
 
 

P r o t o k ó ł  N r XIX/2012 

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

z dnia 26 kwietnia 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   
         Bartłomiej Kulas 
                             Zenon Żynda                                                     
                                                              
           Obecni goście zaproszeni                 -                6/ wg listy obecności 

 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XIX 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. Prezesa Sp. Z o. o ,,Sita” Piotra Karczewskiego, 
11. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, 
12. 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 05 kwietnia 2012 r. proponując wprowadzenie jako pkt 11.7 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla osiedla, drogi wewnętrznej oraz 
skweru.           
        
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do przedstawionego porządku obrad i do jego zmiany są uwagi?  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że Klub Radnych PO złożył 
wniosek o opracowanie Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie na temat budowy 
stadionu lekkoatletycznego. Komisje stałe Rady Miejskiej podjęły ten temat.  
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do porządku obrad punkt 
,, Stanowisko Rady w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w Tczewie”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, że wniosek 
Klubu Radnych PO wpłynął 20 marca br. czyli nie upłynęły dwa miesiące.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – chodzi o termin od sesji do sesji, w maju 
będzie więcej jak dwa miesiące.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, że                    
23 marca br. wpłynął wniosek o brzmieniu: ,, Klub Radnych PO wnioskuje                    
o wprowadzenie pod dyskusję komisji stałych i wypracowanie Stanowiska Rady 
Miejskiej w Tczewie w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w Tczewie 
wspólnie z Powiatem Tczewskim”.  
Komisje otrzymały takie zagadnienie i pracowały nad nim, a Stanowisko Rady 
Miejskiej, nie musi być w tym miesiącu.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że statut miasta Tczewa mówi 
wyraźnie, że Pan Przewodniczący ma określony termin, jeżeli nie na tej sesji, to 
na przyszłej sesji będzie to już po terminie określonym w statucie.  
Jeżeli Pan Przewodniczący Rady teraz poinformuje, że takie stanowisko będzie na 
przyszłej sesji, to bardzo proszę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że być 
może wprowadzimy to na przyszłej sesji.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, żeby przy wniosku 
przedstawić również Stanowisko Rady Powiatu Tczewskiego, a miasto zwleka w 
przedstawieniu opinii.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że komisje 
stałe Rady Miejskiej w Tczewie zajęły się tematem.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z dnia 05.kwietnia 2012r. wraz ze zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto większością głosów : za – 18, przeciw – 1, wstrz. – 1, 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  20 radnych) 
przeciw głosowała radna B. Genca, 

wstrzymał się od głosu radny W. Mroczkowski, 
                                      podczas głosowania nieobecni: F. Motas, B. Kulas, Z. Żynda 
 
           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 29 marca 2012 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2012r.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 marca                               
    2012r.do 25 kwietnia 2012r. 

 
II . Część druga: 
 
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z      
   organizacjami pozarządowymi oraz rozliczenia przyznanych dotacji    
   organizacjom pozarządowym za 2011 rok. 
8.Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    
   Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok. 
9.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   
  Tczewie  za 2011 rok. 
10. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Tczewa za      
      2011r.  
 
11. Podjęcie uchwał w sprawie:  
11.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012r, 
11.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta    
       Tczewa na lata 2012-2024, 
11.3określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony        
       środowiska i gospodarki wodnej  oraz trybu postępowania w sprawie    
       udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
11.4zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej    
       w mieście Tczewie, 
11.5 nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego,  
11.6 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew. 
11.7 w sprawie nadania nazwy dla osiedla, drogi wewnętrznej oraz skweru, 
12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia 
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Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji Rady 
w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                    
z sesji z dnia 29 marca 2012 r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

