
 
 

P r o t o k ó ł  N r XVIII/2012 

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

z dnia 29 marca 2012 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Pabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

           Obecni radni     :                              -                  20 / wg listy obecności 
 
           Nieobecni radni :                          -                 Ferdynand Motas   
         Roman Kucharski 
         Kazimierz Janusz                                                                                
                                                              
           Obecni goście zaproszeni                 -                4/ wg listy obecności 

 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XVIII 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 20 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 12 marca 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są uwagi do porządku obrad?  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 12 marca 2012r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto jednogłośnie : za – 20 

              ( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  20 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: F. Motas, R. Kucharski, Kazimierz Janusz. 

 
           Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji:  

 
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 lutego 2012 r.  
5. Wręczenie nagrody w konkursie organizowanym przez Getin Bank  na slogan   
    promujący miasto Tczew. 
6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2012r.  
7. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 23 lutego   
    2012r.do 28 marca 2012r. 

 
II . Część druga: 

 
8. Wybór ławników do sądów powszechnych- wybory uzupełniające do Sądu   

       Okręgowego w Gdańsku: 
          a) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,  

b) podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia 
regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego 
w Gdańsku, 

c) głosowanie tajne. 
    9. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny    
       Komisji  Rewizyjnej dotyczącej windykacji należności za lata 2007 – 2010,        
10. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2011r.     
      z podziałem na obiekty z wyszczególnieniem poniesionych kosztów i zysków,  

         11. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz    
               Fabrykę Sztuk w 2011r. 
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12. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2012” 
13. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za   
      2011 rok. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie:  
14.1stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory   
       uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku, 
14.2 powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów   
        na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory   
        uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku, 
14.3 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty   
         budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie  
         administracyjnym miasta Tczewa, 
14.4 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w   
        zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok   
        2012, 
14.5 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   
        bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
14.6 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
        miasta Tczewa, 
14.7 przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą w Nowym Dworze   
        Gdańskim,  
14.8 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5%   
         alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
         sprzedaży.  
15. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji Rady  
w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z 
sesji z dnia 23 lutego 2012r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2012 roku 

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

                 podczas głosowania nieobecni: F. Motas, R. Kucharski, Kazimierz Janusz. 
 

Pkt 5  porządku posiedzenia  
Wręczenie nagrody w konkursie  
organizowanym przez Getin Bank   
na slogan promujący miasto Tczew 
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Przedstawiciel Getin Banku  Pani Agnieszka Rajek wręczyła Panu 
Przemysławowi Karczyńskiemu nagrodę w konkursie na slogan promujący miasto 
Tczew. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn  wraz Prezydentem Miasta 
Mirosławem Pobłockim złożyli gratulacje zwycięscy i wręczyli upominek.  
Treść sloganu: 
,,Szarmancki kwatermistrz tczewskiego garnizonu zawołał żywo do swojego 
plutonu – gdzie można żołd swój rozumnie przechować -  w Getin Banku szybko 
ulokować. Przed szereg wyrwał się podchorąży, żwawo, chyżo, może zdąży.”  

 
Pkt 6  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c marzec 2012r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
W ramach prac bieżących Prezydent Miasta poinformował, że: 
- odbył spotkanie  z kierownictwem firmy PISISI - suchy port – transport 
towarowy w Zajączkowie Tczewskim, 
-uczestniczył w obradach XX –lecia Diecezji Pelplińskiej, 
- odbył się wyjazd zainicjowany przez miasto Sopot, do metropolii nadreńskiej, 
- odbył wizytę w kancelarii Prezydent RP Bronisława Komorowskiego, która 
dotyczyła planowanych uroczystości w dniu 1 września br. Podczas spotkania 
omawiane były szczegóły wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego                   
w Tczewie 1 września br. W spotkaniu brali udział Poseł na Sejm RP Sławomir 
Neumann i Wicestarosta Powiatu Tczewskiego Mariusz Wiórek, 
- w dniu wczorajszym na  spotkaniu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, 
odebrał pamiątkowy medal za inicjatywę i zakończenie budowy lodowiska na 
terenie Tczewa,  
- w SSP Nr 2 doszło do nieprawidłowości dotyczącej przelewania środków 
pieniężnych na własne konto. Prowadzone są czynności wyjaśniające, 
- otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informacje o korekcie środków 
finansowych, które otrzymuje my w ramach subwencji oświatowej 840.000 zł. 
oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.400.000 zł. Stąd też 
na dzień dzisiejszy w budżecie miasta jest niedobór w wysokości 2.200.000 zł.                     
i trzeba znaleźć pokrycie na te środki – inaczej mówiąc musimy ,,ciąć”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są pytania do Pana Prezydenta?  
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji na 
temat terenów wojskowych – po koszarach. Czy procedury przekazania zostały 
zakończone. 
O tereny na Górkach, czy są już podjęte decyzje, czy będą tam budynki 
jednorodzinne czy deweloperskie. Mieszkańcy przygranicznych terenów są 
zaniepokojeni tym faktem. Czy przewidziane są jakieś tereny wydzielone na 
usługi, czy można będzie te tereny wykupić. Radna poprosiła, aby Pan Prezydent 
udzielił odpowiedzi na zapytania, które są możliwe w tym momencie. 
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że były przekazywane 
informacje dotyczące naszych prac, a związane z możliwością pozyskania terenów 
powojskowych.  
Przypomnę, że na dzień dzisiejszy mamy zawartą umowę użyczenia na teren 
jednostki przy ul. Wojska Polskiego (18 ha). Do czasu zawarcia aktu notarialnego 
zamiany nieruchomości z terenu przy ul. Bałdowskiej, mamy umowę użyczenia, 
czyli trzymamy rękę na pulsie. Z tego co wiem, Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa, która jest właścicielem tej nieruchomości, czeka cały czas na 
decyzję z Ministerstwa Obrony Narodowej o wyrażeniu zgody na transakcję 
zamiany. Wczoraj będąc w Warszawie rozmawiałem z Posłem Sławomirem 
Neumanem na ten temat, który obiecał, że dalej będzie ten temat pilotował i 
ponaglał. Poseł Sławomir Neumanem zwrócił uwagę, na niezbyt duże tępo pracy 
w W-wie, gdzie np. inicjatywa obywatelska w sprawie zmiany jednej z ustaw, 
polegającej na zmianie trzech zdań, bez żadnych sprzeciwów w tej sprawie trwała 
9 m-cy. Mam nadzieję, że Pan Poseł Sławomir Neuman, który od początku 
angażuje się w ten temat dopnie swojego i zgodnie z ustaleniami na poziomie 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 
Warszawie, zapadnie decyzja ostateczna na piśmie w tej sprawie. Wówczas będzie 
można przystąpić do aktu notarialnego i staniemy się właścicielem terenów po 
jednostce wojskowej.  
 Jeżeli chodzi o przeznaczenie jednostki wojskowej, to w tej chwili trwają 
prace koncepcyjne jak do tego podejść. Chcemy aby teren ten był terenem 
rozwojowym dla miasta Tczewa, jak teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi krajowej Nr 91. Stąd też raczej nie chcemy tego przeznaczyć na takie cele 
jak handlowe – kolejny market, czy jakiś budynek mieszkalny. Trwają prace 
przygotowawcze, myślę, że niedługo będę w stanie przedstawić radzie 
szczegółowo propozycję zagospodarowania terenu po jednostce wojskowej.  
 Odnośnie terenu po tzw. poligonie położonym na Górkach – Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa, nie ma możliwości przekazania tego terenu do 
samorządu. Na wykazie ustawowym, nie ma samorządów, z wyjątkiem jednej 
rzeczy, na tzw. cele publiczne. Jeżeli zadeklarujemy, że powstanie tam np. szkoła, 
drogi publiczne to tak, byłaby taka możliwość przekazania tego terenu. Na takie 
cele możemy wystąpić i wystąpimy. Wstępnie taka deklarację złożyliśmy do 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Tereny tamtejszych lasów również podlegają 
nieodpłatnemu przekazaniu. Natomiast pozostała część, jest możliwość jakby 
prowadzenia negocjacji, ale są to już sprawy finansowe. Co prawda jest deklaracja 
pewnej bonifikaty finansowej, ale musimy pamiętać, że nie jesteśmy wstanie 100 
ha przejąć od wojska, płacąc nawet symboliczną kwotę, są to zbyt duże pieniądze. 
Także podejrzewam, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie zbywała w 
drodze przetargu, oczywiście uwzględniając specyficzne ukształtowanie tego  
terenu – to nie jest teren płaski co w sposób istotny ogranicza możliwość zbycia. 
Ponieważ jest to teren wojskowy nie ma tam planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nie było też wniosku ze strony Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Podejrzewam, 
że jeżeli już, to będzie to się odbywało w drodze indywidualnej decyzji 
administracyjnej.  
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Radna Bożena Chylicka – kiedy moglibyśmy się spodziewać informacji, w jakim 
okresie zapadnie decyzja.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że wstępne spotkanie w 
Warszawie , na którym ustaliliśmy zasady zamiany odbyły się w listopadzie i od 
listopada praktycznie czekamy na decyzje. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy 
to będzie.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się o poinformowanie, do kogo 
należy ubezpieczenie obiektów na terenie jednostki, czy obiekt jest w tej chwili 
ubezpieczony. Zima wyrządziła szkody, popękały rury, kaloryfery i zalało 
piwnicę. Czy miasto biorące w użyczenie nieruchomość, bierze odpowiedzialność 
za obiekt.  
Radny ponadto zwrócił się o przedstawienie informacji na temat stoczni.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że udzieli odpowiedzi na 
temat stoczni, a na zapytanie odnośnie jednostki wojskowej odpowiedzi udzieli  
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk.  
Doszło do pęknięcia rury, ale to nie wyglądało tak tragicznie jak by to wynikało               
z zapytania.  
 Jeżeli chodzi o stocznię, to jak Państwo wiedzą, wystąpiliśmy do sądu                   
o ustanowienie Rady wierzycieli, ponieważ uznaliśmy, że dotychczasowe 
postępowanie upadłościowe prowadzone przez panią syndyk jest niewystarczające 
i jakby nie rokuje nadziei na to, co tam może powstać w przyszłości. W tej chwili 
na terenie stoczni pracują dwie osoby, pozostali otrzymali wypowiedzenie i ich 
nie ma. Z tego co wiem, to ci ludzie nie mają wypłaconych wynagrodzeń przez 
panią syndyk. Podejrzewam, że skończy się to kolejnym postępowaniem 
sądowym, w tym wypadku wobec pani syndyk. 
Sąd wyraził zgodę na utworzenie Rady wierzycieli i w tej chwili będziemy czekać 
na pierwsze spotkanie, które pani syndyk – komisarz powinna zwołać. Jeżeli 
takiego spotkania nie będzie, to w uzgodnieniu z pozostałymi wierzycielami sami 
się spotkamy i rozpatrzymy działania oddolne.  
Pomijając kwestie pracownicze, na które nie mamy wpływu w tym momencie, to 
druga rzecz która mnie martwi, to degradacja majątku. Z tego co wiem, to 
pojawiają się potencjalni inwestorzy, ale sposób ich przyjęcia daleko odbiega od 
chęci sprzedaży majątku. Stąd też była nasza inicjatywa dotycząca Rady 
wierzycieli.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że doszło do 
rozszczelnienia instalacji ciepłowniczej w budynku koszarowym. Zostało 
wszystko naprawione, nie było to wydarzenie, które przyczyniło się do wielkich 
szkód.  
 
