezdomni są w stanie sami rozwiązać wszystkie swoje 
problemy. W ostatnim czasie, docierają do Radnego sygnały, iż  jednym z takich 
problemów, z którymi bezdomni, szczególnie w okresie bardzo niskich 
temperatur, nie są w stanie sobie poradzić, jest kwestia sanitarno-higieniczna. 
Rozmówcy Radnego jednoznacznie wskazują na problem niemożności 
oczyszczenia swojej odzieży, szczególnie w okresie zimowym. Dotarły do 
Radnego informacje, iż w przeszłości taka możliwość dla bezdomnych istniała, w 
specjalnie przeznaczonym na ten cel lokalu. W związku z tym, Radny zwraca się 
do Pana Prezydenta z zapytaniem, czy możliwe jest utworzenie w obecnym 
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub też przy adaptacji nowej 
siedziby tej organizacji, niewielkiego pomieszczenia sanitarnego przeznaczonego 
na możliwość wyprania i wysuszenia odzieży dla bezdomnych, niemających innej 
możliwości utrzymania jakiegokolwiek poziomu czystości. Co więcej Radny 
uważa za zasadne podjęcie działań mających na celu nawiązanie dialogu 
pomiędzy Prezydentem Miasta i MOPS, a osobami bezdomnymi, celem 
usprawnienia pomocy, która jest do nich kierowana. W przekonaniu Radnego, 
choć z ekonomicznego punktu widzenia nie jest zasadne jakiekolwiek wspieranie 
osób bezproduktywnych, to jednak poprawa poziomu higieny osób bezdomnych, z 
oczywistych względów byłaby z korzyścią dla całej społeczności Tczewa i leży w 
szeroko pojętym interesie Miasta. Takie działanie z pewnością byłoby także 
znacznym ułatwieniem dla osób, które na ulicy nie znalazły się z tak zwanego 
wyboru. (Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 13 
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Radna Gertruda Pierzynowska 
Interpelacja w sprawie zakupu odtwarzacza do płyt CD dla Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz nagrania muzyki odpowiadającej uroczystościom zawierania 
związków małżeńskich. 
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 17 

 
Radny Krzysztof  Misiewicz  
Interpelacja w sprawie odrestaurowania wieży ciśnień znajdującej się w rejonie 
dworca PKP. 
Wszystkich nas cieszy fakt oddania do użytku , nowego węzła komunikacyjnego 
w pobliżu dworca PKP oraz budowy galerii handlowej w sąsiedztwie w/w węzła. 
Ze względu na to, że jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego 
terenu jest znajdująca się tam wieża ciśnień, proszę o podjęcie rozmów o 
możliwość jej przejęcia przez miasto i odrestaurowania, lub uzgodnienia z 
właścicielem wspólnej inwestycji mającej na celu odrestaurowanie tej wieży, aby 
uatrakcyjniała tą część naszego miasta.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 16 

 
TREŚĆ WNIOSKÓW:  
 
Radny Roman Kucharski  
Radny zwraca się z wnioskiem o zorganizowanie po sesji w kwietniu 2012 r. 
szkolenia dla radnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 19 

 
Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna wnosi o zamontowanie naświetlaczy na pasie dla pieszych zlokalizowanym 
na ul. Armii Krajowej na wysokości supermarketu  „Tesco”. 
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 18 

 
Radna Brygida Genca  
Zagadnienie przedstawione wstępnie na sesji 26 stycznia 2012 r.( podczas 
składania wniosku w sprawie kontroli zewnętrznej w UM) sprecyzowany                   
i złożony na piśmie dnia 23 lutego 2012r.  
Radna wnosi o uzupełnienie wykazu kontroli zewnętrznych o dalszą 
dokumentację związaną z przeprowadzonymi kontrolami jeżeli jest rozbieżność 
pomiędzy zaleceniami pokontrolnymi a odpowiedzią na nie przez Prezydenta np. 
jak w przypadku porozumienia z Gminą Miejską Kwidzyn. 
 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 20 
 

 Pkt 10 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska– przedstawiła informację 
na temat wyborów uzupełniających na ławników na okres kadencji 2012-2015.  
Dnia 21 lutego br. wpłynęła z Komendy Powiatowej Policji informacja dotycząca 
kandydatów na ławników. Tak więc uchwała w sprawie wyborów ławników 
będzie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu br.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Szanowni Państwo, 
proszę mojej wypowiedzi nie odebrać jako pouczenia, czy jakby udzielania 
dobrych rad. Ale na przestrzeni ostatnich sesji zaobserwowałam taką sytuację, iż 
tematy, które poruszamy na poszczególnych komisjach i dyskutujemy na ich temat 
bardzo szeroko – tam wówczas nie padają żadne wnioski, a później na sesji te 
wnioski pojawiają się. 
 Myślę, że dla dobra poszczególnych tematów, zadań, postarajmy się dyskutować, 
dogłębnie analizować tematy na komisjach i tam wysuwać wspólnie wnioski. 
Myślę, że to będzie bardziej owocne z korzyścią dla wszystkich.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – odnośnie interpelacji zgłoszonej przez radną Gertrudę 
Pierzynowska w sprawie urządzenia odtwarzającego dla USC poinformował, iż 
składał interpelację o zakup takiego urządzenia dla USC, czy zostało ono już 
zakupione.  
Radny Krzysztof Korda – poinformował, iż w Tczewie po trzech latach badań 
przy ul. Zamkowej 8, odkryto zamek krzyżacki z XV w.  
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – powitał 
zgromadzonych, zapoznał radnych z programem działalności CKiS.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że sprawdzi, czy zostało 
zakupione urządzenie odtwarzające dla USC.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
- sesja Rady Powiatu odbędzie się 28 lutego 2012 r. o godz. 10.00,  
- pani Renata Tomaszewska z domu Stankiewicz przysłała do Pana Prezydenta 
kartkę, w której informuje o tym, że jest bardzo szczęśliwa, zadowolona z powodu 
nadania jednej z ulic imienia jej ojca Mamerta Stankiewicza.  
Pani Renata Tomaszewska prosi o poinformowanie o lokalizacji ulicy imienia jej 
ojca.  

         -  konwent Rady odbędzie się 8 marca 2012r. o godz. 16.00.  
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XVII sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1120. 

                                                            
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 