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

                                      podczas głosowania nieobecni: F. Motas, B. Kulas, Z. Żynda 
                              

Pkt 5  porządku posiedzenia  
           Informacja z działalności 
           Prezydenta Miasta Tczewa 
           za m-c kwiecień 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 w związku ze 
śmiercią Biskupa Bernarda Szlagi ogłosił dwudniową żałobę, flagi zostały 
opuszczone do połowy masztu i są przewiązane kirem.  
Poinformował, iż wraz z Z-cą Prezydenta Zenonem Drewą wziął udział                           
w obchodach Dnia Sapera w Nisku oraz 49 Biegu Maratońskim w Dębnie.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są pytania do Pana Prezydenta?  
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że na terenie Suchostrzyg                       
w szybkim okresie czasu zostały naprawione dziury w ulicach. Ponadto zwrócił 
się o przedstawienie informacji na temat naboru dzieci do przedszkoli.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że naprawa ulic w tak 
szybkim czasie jest efektem powołania Miejskiego Zarządu Dróg, który zaczął 
funkcjonować z dniem 1 stycznia 2012r. Widać poprawę stanu dróg i jest to jeden 
element. Drugim elementem jest kwestia uzgodnień z powiatem, dotycząca 
wyraźnego podziału obowiązków, miasto już nie zajmuje się drogami 
powiatowymi.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – Panie Prezydencie, w tej chwili chciałbym 
Panu podziękować za to, że nie wspomniał Pan, że brał Pan udział w obchodach 
Dnia Sapera w Tczewie, ale to już Pana problem, że Pan zapomniał. 
Dwa pytania: co z koszarami- co miesiąc będę o to pytał, ponieważ jakiś postęp 
konsultacji pomiędzy MON-em a miastem jest. Mieszkańcy mówią, że widzieli 
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rekonesans nad koszarami samolotu, czy śmigłowca, który w ostatnim miesiącu  
oglądał koszary, czy coś wiadomo w tej sprawie, czy jest jakiś krok do przodu, bo 
czwarty miesiąc mija.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że 
zapytania skierowane przez radnego, nie dotyczą przedstawionej przez Prezydenta 
Miasta informacji z działalności za miesiąc kwiecień 2012r.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – to jest pytanie do informacji, której nie 
otrzymałem Panie Przewodniczący, proszę mi nie przerywać.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – o jednostce wojskowej nie 
było mowy w informacji przedstawionej przez Prezydenta Miasta.  

 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – ale też nie ma mowy, że nie mogę zapytać             
o to Pana Prezydenta w tym czasie, dlaczego Pan mi przerywa.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że udzieli informacji na 
zadane pytanie. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – drugie pytanie, to czy Pan Prezydent mógłby 
coś powiedzieć o ewentualnej rozbudowie, czy przebudowie drogi 91 na terenie 
miasta Tczewa, od Hotelu ,,Carina” do Czarlina. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – faktycznie nie wspomniałem o obchodach 
Dnia Sapera w Tczewie, przepraszam, ale w mojej informacji nie wspominam też 
o wielu innych rzeczach, ona nie jest jakby kompletna, bo inaczej przekazywanie 
szerszej informacji za cały miesiąc, zajęłaby pół dnia.  
Obchody Dnia Sapera odbyły się w Tczewie, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie, które grupuje byłych żołnierzy naszej jednostki wojskowej.                    
W obchodach tych wzięła udział również trzyosobowa delegacja naszych saperów 
z Niska. Będzie dobrą tradycją, jeżeli chodzi o Dzień Sapera, że pomimo,                       
iż saperów w Tczewie nie ma, to i tak miasta Tczew pamięta. Po saperach                           
w Tczewie pozostała pamiątka w postaci kamienia, tablic informacyjnych                       
o  jednostce.  
  Drugie pytanie, dotyczące samolotu czy śmigłowca – to nie mam takich 
informacji, bo nikt ze mną nie konsultuje przelotów helikopterów. Właściwego 
celu przelotów samolotów nie znam, być może związane one są z przyjazdem              
1 września br. Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  
  Nie mamy cały czas odpowiedzi MON i Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej, na temat zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości. 
Jeżeli coś się zmieni, to na pewno Państwa powiadomię.  
  Odnośnie przebudowy drogi krajowej Nr 91, to w tej chwili prowadzone są 
prace nad montażem tzw. systemu Viatolli”. Realizacja przebudowy drogi 
krajowej Nr 91 uzależniona jest od Ministra Finansów i uwolnienia środków 
przewidzianych na remont. Czekamy, jesteśmy pełni nadziei, na realizację ścieżki 
rowerowej ( na którą projekt i dokumentacja jest już przygotowana) w ramach 
przebudowy drogi Nr 91.  