Radny Zenon Żynda – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie firmy PISISI, czy Pan 
Prezydent ma jakiś pomysł, aby samochody ciężarowe, które będą przewoziły 
kontenery, nie wjeżdżały na teren miasta i nie przedostawały się do autostrady 
ulicą Armii Krajowej czy Jagiellońską. Czy jest jakaś inna alternatywa.  
 



 7 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że firma PISISI ma 
koncepcje budowy 6 suchych portów- stacji przeładunkowych obsługujących ruch 
kontenerowy, na terenie Polski. Transport samochodowy nie jest jeszcze 
opracowany. Suchy port jest na terenie gminy wiejskiej. Jedyną drogą na terenie 
miasta, łączącą suchy port z autostradą A-1 jest ulica Działkowa. Nie wyobrażam 
sobie, aby ruch kontenerowy odbywał się na ulicy Armii Krajowej, 
Nowosuchostrzyckiej czy Jagiellońskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, aby 
trzymać się porządku obrad i że jesteśmy w punkcie ,,Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta”, a zadawane pytania dotyczą punktu 16 porządku posiedzenia 
,, Wolne wnioski, informacje, oświadczenia”.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem: czy będą przeprowadzone 
badania geologiczne terenu. 

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że jest to rola inwestora, a 
badania takie wynikają z przepisów.  

 
Więcej uwag i zapytań  nie zgłoszono. 
 
Pkt 7  porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 23 lutego 2012r. 

   do 28 marca 2012r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska –przedstawiła informację  
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 23 lutego 2012r. do 28 
marca 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  

 
Uwag nie zgłoszono.  

 
          Część II 

    Pkt 8 porządku posiedzenia 
Wybór ławników do sądów powszechnych 
- wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego  
w Gdańsku: 

          a) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,  
b) podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia 
regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego 
w Gdańsku, 

c) głosowanie tajne. 
 

Ad 8a. 
Wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – przedstawiła opinię 
zespołu ds. zaopiniowania kandydatów ( w zał.)  
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Ad 8b 
podjęcie uchwały w sprawie   
powołania Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyboru ławników  
do sądów powszechnych i ustalenia  
regulaminu tajnego głosowania –  
wybory uzupełniające do Sądu  
Okręgowego w Gdańsku 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/ w 
uchwały. Zwrócił się do radnych będących członkami komisji skrutacyjnej – 
uchwała podjęta w październiku 2011r. tj. A. Truszkowskiego, P. Kajzera,               
E. Czochór, Z. Żyndy, czy wyrażają zgodę na udział w pracach komisji.  
W/w radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego 
głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

       Projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników 

do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – 
wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku 

 
przegłosowano : za – 18 

(podczas głosowania pkt 8b - obecnych 18 radnych)  
                 nieobecny podczas głosowania: F. Motas, R. Kucharski, K. Janusz, Z. Urban, 
                                                                     K. Misiewicz,  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  - w związku z tym, że nie 
wszyscy radni byli obecni podczas głosowania, zarządził ponowne głosowanie 
w/w uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVIII/145/2012 
w sprawie 

powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników 
do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – 

wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku 
podjęto jednogłośnie : za – 20 

(podczas głosowania pkt 8b - obecnych 20 radnych)  
                       nieobecny podczas głosowania: F. Motas, R. Kucharski, K. Janusz, 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych 
i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu 

Okręgowego w Gdańsku, 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  - ogłosił przerwę w 
obradach sesji, w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej -  wybór 
przewodniczącego komisji, przygotowanie kart do głosowania.  
 
Ad. 8c 

           Głosowanie tajne. 
Radna Ewa Czochór członek komisji Skrutacyjnej – poinformowała, że na 
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wytypowano radnego Antoniego 
Truszkowskiego.  
Komisja wyczytując kolejno radnych  obecnych na sesji, przekazał karty do 
głosowania tajnego. 
   Głosowanie tajne  
 
Następnie  
Komisja skrutacyjna udała się do Biura rady w celu sporządzenia protokołu z 
przeprowadzonego głosowania.  
 
Pkt 9 porządku posiedzenia 

   Przedstawienie protokołu  
   z przeprowadzonej kontroli przez 
   zespół kontrolny Komisji  Rewizyjnej 
   dotyczącej windykacji należności  
   za lata 2007 – 2010 

 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban  - 
przedstawił protokół z w/w kontroli, który znajduje się w materiałach Komisji 
Rewizyjnej.  

 
    Pkt 10 porządku posiedzenia 

Informacja z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez  
TCSiR w 2011r.z podziałem na  
obiekty z wyszczególnieniem  
poniesionych kosztów i zysków 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił w/w 
informację 
 
Uwag nie zgłoszono.  

         Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań statutowych 
realizowanych przez TCSiR w 2011r.z podziałem na obiekty 

z wyszczególnieniem poniesionych kosztów i zysków 
 

    Pkt 11 porządku posiedzenia 
           Informacja z realizacji zadań  
           statutowych realizowanych  
           przez MBP, CKiS oraz Fabrykę 
           Sztuk w 2011r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
informację. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska –  poinformowała, iż na 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, odbyła się dyskusja w sprawie 
cyklu Biesiady Literackie, organizowane przez  R & K Nehrebeccy Agencja 
Artystyczna i Fabrykę Sztuk. Korzystając z obecności na sesji Pana Krystiana 
Nehrebeckiego, zwróciła się z zapytaniem: ,, czy wiadomo Panu, czy w przyszłym 
roku będą organizowane tego typu biesiady, gdyż byłaby tutaj prośba, aby 
dobierać listę gości różnorodnych, aby był to zestaw osób, które prezentują inne 
poglądy, inną drogę życiową, mają inną biografię , inną filozofię życia, bo akurat 
występ i zaproszenie Pani Marii Czubaszek skłonił wiele osób do pewnych 
refleksji, wcześnie była Pani prof. Środa, czy jest na to w ogóle szansa? 
Dużym zaskoczeniem, ale i też odpowiedzią na pewną zasadę była informacja 
Pani Alicji Gajewskiej Dyrektor Fabryki Sztuk, że są to akurat osoby, które za 
publikację swoich książek otrzymują dotacje z Ministerstwa Kultury, dlatego są 
zapraszani i wstęp jest wolny.  
Czy cykl Biesiad będzie kontynuowany w 2013 roku i jaki rzeczywiście jest tryb 
dobieranych osób, czy o tym decyduje agencja, czy tylko to, że osoby te 
otrzymują dotację z Ministerstwa Kultury.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – poinformował, iż lista dobieranych gości w ramach 
cyklu Biesiad Literackich jest jak najbardziej odpowiednia, o czym świadczy to ile 
ludzi przychodzi na te spotkania. Był ostatnio Szymon Hołownia, który 
reprezentuje zupełnie inne poglądy.  
Radny zaapelował do Pana Krystiana Nehrebeckiego Dyrektora CKiS w Tczewie 
o to, aby dalej iść tym samym śladem, czyli zapraszać osoby ze względu na 
dokonania kulturalne, literackie, a nie ze względów politycznych.  
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – zwrócił się 
do Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Kamińskiej: rozumiem, że Pani 
Wiceprzewodnicząca była na spotkaniu z Panią Czubaszek. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – poinformowała, że nie 
była na spotkaniu z Panią Marią Czubaszek, ale częściowo oglądała relacje w 
telewizji Tetka.  

 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – zapytał, 
czy była Pani na spotkaniu z biskupem Pieronkiem?.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska -  poinformowała, że nie 
była na spotkaniu z biskupem Pieronkiem.  
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – zapytał, 
czy była Pani na spotkaniu z Szymonem Hołownią? 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – poinformowała, że 
oglądała relacje w telewizji.  
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Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – czy była 
pani na spotkaniu z księdzem Isakowiczem-Zaleskim? 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska- wyraziła zdziwienie, że 
biskup Pieronek i ksiądz Isakowicz-Zaleski byli w Tczewie. 
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – 
poinformował, że biskup Pieronek był w Tczewie i nie do końca pani 
wiceprzewodnicząca wie co mówi, to jest pierwsza rzecz. 
Druga rzecz to, sposób dobierania artystów pióra związany jest z dokonaniami 
artystycznymi i książkowymi, nie mamy żadnego innego doboru.  
Odpowiedzią na zapytanie dotyczące Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jest to, że przy konstruowaniu budżetu bierze udział ponad                            
9 podmiotów. To nie są tylko i wyłącznie granty otrzymane z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie jest tak, że jak dostaniemy grant to 
zapraszamy, a jak nie dostaniemy, to nie zapraszamy, albo, że od grantu 
uzależnione jest imię i nazwisko osoby zaproszonej. To nie tak. Nie rozumiem 
dlaczego pani porusza ten wątek, nie rozumiem o co chodzi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – podejrzewam, iż Komisja 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej zajęła się tym problemem i pani 
Wiceprzewodnicząca to zgłasza.  
 
Radny Zenon Żynda – zwrócił się do Dyrektora CKiS Krystiana Nehrebeckiego, 
iż to czy ktoś był na spotkaniu w ramach Biesiad Literackich czy nie, nie może 
być podstawą do oceny tego, czy są to goście, których powinniśmy zapraszać czy 
nie.  
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – 
poinformował, że wydaje się, że należy wypowiadać się na temat spotkań, na 
których się było i wie co się na nich działo.  
 
Radny Zenon Żynda – odpowiadając Wiceprzewodniczącej Rady na zapytanie, 
zwrócił się Pan z zapytaniem: czy była pani na spotkaniu. Sama obecność na tych 
nie może być podstawą do oceny.  
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – 
poinformował, że odpowiedź  była jasna. Czy mają Państwo również zastrzeżenia 
do osób, które wymieniłem, a czy może do Szymona Hołowni też Państwo mają 
zastrzeżenia. Bo widzę tu pewną równowagę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że nie 
zebraliśmy się żeby politykować ,,kto, co, jak”, zwróciliśmy uwagę, były 
zapytania, pan Dyrektor CKiS odpowiedział i na tym dyskusja się kończy. Jeżeli 
będą jakieś konkretne zastrzeżenia, to proszę zwrócić się do pana dyrektora.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem: zanim został pan dyrektorem 
CKiS , był pan współwłaścicielem Agencji Artystycznej R & K Nehrebeccy sp. 
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cywilna, kto był wówczas współwłaścicielem tej agencji, bo rozumiem, że po 
objęciu stanowiska dyrektora CKiS pan zrezygnował, zgodnie ze zobowiązaniem 
złożonym na sesji.  
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – powtarza 
pan coś, co powiedziałem półtora miesiąca temu – tak zrezygnowałem.  
 
Radny Zbigniew Urban -  pytanie brzmi: czy Agencja Nehrebeccy wystawia 
faktury Fabryce Sztuk w tej chwili i czy są one wystawiane na podstawie 
długotrwałej umowy, czy za poszczególne spotkania. 
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki -  
poinformował, że faktury wystawiane są za poszczególne spotkania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przerwał dyskusję, 
uzasadniając, iż nie jest ona na temat.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przysłuchując się dyskusji, radny zastanawia się 
dlaczego ten temat jest w ogóle poruszany. Z jednej strony zaczęliśmy sesje 
Apelem o obronę telewizji Trwam i go rozumiem, ponieważ jest to walka                      
o równość podmiotów.  
Tutaj także powinna być równość, nie powinniśmy próbować wykluczać gości, bo 
to tak naprawdę mieszkańcy decydują czy chcą przyjść na spotkanie z dana osobą. 
Jeżeli będzie pełna sala to, nic nam do tego.  
 
Radny Krzysztof Korda – zgadzam się z wypowiedzią kolegi radnego Bartłomieja 
Kulasa, Krzysztofa Misiewicza. Omawiamy sprawozdanie z realizacji zadań 
Fabryki Sztuk, a cała dyskusja skupia się na ośmiu linijkach sprawozdania, które 
ma siedemnaście stron.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – zwróciła się do 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki z prośbą, jeżeli w przyszłości Agencja będzie 
organizowała biesiady, żeby dobór osób był różnorodny.  
 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki – 
poinformował, że dobór osób jest bardzo różnorodny.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – podziękował Pani dyrektor Fabryki Sztuk, za 
duże zaangażowanie w pracę. 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
          Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań 

             statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2011r. 
 

    Pkt 12 porządku posiedzenia 
           Informacja z przebiegu  
          „Nieobozowej Akcji Zima 2012” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
informację. 

 
Uwag nie zgłoszono.  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o z przebiegu 
„Nieobozowej Akcji Zima 2012” 

 
    Pkt 13 porządku posiedzenia 
    Sprawozdanie z wykonania planu  
    pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej  
    za 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
informację. 

 
Uwag nie zgłoszono.  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła sprawozdanie z wykonania planu 
pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za 2011 rok. 

 
 Pkt  14 podjęcie uchwał: 
 Pkt  14. 1 porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie  
   stwierdzenia wyboru ławników  
   do sądów powszechnych - wybory   
   uzupełniające do Sądu Okręgowego  
   w Gdańsku 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/ w 
uchwały. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 
protokołu komisji skrutacyjne z głosowania tajnego w wyborach uzupełniających 
na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Antoni Truszkowski – odczytał 
protokół Komisji Skrutacyjnej (protokół w zał.).  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów 
powszechnych - wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
 

Uchwałę Nr XVIII/146/2012 
w sprawie 

stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory 
uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku 

podjęto jednogłośnie: za – 19 
(podczas głosowania pkt 14.1 - obecnych 19 radnych)  

           nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, K. Janusz, R. Kucharski  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia 
wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory  uzupełniające 

do Sądu Okręgowego w Gdańsku 
 

Pkt 14.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

   powołania Komisji do zniszczenia 
   dokumentów złożonych przez kandydatów   
   na ławników do sądów powszechnych na  
   kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające 
   do Sądu Okręgowego w Gdańsku 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały. Poinformował, że skład komisji, jest taki sam jak w podjętej  uchwale            
w październiku 2011 r. tj: P. Popielarczyk, K. Janusz, B. Kamińska, p. Kajzer,             
K. Mejna.  
Radni wyrazili  zgodę na udział w komisji. Radny Kazimierz Janusz nieobecny na 
sesji wcześniej wyraził również zgodę.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów 
złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 
2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVIII/147/2012 
w sprawie  

powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów 
na ławników do sądów powszechnych na  kadencję 2012 -2015 – wybory 

uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku 
 

podjęto jednogłośnie : za – 19 
(podczas głosowania pkt 14.2 - obecnych 19 radnych) 

           nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, K. Janusz, R. Kucharski  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie powołania Komisji  
do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów  na ławników do  
sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do  

Sądu Okręgowego w Gdańsku 
 

 Pkt  14. 3 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  

przyznania dotacji na prace  
konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących  
się na terenie administracyjnym miasta Tczewa 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban– 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz– członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański 
– poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały             
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVIII/148/2012 
w sprawie 

   przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty  
         budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie  

administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 19 

(podczas głosowania pkt 14.3 - obecnych 19 radnych)  

           nieobecni podczas głosowania: F. Motas, R. Kucharski, Kazimierz Janusz,  
                                                              Cz. Roczyński 
                                

   Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym 
 miasta Tczewa.  