 6 

Radny Kazimierz Mokwa – zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na 
temat ulicy Poligonowej.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż zawarte jest 
porozumienie z GDDKiA, zarządcą drogi krajowej Nr 91, że na przecięciu drogi 
91, planowanej ulicy Poligonowej i ulicy Przemysłowej, powstanie nowy węzeł. 
Więc ulica Poligonowa będzie się zaczynała na przedłużeniu ulicy Przemysłowej. 
To będzie nowy zjazd. W tej chwili trwają rozmowy na temat udziału finansowego 
miasta Tczewa w tym przedsięwzięciu. GDDKiA zapewnia, że zrobi to jako ulicę, 
- ale jak chcecie zrobić zjazd, to musicie za to zapłacić. Pojawia się sytuacja taka 
sama jak przy budowie skrzyżowania Alei Kociewskiej z drogą Nr 1. 
Skrzyżowanie kosztowałoby ok. 1 mln zł. oprócz ulicy Poligonowej.  
Założenie jest takie, iż aby odciążyć budżet miasta od budowy tej ulicy (ponieważ 
jest to dosyć długa ulica, która głównie będzie obsługiwała teren składowiska 
śmieci przyszłego zakładu utylizacyjnego) aby ta ulica została wybudowana przez 
nasza spółkę, wpisując kwoty do projektu, albo otrzymać dodatkowe 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W każdym 
bądź razie ulica ta będzie realizowana.  

 
Więcej uwag i zapytań  nie zgłoszono. 
 
Pkt 6  porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 29 marca 2012r. 
do 25 kwietnia 2012r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska –przedstawiła informację  
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 marca 2012r.do                 
25 kwietnia 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Radna Bożena Chylicka – poinformował, że z radnym Zenonem Żynda złożyła 
zapytanie, czy ulica Kardynała Wyszyńskiego będzie przejęta przez powiat i czy 
będzie brana pod uwagę przy najbliższych remontach.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że jeżeli 
była to interpelacja lub wniosek, to była na pewno odpowiedź.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że trwają prace nad 
przejęciem ulicy Kardynała Wyszyńskiego, plany związane z projektem 
podstawowej modernizacji – chodniki i doprowadzenie jej do możliwości 
użytkowania. I taką odpowiedź chyba pani radna otrzymała.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że                         
w poprzednim miesiącu radna otrzymała odpowiedź.  
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Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
          Część II 

Pkt 7 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy Gminy  
Miejskiej Tczew z organizacjami  
pozarządowymi oraz rozliczenia  
przyznanych dotacji organizacjom  
pozarządowym za 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
sprawozdanie.  
 
Uwag nie zgłoszono.  

           Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowym oraz 

rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2011 rok. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 

           Informacja z realizacji Gminnego  
           Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
Informację.  
Uwag nie zgłoszono.  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok. 
 

Pkt 9 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z działalności  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Tczewie za 2011 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił w/w 
Sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono.  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie za 2011 rok 

 
    Pkt 10 porządku posiedzenia 

Sprawozdanie z realizacji  
planu gospodarki odpadami  
dla miasta Tczewa za 2011r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił w/w 
Sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono. 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla miasta Tczewa za 2011r. 

 
 Pkt  11 podjęcie uchwał: 

 Pkt  11. 1 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  

      zmian w budżecie miasta  
      Tczewa na 2012r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

      zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012r. 
 

Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012r. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XIX/154/2012 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012r. 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 11.1 - obecnych 20 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, B. Kulas, 

                                                         
              Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

 miasta Tczewa na 2012r. 
 

 Pkt  11. 2 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
           zmiany uchwały w sprawie  
           Wieloletniej Prognozy Finansowej 
           miasta Tczewa na lata 2012-2024 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 

           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– komisja           
           pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w                            
           sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. 

Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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Uchwałę Nr XIX/155/2012 
w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Tczewa na lata 2012-2024 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 11.2 - obecnych 20 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, B. Kulas, 
                                                         

              Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały                                    
        w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2012-2024 
 

 Pkt  11. 3 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
           określenia zasad udzielania dotacji 
           celowej na finansowanie ochrony 
           środowiska i gospodarki wodnej 
           oraz trybu postępowania w sprawie 
           udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 
           na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały poinformował, że Prezydent Miasta wniósł autopoprawkę, o wykreślenie  
w załączniku do regulaminu zapisu ,, Zespół ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony 
Środowiska”.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  
określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska                    
i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji                       
i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

 
           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja           
           pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką o wykreślenie  

w załączniku do regulaminu zapisu ,, Zespół ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony 
Środowiska”.  
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XIX/156/2012 
w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy  
Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 11.3 - obecnych 20 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, B. Kulas                                          
            Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia zasad        

          udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska 
       i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania 
      dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
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 Pkt  11. 4 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały zmieniającej 
           uchwałę w sprawie określenia  
           wysokości stawek opłaty targowej 
           w mieście Tczewie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  
określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie z uwagą                   
o wyjaśnienie i ewentualną zmianę zapisu ,, miedzy innymi”.  

 
           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja           

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie wraz z 
autopoprawką zgłoszoną przez Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka o 
wykreślenie w § 1 zapisu ,, takich jak m.in. ,,Pchli Targ”, ,,Jarmark Świąteczny”.  

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XIX/157/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 
w mieście Tczewie. 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 11.4 - obecnych 20 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, B. Kulas           
                                 

            Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę 
           w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie 

 
Pkt 11.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
nadania Amfiteatrowi w Tczewie  
imienia Grzegorza Ciechowskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański  
- poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza 
Ciechowskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr XIX/158/2012 
w sprawie  

nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 11.5 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, B. Kulas           

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie nadania Amfiteatrowi  

w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego. 
 

Pkt 11.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, 
że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Miejskiej Tczew. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIX/159/2012 
w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 11.6 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, B. Kulas           

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew 
 

Pkt 11.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
nadania nazwy dla osiedla,  
drogi wewnętrznej oraz skweru 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się do Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. nazewnictwa 
ulic o przedstawienie opinii komisji do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji ds. nazewnictwa ulic w mieście Tczewie Krzysztof 
Korda – przedstawił pozytywną opinię komisji.  
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Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego   
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla osiedla, drogi wewnętrznej oraz 
skweru. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIX/160/2012 
w sprawie  

nadania nazwy dla osiedla, drogi wewnętrznej oraz skweru 
podjęto jednogłośnie: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 11.7 - obecnych 20 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Żynda, B. Kulas           
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy dla 
osiedla, drogi wewnętrznej oraz skweru. 

 
Pkt  12 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
TREŚĆ INTERPELACJI : 
Radny Włodzimierz Mroczkowski 
Radny zwrócił się o podanie zakresu i kosztów realizacji zadań z udziałem miasta 
Tczewa w przebudowie drogi nr 91 na skrzyżowaniach ulic: 
Nowosuchostrzyckiej, Przemysłowej.  
W związku z przygotowaną już pełną dokumentacją przebudowy drogi E-91 na 
odcinku od Armii Krajowej do węzła w Czarlinie oraz planowaną realizacją 
zadania przez  GDDKiA w 2013r. Z informacji otrzymanej z GDDKiA wynika, że 
koszt włączenia się do drogi krajowej po jej przebudowie będzie droższy niż 
wspólne działanie podjęte przez miasto z GDDKiA, w chwili realizacji projektu.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 231 

 
TREŚĆ WNIOSKÓW:  
Radny Włodzimierz Mroczkowski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przedstawienie radnym informacji nt. 
współpracy z miastami partnerskimi oraz składu delegacji z miasta Tczewa, które 
uczestniczyły w wyjazdach do miast partnerskich.  
(Radny odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 230 
Radny przedstawił wnioski, które skieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w celu udzielenia odpowiedzi.  

1. Zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP dotyczącego 
wypracowania stanowiska w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w 
Tczewie, wnioskuję  o wprowadzenie do porządku obrad sesji w maju 2012r. pkt-
u: Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budowy stadionu 
lekkoatletycznego w Tczewie. 

2. Wnioskuje o zaproszenie przedstawiciela GDDKiA na posiedzenie Komisji 
Polityki Gospodarczej w celu zapoznania radnych z problemem przebudowy drogi 
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krajowej 91, zakresu przebudowy szczególnie w rejonie skrzyżowań ul. 
Głowackiego, Norwida, Przemysłowej (Poligonowej), Nowosuchostrzyckiej.  

3. Proszę o pisemne wyjaśnienie, dlaczego Komisja Finansowo-Budżetowa nie 
podjęła tematu na swoim posiedzeniu w sprawie budowy stadionu 
lekkoatletycznego w Tczewie zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej RP.  
 
Radny Zbigniew Urban  
Radny w imieniu grupy mieszkańców Tczewa zwrócił  się z wnioskiem o zmianę        
przebiegu trasy autobusów linii nr 7 i linii nr 17 zgodnie z załączoną mapą.  
Uzasadnienie:  
Zgodnie z obowiązującym obecnie rozkładem jazdy autobusy nr 7 i 17 kursujące 
na trasie Dworzec PKP – Rokitki  (ogrody działkowe i cmentarz) nie są 
skomunikowane z ,,Osiedlem im. A. Garnuszewskiego” oraz ,,Osiedlem 
Czyżykowo”. Mieszkańcy ,,Osiedla Czyżykowo”, którzy chcą dojechać na 
cmentarz lub do ogrodów działkowych przy ul. Rokickiej, muszą najpierw 
dojechać na Dworzec PKP a następnie przesiąść się do autobusu linii nr 7 lub linii 
17 i dalej kontynuować tę długą i czasochłonną – szczególnie dla osób starszych                 
z bagażem – podróż.  
Radny wnioskuje o zmianę trasy kursowania tych autobusów w ten sposób, aby 
część autobusów jeździła przez Al. Zwycięstwa lub ul. Sobieskiego i dalej                     
ul. Wojska Polskiego i ul. Jagiellońską z pominięciem ,,Osiedla Kolejarz”, co 
pozwoli na skomunikowanie m.in. ,,Osiedla Czyżykowo” poprzez krzyżowanie się 
linii autobusowych na przystankach koło Jednostki Wojskowej i koło Mc Donalda.  
Radny proponuje trasy: linii nr 7  - Dworzec PKP – Al. Zwycięstwa lub                    
ul. Sobieskiego –  ul. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońska i dalej zgodnie                      
z obowiązującym rozkładem jazdy do cmentarza i ogrodów działkowych przy                
ul. Rokickiej i analogicznie Linia Nr 17 –  w przeciwną stronę przez                             
ul. Jagiellońską – ul. Wojska Polskiego – ul. Sobieskiego lub Al. Zwycięstwa 
do Dworca PKP z pominięciem ,,Osiedla Kolejarz”.  
Z informacji uzyskanych od pracownika Miejskiego Zarządu Dróg wynika, że na 
każdej z tych linii tj. 7 i 17 jest prawie 30 kursów w dni powszednie i po 
kilkanaście kursów w sobotę i niedziele. Natomiast w I kwartale br. to jest przez              
3 miesiące odnotowano łącznie na całej długości linii nr 7 – tylko 14639 wejść,              
a na całej długości linii nr 17 – tylko 9298 wejść przy użyciu ,,Karty Miejskiej”. 
Konkludując wniosek jest w pełni uzasadniony, a dla zapewnienia sprawnej 
komunikacji wystarczająca jest zdaniem radnego zmiana trasy dla 30%-40% 
aktualnych kursów autobusów linii nr 7 i linii nr 17, którymi jeździ obecnie bardzo 
niewiele osób.  
Radny załącza wniosek w przedmiotowej sprawie z podpisami 57 działkowiczów 
oraz informację o ilości wsiadających i wysiadających pasażerów – ,,Karta 
Miejska”. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 229 