 
Pkt 14.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
rocznego planu potrzeb w zakresie  
wykonywania prac społecznie  
użytecznych w mieście Tczewie  
na rok 2012 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
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sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie  
na rok 2012. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVIII/149/2012 
zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie 

na rok 2012 
podjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 14.4 - obecnych 19 radnych) 
           nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, K. Janusz, R. Kucharski  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012. 

 
Pkt 14.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu opieki nad  
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban – 
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 programu opieki nad zwierzętami 
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bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVIII/150/2012 
w sprawie  

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 19 
(podczas głosowania pkt 14.5 - obecnych 19radnych) 

           nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, K. Janusz, R. Kucharski  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
 

Pkt 14.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego   

   miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban -  komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w 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. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
 

   Uchwałę Nr XVIII/151/2012 
w sprawie  

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Tczewa 

podjęto jednogłośnie: za – 19 
(podczas głosowania pkt 14.6 - obecnych 19 radnych) 

            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, K. Janusz, R. Kucharski  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
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Pkt 14.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do Stowarzyszenia  
„Żuławy” z siedzibą w Nowym  
Dworze Gdańskim 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban -  komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą 
w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVIII/152/2012 
w sprawie  

przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą  
w Nowym Dworze Gdańskim 
podjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 14.7 - obecnych 19 radnych) 
            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, K. Janusz, R. Kucharski  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 
 

Pkt 14.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży  
napojów zawierających pow. 4,5%   
alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
przeznaczonych do spożycia poza  
miejscem sprzedaży.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, poinformował, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających pow. 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XVIII/153/2012 

w sprawie  
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. 

podjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 4, wstrz. – 1, 
(podczas głosowania pkt 14.8 - obecnych 19 radnych) 

przeciw głosowali: K. Ickiewicz, T. Tobiański, G. Antczak, B. Kamińska,  
wstrzymał się od głosu: K. Korda,  

            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, K. Janusz, R. Kucharski  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5%  alkoholu                             

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 

Pkt  15 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
TREŚĆ INTERPELACJI : 
Radny Krzysztof Misiewicz  
Interpelacja w sprawie likwidacji mieszkań socjalnych na Starym Mieście. 
Dnia 24.11.2011 r. radny złożył interpelację dotyczącą likwidacji mieszkań 
socjalnych na terenie Starego Miasta. Od tego czasu minęły cztery miesiące i 
prawie nic się w tym temacie nie zmieniło. Prace dotyczące rewitalizacji Starego 
Miasta trwają a my jesteśmy świadkami kolejnych aktów wandalizmu, dlatego 
Radny ponowił interpelację i wniósł o jak najszybsze przystąpienie do zmian w 
Programie Rewitalizacji, których celem będzie likwidacja mieszkań socjalnych na 
terenie Starego Miasta. 
 Jesteśmy w trakcie realizacji bardzo dużej inwestycji dotyczącej 
Rewitalizacji Starego Miasta. Projekt będzie trwać jeszcze dwa lata i przewiduje 
szereg różnorodnych inwestycji, które wpłyną pozytywnie na wygląd, 
funkcjonalność oraz atrakcyjność „Starówki” naszego miasta. Wielokrotnie w 
przeszłości oraz obecnie podejmowane były rozmowy dotyczące problemu z 
jednej strony wielu wysiłków dotyczących Rewitalizacji Starówki a z drugiej 
ciągłej degradacji oraz dewastacji zrealizowanych przedsięwzięć i istniejącej 
infrastruktury. W czasie ostatnich kilku miesięcy byliśmy świadkami wielu aktów 
wandalizmu na Terenie Starego Miasta objętym rewitalizacją. Ukradziono prawie 
wszystkie ozdobne tablice na szlaku widokowym, ukradziono wiele metalowych 
ozdób czy elementów, ostatnio rozbito lampy oświetlające mury obronne, ponadto 
już po tygodniu na nowo położonej kostce ozdobnej pojawiło się wiele plam po 
oleju samochodowym, w szczelinach pomiędzy kostką zalegają śmieci i 
niedopałki, jest brudno i wszędzie można wdepnąć w psie odchody. Tak mógłbym 
wymieniać, ale to nie ma sensu. Ja jako radny mówię dość! Nie możemy siedzieć 
cicho i nie reagować na taki stan rzeczy. Jeszcze raz podkreślam dość. Mamy 
służby, które są odpowiedzialne za czystość na terenie naszego miasta, a ja się 
pytam gdzie one są?. Od trzech lat dostaje harmonogram czyszczenia miasta przez 
pojazdy do tego przystosowane, tylko problem, ze nigdy ich nie widziałem. Ani na 
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ulicach, ani na terenie Starówki. Ja się pytam gdzie one są? Na papierze? Jak 
działa monitoring, skoro nie widać w kamerach, co się wokół nich dzieje. Jeżeli są 
złej jakości, to dlaczego ich nie zmieniono i kto jest za to odpowiedzialny? 
Dlaczego dopiero teraz będą montowane kamery, skoro były w planach w zeszłym 
roku i środki na nie również były zagwarantowane? Kto jest odpowiedzialny za 
nie zrealizowanie tej inwestycji, która pomogłaby zapobiec aktom wandalizmu w 
przeciągu ostatniego roku. Nie wystarczy wybudować, trzeba jeszcze dbać o to co 
się wykonało. Dlatego jeszcze raz mówię dość! Za rewitalizacją powinny iść 
konkretne działania zmierzające do utrzymania stanu Starego miasta, o który 
zabiegamy od lat. Wielu mieszkańców zgłasza prośby o rozwiązanie tych 
problemów, jak również problemu związanego z niebezpieczeństwem 
przebywania na terenie Starego Miasta w godzinach wieczornych. Niestety te 
problemy są związane z istniejącą strukturą zamieszkania tzn. z istnieniem zbyt 
wielu mieszkań socjalnych występujących na terenie Starego Miasta. Jak już 
wspominałem wcześniej sytuacja ta zmieniała się w ostatnim czasie, po 
wybudowaniu przez Urząd Miasta na ulicy Prostej budynków komunalnych i 
wykwaterowaniu solidnych, płacących regularnie czynsz mieszkańców 
zamieszkujących lokale komunalne, Urząd Miasta na podstawie uchwały z 2005 
roku dokonał zamiany tych mieszkań na lokale socjalne, co jest sytuacją 
niekorzystną, bo zamiast zmniejszać zwiększamy ilość mieszkań socjalnych na 
terenie Starego Miasta. Wzorując się na innych miastach w Polsce, czy miastach w 
innych państwach, „Starówka” powinna być „wizytówką” naszego miasta dlatego 
przestańmy zbywać temat przystąpmy do działania, zamiast wydawać kolejne 
pieniądze nie zaplanowane w budżecie na usuwanie skutków wandalizmu ze 
strony mieszkańców.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 216 

 
Radny Bartłomiej Kulas 
Interpelacja w sprawie organizacji akcji ratunkowej i przeprowadzonej ewakuacji 
w Gimnazjum nr 3. 
Szanowny Panie Prezydencie! W ostatnim czasie miało miejsce bardzo 
niebezpieczne wydarzenie. W podległym miastu gimnazjum nr 3 w dniu 
13.03.2012 r. miało miejsce zadymienie. Po jego odkryciu, niezwłocznie podjęto 
akcję ratunkową, w wyniku której dokonano ewakuacji uczniów i pracowników 
szkoły. Jak wynika z moich informacji sytuację opanowano po ponad półtorej 
godziny, jednakże w związku z przeprowadzoną akcją, pojawiły się liczne 
kontrowersje. Dotarła do mnie informacja, jakoby nastoletni uczniowie przez 
ponad półtorej godziny, po ewakuowaniu ich z budynku szkoły, pozostawali bez 
kurtek, często ubrani jedynie w cienkie t-shirty. Na dworze tamtego dnia, jak 
udało się Radnemu ustalić, temperatura powietrza nie była zbyt wysoka i 
pozostawała na poziomie nie wiele powyżej zera stopni Celsjusza. Informacje na 
temat ewakuacji, można było także przeczytać we komentarzach do artykułu 
dotyczącego pożaru, zamieszczonego na portalu internetowym tcz.pl. Wnioskując 
po ich treści, można domniemywać, ze są autorstwa uczniów i ich rodziców. Nie 
tak dawno, pod Szczekocinami miała miejsce ogromna tragedia. Tam pomoc i 
schronienie została zapewniona niezwłocznie. Niestety tczewscy uczniowie 
gimnazjum nr 3 nie zostali skierowani do żadnej z podległych miastu lub innej 
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jednostce placówki, gdzie mogliby bezpiecznie przeczekać okres prowadzenia 
działań zabezpieczających w ich szkole. Tym samym oczekuję od Pana 
Prezydenta wyjaśnień, dlaczego nikt nie potrafił podjąć decyzji o zapewnieniu 
schronienia nastoletniej młodzieży, na a czas trwania akcji? Dlaczego prze sponad 
półtorej godziny, nikt nie zainteresował się losem ewakuowanych kilkuset dzieci?. 
Kto pozwolił, żeby zdezorientowani gimnazjaliści pozostawali bez ciepłej odzieży 
na zewnątrz szkoły, przez dość długi okres czasu? Jak to się mogło stać, że nikt 
nie zapewnił uczniom należytej opieki? Czy rzeczywiście zrobiono wszystko, co 
było możliwe, aby złagodzić skutki prowadzonej w szkole akcji? 
W moim przekonaniu, to  niecodzienne wydarzenie powinno zachęcić Pana 
Prezydenta do wyciągnięcia wniosków i podjęcia konkretnych kroków, aby 
sytuacja już nigdy w przyszłości nie wystąpiła. Brak działań wobec 
pozostawionych na zewnątrz szkoły uczniów, skłonił Radnego by zastanowić się, 
czy nasze miasto i czy nasze szkoły są w ogóle przygotowane do radzenia sobie w 
takich sytuacjach? Czy dokonano regularnych ćwiczeń ewakuacji w gimnazjum nr 
3 i dalszego postępowania? Jeżeli tak, to dlaczego, gdy kryzysowa sytuacja 
wydarzyła się naprawdę, nie potrafiono zapewnić uczniom schronienia? 
 W związku z powyższymi wątpliwościami wnioskuję, aby przygotować 
odpowiednie procedury postępowania dla szkół, lub też znowelizować istniejące, 
albo też przećwiczyć ich stosowanie w praktyce, aby w przyszłości nie dochodziło 
już więcej do sytuacji, gdy uczniowie tczewskich szkół nie mają zapewnionej 
należytej opieki w przypadku takiego zdarzenia. W moim przekonaniu podległe 
miastu instytucje i szkoły, powinny być przygotowane na zapewnienie schronienia 
osób w kryzysowych sytuacjach, w szczególności nastoletniej młodzieży.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 215 

 
Radna Ewa Czochór   
Interpelacja w sprawie wybiegów dla psów i dystrybutorów.   
Czy jest możliwość, aby zwiększyć liczbę wybiegów dla psów na terenie miasta 
Tczewa oraz dystrybutorów z torebkami na psie nieczystości, szczególnie na 
osiedlach domków jednorodzinnych, m. in. na osiedlu Kolejarz. 
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 217 

 
Radna Ewa Czochór  
Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego. 
Radna zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość przywrócenia przystanku 
autobusowego dla linii nr 1 Czyżykowo-Dworzec na Al. Zwycięstwa. Radna 
Składa interpelację na wniosek mieszkańców. 
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 218 

 
Radny Tomasz Tobiański  
Interpelacja w sprawie pojemników na segregację śmieci. 
Czy istnieje możliwość zmiany usytuowania pojemników na segregację śmieci 
przy ul. Z. Starego. Pojemniki te zasłaniają widoczność włączającym się do ruchu 
z ul. Z. Starego w ul. Żwirki i stwarzają zagrożenie dla kierujących. 
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(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 219 

 
TREŚĆ WNIOSKÓW:  
Radny Zbigniew Urban  
Radny wraz grupą radnych (lista w załączeniu) zwrócił się z wnioskiem o 
ponowne przeanalizowanie konieczności redukcji dodatkowej godziny 
wychowania fizycznego  w klasach usportowionych w Szkołach Podstawowych 
(SP nr 11, SP nr 5, SP nr 2) i wszystkich Gimnazjach na terenie Tczewa. 
Rozumiejąc potrzebę szukania oszczędności radni uważają, że likwidacja 
przedmiotowych godzin przyniesie znikome oszczędności dla budżetu miasta i 
niewspółmierne do wyrządzonej szkody, wywołując jednocześnie spore 
niezadowolenie wśród uczniów i rodziców, a także nauczycieli prowadzących te 
zajęcia. Radni nie zgadzają się na przedmiotową propozycję i proponują 
poszukanie oszczędności w innych obszarach dotyczących oświaty.  
W załączeniu list rodziców, w którym znajduje się szczegółowa argumentacja.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 221a 

 
Radny Włodzimierz Mroczkowski 
Radna w imieniu mieszkańców ul. Gryfa Pomorskiego posiadających przy tej 
ulicy garaże, wnosi o uporządkowanie drogi dojazdowej do garaży, chodzi o 
wytyczenie drogi przy garażach. 
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 209 
 
 Radny Włodzimierz Mroczkowski 
W związku z podjętym w dniu 27.03.2012 r. stanowiskiem Rady Powiatu 
Tczewskiego w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w Tczewie, radny 
wnosi  o przygotowanie i podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie 
budowy stadionu na sesji w miesiącu kwietniu 2012 r. W powyższej sprawie Klub 
Radnych PO RP wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego RM w Tczewie o 
podjęcie stanowiska komisji stałych i RM, przedkładając radnym harmonogram 
prac w przedmiotowej sprawie. 
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 210 

 
Radny Włodzimierz Mroczkowsk 
Radny wnioskuję o inwentaryzację i sprawdzenie sieci hydrantów ppoż w obrębie 
Starego Miasta i ustawienie widocznych hydrantów ppoż. 
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 211 
 
Radny Krzysztof Korda  
Radny zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie terenu położonego                       
w sąsiedztwie wysypiska śmieci, cmentarza komunalnego i terenów wojskowych                                         
z jednej strony a ogrodów działkowych i osiedla Bajkowe z drugiej strony. Teren 
prowadzący wzdłuż torów kolejowych jest miejscem, w którym aktywni 
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mieszkańcy uprawiają biegi, spacery nordic-walking, przejażdżki rowerowe itp. 
Mieszkańcy poprosili o reakcję i natychmiastowe uporządkowanie terenu, który 
wiosną jest i będzie częściej odwiedzany przez mieszkańców. Tymczasem widok 
jaki tam można zastać jest przerażający. Podzielam w pełni stanowisko 
mieszkańców i wnoszę o niezwłoczne uporządkowanie terenu z zalegających 
śmieci. Jaki jest widok, pokazują załączone do wniosku fotografie. 
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 212 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ:  
Radna Brygida Genca  
Panie Prezydencie! Moje zapytanie dotyczy Pana wypowiedzi opublikowanej w 
Dzienniku Tczewskim a dotyczącej kart weryfikujących czas pracy. Cytuję: „ 
bardziej rozliczam efekty pracy niż czas pracy”. W tym kontekście proszę o 
informację jak w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach przestrzegany jest 
Dział szósty Ustawy Kodeks Pracy. W jaki sposób pracodawca zgodnie z art. 149 
§ 1 KP prowadzi ewidencję czasu pracy. Może właśnie dlatego, jak Pan Prezydent 
słusznie zauważył cytuję: ”pracownicy magistratu bardzo często wychodzą w 
teren”, należy poza efektami działań zweryfikować, czy w obowiązującym czasie 
pracy te efekty są zadowalające lub może pracownicy pracują ponad obowiązujące 
normy czasu. 
Radna odczytała treść zapytania. 
Treść zapytania znajduje się w teczce interpelacje i wnioski poz. 213 