 
Radna Bożena Chylicka  
Radna ponowiła  swój wniosek o ujęcie w WPI w możliwie najszybszym terminie, 
remontu ul. Sambora (w związku z reaktywacją Zespołu ds. WPI).  
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(Radny odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 227 
 
Radny Kazimierz Mokwa 
Radny w imieniu mieszkańców ulicy Malczewskiego zwrócił się z zapytaniem, 
czy jest możliwość uwzględnienia w najbliższych planach zadania budowy 
chodnika oraz wymianę popękanych płyt drogowych na ul. Malczewskiego                 
i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych. 
Nawierzchnia ulicy jest wykonana z płyt JUMBO,  które są bardzo powybijane                   
i zniszczone, a chodników na części ulicy nie ma w ogóle. Mieszkańcy zmuszeni 
są chodzić po ulicy co zagraża ich bezpieczeństwu.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 228 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
przedstawiona przez radnego Kazimierza Mokwa interpelacja, jest typowym 
wnioskiem, a nie interpelacją.  

 
 Pkt 13 porządku posiedzenia 

Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do zorganizowania imprezy dotyczącej zbiórki pn. ,,Ogród Nadziei”. 
Następnie  
Krystian Nehrebecki Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie – odniósł się 
do wydarzenia z ostatniej sesji, (którego był uczestnikiem) wyjaśniając zaistniałą 
sytuację. Zwrócił się do Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Barbary 
Kamińskiej z przeprosinami za to, iż nie zachował się tak jak powinien,                             
a mianowicie przemawiał na siedząco.  
Odnośnie osób, które zapraszano do Tczewa, to powstało takie wrażenie, którego 
sam byłem przyczyną, że nie zapraszamy osób o poglądach lewicowych. 
Odnosiłem się do tego wszystkiego co działo się od biesiady, która miała miejsce 
od roku 2004, było to 60 osób, które przyjechały do Tczewa. Natomiast Pani 
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kamińska odnosiła się tylko do 2011 r. i tutaj 
było między nami nieporozumienie.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – złożył wniosek, aby Pan Przewodniczący 
zorganizował delegację radnych wraz z pocztem sztandarowym, który weźmie 
udział w uroczystościach pogrzebowych Biskupa Jana Bernarda Szlagi.  
 
Radna Ewa Czochór – podziękowała Komendantowi Straży Miejskiej za szybką 
interwencję w sprawie ulicy Armii Krajowej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż:  
- w dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w Fabryce Sztuk, Koło Łowieckie ,,Szarak”    
  organizuje wystawę ,, Przyroda Kociewia”,  
- w dniu dzisiejszym o godz. 17.00 w MBP nastąpi otwarcie wystawy pt. ,,Co nam   
  zostało z tamtych lat”,  
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- 7 maja br. odbędą się uroczystości  pn. ,,Dzień Godności Osoby 
   Niepełnosprawnej 
- 3 maja br. Pan Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego zapraszają   
  na uroczystości poświęcone 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poczet    
  sztandarowy w składzie : P. Kajzer, B. Kulas, K. Janusz, spotyka się o godz. 9.15   
  przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.  
  Poczet sztandarowy powinien być zabezpieczony podczas uroczystości      
  pogrzebowych Biskupa Jana Szlagi w sobotę o godz. 10.00. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – w imieniu Stowarzyszenia Górki oraz własnym, 
zaprosił mieszkańców na majówkę, która się odbędzie 19 maja br. na Górkach.  
     
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XIX sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1145. 
                                                            

 
 
 
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 

 