 
Radna Brygida Genca  
Radna zwróciła się z zapytaniem czy zostały wykupione już wszystkie działki pod 
budowę drogi pomiędzy ul. Bema i ul. Kusocińskiego. W jakim czasie planuje się 
budowę tej drogi, biorąc pod uwagę poniesione już koszty w związku z jej budową 
oraz około 30-letni okres oczekiwania mieszkańców. 
Radna odczytała treść zapytania. 
Treść zapytania znajduje się w teczce interpelacje i wnioski poz. 214 
 

 Pkt 16 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz - zwrócił uwagę na nie do końca partnerskie stosunki 
pomiędzy miastem a powiatem. Zaapelował do władz powiatu, żeby traktowali 
nas jako partnera, a nie zaskakiwali inwestycjami, czy różnego typu sprawami, o 
których dowiadujemy się nie wiadomo skąd. Mam nadzieję, że Pan Prezydent, 
który uczestniczy w spotkaniach z powiatem na bieżąco wie o tych rozwiązaniach, 
ale czasami wydaje mi się, że jesteśmy zaskakiwani i niektóre nie do końca 
wydają mi się przemyślne a mianowicie: 
- budowa świateł naprzeciw przychodni, przy ul. 30-go Stycznia, 
- budowa ronda przy Wieży Ciśnień, 
- czy nie byłoby wskazane przy okazji remontu np: drogi Krzywe Koło, Koźliny, 
Tczew,  która się kończy na granicy miasta, przedłużenie jej i ujęcie jeszcze ulicy 
Czatkowskiej- drogi powiatowej, 
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- to samo jeżeli chodzi o modernizację mostu tczewskiego przez Wisłę, - 
(odbudowa wieżyczki). Przypomnę, że my już mieliśmy zagwarantowane 
pieniądze na budowę wieżyczek, tylko wtedy powiat nie był zainteresowany. 
Teraz nagle Wicestarosta M. Wiórek występuje z pomysłem jakby ze strony 
powiatu, o odbudowę wieżyczek. Tylko gdzie oni byli cztery lata temu gdy 
mieliśmy zagwarantowane na to środki. Rozumiem, że wtedy to był pomysł 
miasta i to niezbyt pasowało, teraz jest powiatu i to jest lepiej, 
- za zaniedbania na naszych drogach (to jest moje prywatne zdanie) winię 
obecnego Wicestarostę i również jednego z radnych czyli pana Modrzejewskiego i 
Wiórka, którzy przez wiele lat nie zrobili nic żeby główne drogi, które tak 
naprawdę są najbardziej zaniedbane w mieście, poprawić. Czy jakby pomyśleć o 
remoncie wiaduktu, który w poprzedniej kadencji udało się nam zacząć. Teraz 
zaczęto to robić, bo jest sytuacja katastrofalna. Jak dzisiaj czytam, że PZD zgłasza 
wniosek o zamknięcie wiaduktu na ulicy 1-go Maja i Starostwo prowadzi gorącą 
dyskusję i zastanawia się, czy może tego nie zrobić to ja mówię ,,sory”, to nie tędy 
droga. Tym bardziej, że to nie jest tak, że powiat sobie może tak decydować – 
owszem prawnie może zdecydować o ruchu w naszym mieście i podejmuje tę 
decyzje, ale to nie jest tak, że oni bez naszego udziału, czy bez konsultacji z nami, 
mogę zablokować część miasta. To nie tędy droga. To, że akurat prawo jest trochę 
dziwnie skonstruowane i my nie możemy decydować o drogach, które są na 
terenie naszego miasta i mamy na nie wpływ pośrednio poprzez powiat, to tego się 
nie da już zmienić, ale nie wydaję mi się, żeby powiat, mógł robić sobie co chce, 
szczególnie w inwestycjach, które mają strategiczne znaczenie dla naszego miasta.  
I tutaj jest mój absolutny sprzeciw, przeciw postępowaniu powiatu i traktowaniu 
nas nie do końca jako partnera.  

 
           Radna Bożena Chylicka – poinformowała, że jeżeli na przejściu dla pieszych będą 

światła, to będzie bezpieczniej dla mieszkańców.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie 
Radni. 
W formie sprostowania odnośnie apelu, który odczytał radny Z. Urban. 
Rozmawialiśmy na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w obecności 
rodzica i grupy nauczycieli, którzy przyszli i potem odbyła się dalsza część 
dyskusji, nie wiem czy pan radny w tym momencie jeszcze był obecny na komisji, 
naświetlając tło wszystkim Państwu.  
My nie chcemy zlikwidować tych klas o poszerzonym programie wychowania 
fizycznego, my chcemy zamienić sposób realizacji dodatkowej godziny.  
Chcemy zaprzestać finansowania tej dodatkowej piątej godziny z budżetu, 
a chcemy ją zastąpić poprzez godzinę do dyspozycji dyrektora bądź z tzw. 
godziny karcianej.  
Nie wiem, czy Państwo podpisując tą petycję mieliśmy wszyscy taką świadomość.  
Obowiązkiem nas wszystkich jest szukanie oszczędności, tym bardziej, że 
w świetle informacji, która przyszła z Ministerstwa Finansów o zmniejszonej 
subwencji oświatowej, a nie chciałbym dopuścić do tego, że posługując się 
publicystycznymi hasłami storpedujemy wszystkie działania, które będziemy 
podejmować, bo to się da zrobić.  
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Wydawało mi się, że jakby w tej sytuacji końcowej Komisji Edukacji jakby było 
zrozumienie dla tej sprawy, była taka akceptacja. Wszyscy dobrze wiemy, że 
dramatycznie jest cokolwiek likwidować, łatwiej jest dać, ale próba odebrania 
przywilejów powoduje rożnego rodzaju konsekwencje. 
 Dziwię się trochę rodzicom, nauczycielom już może trochę bardziej, ale jest to 
nasz wspólny obowiązek, żeby ten problem rozwiązać kompromisowo na zasadzie 
porozumienia między samorządem, dyrektorem szkoły, nauczycielami 
i rodzicami.  
 Sprawa druga  - Prezydent zwrócił się – do radnego B. Kulasa. 
Z olbrzymią niecierpliwością odpowiemy na wszystkie pana interpelacje, ale 
bardzo proszę nie przekłamywać informacji, to nie było wielkie zdarzenie, to było 
drobne zdarzenie, które zaistniało w Gimnazjum Nr 3. Została przeprowadzona 
ewakuacja zgodnie z wszystkimi procedurami. 
Natomiast nie chciałbym się zgodzić, że Pan będzie zasypywał nas interpelacjami 
na podstawie komentarzy, które ukazują się w Internecie. To nie jest żadne realne 
źródło. Czy ma pan takie rzeczywiste, realne informacje od tych uczniów, od 
dyrektora, są to procedury, które są standardowe i nie mogą być inne. Bardzo 
proszę jeżeli pan radny pisze interpelację, to proszę posiłkować się realnymi 
przesłankami, które pozwolą nam się do tych spraw odnieść. Bo nie chciałbym 
zmuszać naszych urzędników, nauczycieli do formułowania opinii i informacji dla 
pana, bo wszyscy w tym czasie mamy pracy bardzo dużo. Jest to zabieranie czasu 
na przetwarzanie tego rodzaju danych, które  na podstawie pana interpelacji 
musimy przetworzyć.  
Dwa słowa komentarza w tym temacie. Nie komentuję jakby zasadniczości. 
Odpowiemy, czy ta zasadniczość rzeczywiście była, jak to wyglądało, jak ta 
sprawa się zakończyła.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy, 
ale także do pozostałych na sesji.  
Panie Prezydencie, otóż to nie była żadna petycja, czy apel. To był wniosek 
radnych. Radni mają prawo składać wnioski i to się stało, byliśmy w punkcie 
,,składanie wniosków i interpelacji”. Proszę to traktować jako wniosek grupy 11 
radnych, większości na tej sali (11 z 19 obecnych). I w takiej też procedurze 
proszę o udzielenie odpowiedzi.  
Po drugie osoby, które podpisały wniosek, są w pełni świadome tego co podpisały.  
Proszę nie kwestionować podpisywania tego wniosku.  
Po trzecie chciałem powiedzieć, że chociaż nie jestem członkiem Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, to wziąłem wolne z pracy przyszedłem na 
posiedzenie tej komisji wspólnie z zaproszonymi rodzicami, nauczycielami, żeby 
uczestniczyć w tej dyskusji. I tak długo jak ona dotyczyła tego problemu byłem 
obecny na jej posiedzeniu. 
 
Radny Bartłomiej Kulas – Panie Prezydencie moje źródła, na podstawie których 
piszę interpelację są zawsze źródłami rzeczywistymi, ale na szczęście ustawa nie 
przewiduje, że trzeba je ujawniać, zapewniam Pana Prezydenta, że nie piszę 
interpelacji dla jej samego pisania. Problem jest rzeczywisty i wobec osób, które 
do mnie ten problem zgłosiły, jak najbardziej poważny. I życzyłbym sobie, 
prosiłbym, aby moje interpelacje traktować jak najbardziej poważnie. Nie robię 
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tego absolutnie dla żartu, czy też zasypywania urzędników pracą. To są realne 
problemy naszych mieszkańców i tak to proszę traktować.  
 

           Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że   
informacje są traktowane poważnie, są na nie odpowiedzi, także do tego nie 
można mieć zastrzeżeń. 

            
           Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem odnośnie godzin wychowania  

fizycznego. Czy młodzieży zostaną te godzinę obcięte, czy też nie, czy to jest 
kwestia o ilość godzin, czy jest kwestia płatności za nie. 

 
 Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że w programie nauczania 
wychowania fizycznego są trzy godziny wychowania fizycznego, plus tzw. jedna 
godzina dodatkowa, czyli są to cztery godziny. 
Jest taka możliwość prawna, aby samorząd o ile dysponuje stosownymi środkami, 
dołożył dodatkową godzinę na poszerzenie tego programu. I samorząd, wtedy 
kiedy miał możliwości finansowe (kiedy wpływy były większe) dodawał je na 
różnego rodzaju działania. Szkoła Podstawowa Nr 11 w kierunku lekkoatletyki, 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w kierunku piłki koszykowej, Gimnazjum Nr 1 
w kierunku piłki nożnej, Gimnazjum Nr 2 na koszykówkę.  
Wtedy kiedy zaczęliśmy szukać, realnych przesłanek do tego, żeby trochę  
obniżyć nasze samorządowe koszty, na działalność edukacyjną, to kierowaliśmy 
się tym, żeby nie obniżyć standardu kształcenia, a zachować to co mamy, szukając 
innego rozwiązania.  
Doszliśmy do takiego wniosku, że w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, 
jeszcze w tych arkuszach organizacyjnych są różnego rodzaju kółka zainteresowań 
poszerzające wiedzę, różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Jeżeli dyrektor ma 
o tym decydować, dla niego priorytetem będzie ta klasa o poszerzonym 
programie, to tamte zajęcia jak najbardziej można zrealizować z tych dwóch 
godzin karcianych, a z tych godzin do dyspozycji dyrektora można dołożyć godzin 
na dokształcanie sportowe.  
I teraz dodatkowo, jeżeli każdy nauczyciel ma obowiązek świadczyć w tygodniu 
dwie godziny , to istnieje realna przesłanka do tego, by ten nauczyciel 
wychowania fizycznego, który uczy w tej klasie zdecydował, że jedna z tych 
godzin, która obligatoryjnie musi świadczyć w tygodniu będzie na poszerzenie 
programu nauczania wychowania fizycznego w tej klasie.  
I tak jest skonstruowana nasza propozycja zastąpienia tych godzin finansowanych 
przez miasto i to jest realna oszczędność, a tymi godzinami dodatkowymi 
zrealizować kształcenie w klasach o poszerzonym programie wychowania 
fizycznego. Takie są nasze zamierzenia i w związku z tym daliśmy taką wytyczną 
do konstruowania orzeczeń organizacyjnych. I będziemy nad tymi orzeczeniami, 
z każdym indywidualnie dyskutować, jaką wypracują propozycję. Jest to problem 
kompromisu między potrzebą, nauczycielem, który świadczy dwie dodatkowe 
godziny i dyrektorem, który go nadzoruje. 
 
Radna Bożena Chylicka- rozumiem, że czekamy teraz na informację od 
dyrektorów szkół i wówczas ponownie ta sprawa wróci do Rady.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że sprawa 
nie musi wrócić do Rady, jeżeli dyrektor znajdzie środki na te godziny, to będą to 
godziny dalej kontynuowane.  

 
           Radna Bożena Chylicka - czyli czekamy na informację, bo jakąś informację na ten 

temat otrzymamy na pewno.  
            

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odniósł się do wypowiedzi 
radnego Krzysztofa Misiewicza. 
Poinformował, że jest trzecią kadencje radnym i tak jak w tej kadencji się układa 
współpraca z powiatem, to chyba nie układała się tak od początku istnienia 
powiatów. Jeżeli chodzi o wypowiedzi na temat poszczególnych osób – przecież 
wiemy doskonale, że ani Pan Wiórek, ani Pan Modrzejewski nie jest w stanie sam 
doprowadzić do jakiegokolwiek skutku czegokolwiek, jest to za zgodą Rady, 
Zarządu Powiatu. Także bądźmy na tyle lojalni i uczciwi, nie wyciągajmy 
poszczególnych nazwisk. Jeżeli kolegę pewne sprawy nurtują, to na pewno 
zostaną wyjaśnione. A współpraca z powiatem Panem Starostą, Zarządem 
Powiatu, radnymi układa się dobrze, w tym kierunku zrobiono krok na przód. 
Uważam, że takiej współpracy jak za naszej kadencji nigdy nie było wcześniej.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – proszę Państwa mam wrażenie, że zaczęła 
się już kampania wyborcza. 
Mówię to po wysłuchaniu tych wystąpień. Wszyscy wiedzą, że przyszłe wybory 
będą wyborami jednomandatowymi i przestaną się liczyć partie, koalicje, każdy 
będzie pracował na siebie.  
Radny ma prawo pytać o wszystko, natomiast jeżeli radny w pytaniu zawiera 
element, który może wprowadzić w błąd opinię publiczną, to już jest 
niebezpieczne. Nie ma woli obcinania godzin nauki wychowania fizycznego.  
I tak jak pani radna B. Chylicka powiedziała, jest tylko propozycja zasad 
finansowania tego. Ci radni, którzy podpisali to, albo byli wprowadzeni w błąd, 
albo chcieli innych wprowadzić w błąd. 
Nie ma woli obcinania godzin wychowania fizycznego, jeszcze raz popodkreślam.  
  Radnemu Misiewiczowi odpowiem, że jestem samorządowcem od 
pierwszej kadencji. Byłem radnym, członkiem zarządu zarówno w mieście jak i w 
powiecie i potwierdzam słowa Pana Przewodniczącego Rady, nigdy nie było tak 
dobrej współpracy ze starostą jaka jest dzisiaj, ani jak był starostą pan 
Modrzejewski, ani jak był starostą pan Sosnowski, zawsze były jakieś animozje. 
Teraz jest normalna współpraca partnerska. Spotykamy się z panem Starostą co 
miesiąc, rozmawiamy o wszystkich problemach, które mamy do rozwiązania. To, 
że jesteśmy partnerami nie znaczy, że we wszystkim się zgadzamy.  
W każdej rodzinie są kłótnie, my się też kłócimy, ale tu chodzi o wypracowanie 
najlepszego rozwiązania problemu. Współpraca jest i na razie nie widać 
powodów, żeby ta współpraca została zmieniona. Również jeżeli dotyczy tak 
delikatnych i trudnych tematów jak inwestycje, czy pieniądze. Bo tak prawdę 
mówiąc to rozmawiamy o pieniądzach.  
Każdy z tych wniosków, który dzisiaj padał dotyczy pieniędzy. Tak a propos, nie 
wiem, gdzie wyście byli na początku kadencji, kiedy powiedziałem, że musimy 
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zacząć oszczędności 2 mln złotych. A parę wniosków, które tutaj zostały 
zgłoszone, dotyczy zgłoszenia wydatków.  
Co do inwestycji drogowych – nie moim zadaniem jest ocena pracy PZD. 
Natomiast jeżeli chodzi o Wicestarostę Mariusza Wiórka, robi on dzisiaj 
wszystko, żeby uratować most na Wiśle. Po mojej wczorajszej wizycie w 
Kancelarii Prezydenta widzę, że osiągnie cel.  
Jest wstępna deklaracja, że przed wizytą Pana Prezydenta RP 1 września 2012r. 
temat mostu będzie uregulowany, a to będzie duży sukces.  
  Kwestia przejścia dla pieszych – ruch w obrębie ulicy 30- go Stycznia, 
Wojska Polskiego, ronda jest przynajmniej dwa razy na dobę skutecznie 
hamowany właśnie przez to przejście dla pieszych. Proszę zaobserwować jak się 
odbywa ruch, to nie rondo hamuje, do ronda samochody poruszają się w miarę 
płynnie, ale natomiast przejście to jest przejściem bardzo uczęszczanym i 
samochody zatrzymują się przy prawie każdym chętnym kto chce przejść.  
  Wiadukt na ulicy 1-go Maja nie ma większego znaczenia. Przypomnę, że 
on był zamknięty przez dłuższy czas – i co stało się coś? Pewnie dzisiaj nikt nie 
pamięta, że były jakieś problemy w związku z tym zamknięciem. A jest to jeden z 
większych wiaduktów na terenie miasta Tczewa, w bardzo złym stanie 
technicznym. I właśnie są dwa rozwiązania: albo go zamknąć, albo wydać 
kolosalne pieniądze na jego remont.  
Dzisiaj powiat takich pieniędzy nie ma, my również nie mamy, bo podejrzewam, 
że powiat zwróci się z prośbą o partycypację, tak jak to było przy każdym innym 
wiadukcie.  
Mierzmy siły na zamiary, jeżeli radni zgłaszają w tej chwili wniosek o budowę 
stadionu – proszę bardzo, tylko pytam, czy powiat ma zabezpieczone środki na ten 
cel. 
 Z tego co wiem , to nie. Zgłosić wniosek pod publiczkę, powiedzieć, a myśmy 
chcieli, a myśmy już parę razy zgłaszali, a wyście nie chcieli, to nie jest żadna 
sztuka, to może każdy. Zgłosić wniosek realny do realizacji, to już trzeba trochę 
pomyśleć.  
Chcę powiedzieć, że wszyscy chyba wiedzą, bo wszyscy zatwierdzali budżet – w 
tym roku wybudujemy boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej Nr 10, 
które będzie miało wszystkie te elementy, które pan radny Włodzimierz 
Mroczkowski przeczytał.  
Od samego początku nie ukrywałem, że moją ideą nie jest budowa jednego 
stadionu centralnego. Pytanie dla kogo ten stadion miałby być, wolę aby były 
budowane boiska lekkoatletyczne, które spełniają te same wymagania przy każdej 
szkole, albo przynajmniej przy tej szkole gdzie jest miejsce. Niech ta młodzież nie 
musi być zmuszona do jazdy autobusem na drugi koniec miasta, po to aby odbyć  
2 godziny wychowania fizycznego, tylko niech wyjdą przed szkołę i mają 
możliwość biegania, skakania, rzucania.  
Budowa jednego dużego stadionu, oprócz wymiaru tylko takiego, że jest 
potencjalnie możliwość dofinansowania, nie ma żadnego innego przełożenia, ani 
ekonomicznego, ani organizacyjnego. Powiat na dzień dzisiejszy nie ma, ani 
środków finansowych, ani terenu, a zgłasza wniosek, pytam dlaczego. Starosta 
powiedział wyraźnie, że jest przeciwny temu, to jest wniosek grupy radnych.  
Chciałbym, aby dyskusje odbywały się na poziomie odpowiedzialności za finanse 
publiczne. Nie wszystko zależy od nas, jeżeli obcina nam się o 2 mln złotych 
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budżet, to my musimy na to zareagować, my nie możemy udawać, że to jest 
problem Prezydenta, a my tylko będziemy, że tak powiem prowadzili kampanię 
wyborcze i obiecywali ludziom nie wiem co.  
Ludzie po 20 latach samorządności, potrafią już ocenić, które wnioski są realne, 
które nie. Apeluję o odpowiedzialność, za miesiąc zajmiemy się korektą budżetu i 
wtedy naprawdę będą problemy do rozwiązania. 
 
 Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni 
Państwo. 
Odniosę się tylko do tej części wypowiedzi Pana Prezydenta, która mnie 
dotyczyła. 
Po pierwsze wniosek złożony przez grupę radnych, którzy ten wniosek podpisali, 
myślę że wiedzą co podpisali. Jest tylko prośba, żeby poszukać oszczędności 
gdzie indziej; a nie jeżeli chodzi o godziny w klasach usportowionych 
z wychowania fizycznego. Dlatego, że rodzice, którzy posłali tam swoje dzieci 
mieli informację o tym, że właśnie tam będzie więcej godzin zajęć wychowania 
fizycznego. Jeżeli jest taka konieczność, że nigdzie więcej tych oszczędności nie 
ma, moja propozycja może wyglądać następująco: żeby wprowadzić to 
ograniczenie ilości godzin, czy ta forma zamiany, którą Pan Prezydent 
zaproponował, od września dla nowych klas, a nie w taki sposób, że najpierw 
informuje się rodziców, że będą zajęcia dodatkowe, a potem nie, czy będą w innej 
formie, chociaż z tym nie do końca się zgadzam. 
Także wniosek jest przeze mnie odczytany, a jest on wnioskiem 11 radnych. 
To nie jest wniosek, który generuje dla budżetu koszty, bo te pieniądze są teraz 
wydawane, tutaj myślę, że nie do mnie Pan Prezydent mówił.  
Jeżeli chodzi o to zasięganie informacji u swojego kolegi – tutaj Pan Prezydent 
zwracał się do radnego Krzysztofa Misiewicza, to chciałem powiedzieć, że tak, ja 
z upoważnienia Pana Starosty, zatwierdzam zmianę organizacji ruchu. Chciałem 
powiedzieć, że w sprawie wiaduktu na ulicy 1-go Maja również zabrałem głos. 
Pan Prezydent również u mnie nie zasięgnął informacji. Jednoznacznie 
stwierdziłem, że jestem przeciwny zamykaniu wiaduktu na ulicy 1-go Maja, 
chodzi o ten wiadukt z belką, a nie o ten, który był zamknięty w czasie remontu. 
Dlatego, iż uważam, że by to przeniosło całe obciążenie ruchu na ulicę Mostową, 
a tam jest skrzyżowanie z ulicą Sobieskiego i ulicą Gdańską i tam ten ruch 
zostałby skumulowany, ale ostateczna decyzja należy do dyrektora PZD, który 
wypowiada się w tej sprawie od strony merytorycznej czyli, czy ten wiadukt, jest 
w takim stanie czy może funkcjonować.  
Jeżeli jest w tak tragicznym stanie technicznym, to trzeba będzie go zamknąć. 
Wypowiadam się tylko i wyłącznie na temat organizacji ruchu i taki też wniosek 
przedstawiłem Zarządowi Powiatu, który Pan Wicestarosta Mariusz Wiórek i cały 
Zarząd uznał moją opinię za zasadną i się do niej przychylił. 
Jeżeli chodzi o współpracę samorządu miejskiego i powiatowego, to w listopadzie 
zgłosiłem na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek, aby zwrócić 
się do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Piotra Odya z prośbą aby powołać 
wspólną komisje radnych, żeby zastanowić się jakie inwestycje w mieście 
wspólnie mogliby zrealizować i o czym należy rozmawiać. Niestety Pan 
Przewodniczący Rady Powiatu odrzucił tę propozycję i taki zespół nie został 
powołany.  
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Dwa tygodnie później przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Tczewskiego Pani Wiesława Quella, występuje z propozycją do Komisji 
Edukacji, Kultury i kultury Fizycznej Rady Miejskiej z propozycją omówienia 
tym razem jak sądzę propozycji Przewodniczącego Rady dotyczącej koncepcji 
budowy stadionu. Więc tutaj zupełnie nie rozumiem tej postawy, nie wiem, czy to 
jest jakaś nieścisłość czy rzeczywiście jest to propozycja Przewodniczącego Rady 
Powiatu, czy propozycja radnych PO w Radzie Powiatu. Wniosek i zaproszenie 
nas radnych datowane jest na 12 marca br. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że 16 kwietnia o godzinie 
12.00 będą obchody święta saperów, przy skwerze Kopernika, organizatorem jest 
Stowarzyszenie Saperów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, o: 

• procesji drogi krzyżowej, 
• szkolenie pierwszej pomocy, radny Roman Kucharski wystąpił 

z wnioskiem o przeprowadzenie takiego szkolenia – chętni do konwentu 
mogą zgłaszać się poprzez kluby radnych, 

• składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia, 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Sebastian Justyński –  
poinformował, iż z dniem 1 kwietnia przechodzi do pracy w Biurze Obsługi 
Prawnej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował radnych o : 

• wypełnieniu ankiet na temat Rewitalizacji Miasta, Radni otrzymali także 
informację na temat mienia komunalnego.  

 
Pan Janusz Kulpa – podziękował w imieniu pacjentów Stacji Dializ, 
za ufundowanie sprzętu rehabilitacyjnego.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XVIII sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1340. 
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