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P r o t o k ó ł  N r XX/2012 
----------------------------------------------- 

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 31 maja 2012 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Pabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

------------------------------------------------------ 
 
           Obecni radni     :                              -                 21 / wg listy obecności 
 
           Nieobecni radni :                          -                 Ferdynand Motas   
         Krzysztof Korda 
                                                                                   
           Obecni goście zaproszeni                 -                 6/ wg listy obecności 
 

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

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

Olszewską, 
9. Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
10. Prezesa ZNP Jerzego Waruszewskiego, 
11. Komendanta Powiatowej Policji w Tczewie Roberta Sudenisa,  
12. Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie Waldemara Walejko,  
13. Prokuratora Rejonowego w Tczewie Kajetana Gościak, 
14. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, 
15. 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 21 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 
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ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum 
do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek 
obrad sesji z dnia 10.05.2012 r. proponując wprowadzenie jako pkt 9.7 projekt 
uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych 
i centrum kultury w Tczewie” oraz jako pkt 10 Stanowisko Rady Miejskiej                      
w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w Tczewie.  
W trakcie sesji odbędzie się prezentacja udzielania pierwszej pomocy przez 
ratowników medycznych.  
       
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się                               
z zapytaniem: czy do przedstawionego porządku obrad i do jego zmiany są uwagi?  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z dnia 10.05.2012r. wraz ze zmianami.  
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto jednogłośnie : za – 20 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  20 radnych) 
                                      podczas głosowania nieobecni: F. Motas, K. Korda, Misiewicz,  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji. Wobec powyższego 
ulegnie zmiana numeracja porządku obrad. 

 
I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 2012r.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 kwietnia   
    2012r. do 30 maja 2012r. 
 
II . Część druga: 
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
8. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
9.1 przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014, 
2.  przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012, 
3. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy            
      nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew   
      położonej przy Al. Solidarności, 
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4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez               
i przewoźników wraz ze stawkami opłat. 

5.  przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe,  
6.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa. 
7.  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn. 

„Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”, 
10. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego              
      w Tczewie.  
11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 

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

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012r. 

      -  przyjęto jednogłośnie : za – 21 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 

            podczas głosowania nieobecni: F. Motas, K. Korda, 
                         

Pkt 5  porządku posiedzenia  
           Informacja z działalności 
           Prezydenta Miasta Tczewa 
           za m-c maj 2012r.  

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto poinformował, że wziął udział w spotkaniach i uroczystościach: 
- 3 Maja, 
- 8 Maja, 
- 18 Maja – Bitwa o Monte Casino, 
- w pierwszym spotkaniu Rady Wierzycieli w Stoczni Tczew, na którym Pani 
syndyk przedstawiła sprawozdanie z działalności stoczni, 
- w spotkaniu z mieszkańcami osiedla Zatorze, zorganizowanym przez radnego 
Zenona Żyndę, wpłynęło dużo wniosków, owocne spotkanie, 
- wspólnie z Przewodniczącym Rady, Z-cą Prezydenta Miasta Zenonem Drewa, 
radnym Romanem Kucharskim w parku za Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, 
uroczyście wkopali drzewko z okazji święta Radia Trójki,  
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- odbyła się kolejna edycja Nocy Muzeów, 
- uczestniczył w konferencji na temat przygotowywanego projektu ustawy 
dotyczącej polityki względem miast, spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w Warszawie,  
- odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
związane z projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- na zaproszenie generała Olszańskiego uczestniczył w święcie XXI Brygady 
Strzelców Podhalańskich,  
-uroczystościach XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej, 
- w dniu wczorajszym odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z dyrektorem 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, na temat przejmowania terenów wojskowych. 
Po raz pierwszy padła deklaracja terminu zawarcia aktu notarialnego. Pan dyrektor 
WAM zobowiązał się, iż  akt notarialny będzie podpisany w miesiącu czerwcu br.  
 Odbyły się również rozmowy na temat pozostałej części terenu, czyli poligonu. 
Tutaj sprawa nie jest taka prosta, wyraźnie było stwierdzone, że WAM oczekuje 
jednak pewnej kwoty finansowej. Taka kwota została określona na ok.7 mln zł. 
Przy czym nie dotyczyłaby całości poligonu. Jestem skłonny rekomendować 
Radzie taką propozycję. Przyjęliśmy taką wersję, że dokonalibyśmy 
funkcjonalnego podziału prawie 140 ha na trzy części.  
Pierwsza część byłaby częścią, którą WAM mogłaby oddać za darmo – są to 
wszystkie tereny leśne (jest taka możliwość ustawowa) a jest ich sporo. 
Druga część byłaby częścią, którą moglibyśmy dostać za darmo na realizację 
funkcji publicznych np. budowa szkoły – czyli to o czym były rozmowy na 
komisjach, budowa drogi, przedszkola.   
Trzecia część była by częścią, którą WAM chciałaby zostawić dla siebie na zbycie 
w celach komercyjnych. W ramach tego jest możliwość wydzielenia takiej części, 
którą moglibyśmy od WAM z pełną bonifikatą kupić. Przy czym bonifikata 
musiałaby być taka, żeby te 7 mln. zł. wpłynęło, bo mówiąc inaczej – tyle brakuje 
im w budżecie.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są pytania do Pana Prezydenta?  
 
Radny Kazimierz Mokwa – zwrócił się z zapytaniem: jaka powierzchnia 
obejmowałaby kwotę 7 mln. zł.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że ten temat będzie 
przedmiotem negocjacji, na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Jeżeli będą ostateczne 
uzgodnienia, to Rada zostanie powiadomiona, bo dotyczyć to będzie budżetu 
miasta. 
Więcej uwag i zapytań  nie zgłoszono. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 26 kwietnia 2012r.  
do 30 maja 2012r. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska –przedstawiła informację  
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 kwietnia 2012r.  
do 30 maja 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  

  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – zwrócił się z zapytaniem: ponieważ jest tu zaznaczone 
tylko do drogi Jagiellońskiej, a wiadomo że projekt wykonany jest razem z kładka 
w kierunku Górek.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – proszę przedstawić 
zapytanie  - chodzi o ścieżkę rowerową? 
 
Radny Kazimierz Mokwa – chodzi o ścieżkę rowerową, wzdłuż drogi Nr 91, było 
przedstawione do drogi Jagiellońskiej, a projekt jest zrobiony do powstającej drogi 
Poligonowej, ma być kładka przez tory.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – może takie było zalecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie możemy projektować czegoś, czego 
GDDKiA nie chce twierdząc, że mają swój projekt mają możliwość włączenia, 
czy będzie przez kładkę, to na to nie mogę w tej chwili odpowiedzieć.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – mam takie informacje, że przedstawiciel Zarządu 
GDDKiA dał rowerzystom obietnice, że ta ścieżka powstanie razem z kładką.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – jak dał obietnicę, to jej dotrzyma.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – podziękował Panu Prezydentowi za 
odpowiedz na interpelację i zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej              
z zapytaniem: na poprzedniej sesji poprosiłem, aby na Komisji Polityki 
Gospodarczej zaprezentować projekt, który realizujemy wspólnie z GDDKiA. Pan 
Przewodniczący skierował pismo do Przewodniczącego Komisji Polityki 
Gospodarczej, który nie zaprosił na komisję przedstawiciela GDDKiA. 
Dlatego ponawiam wniosek, aby na kolejnej sesji, czy komisji Polityki 
Gospodarczej zaprezentować projekt realizowany wspólnie z GDDKiA i będzie 
wiadomo, jak to się ma odbyć.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że Pan 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej zaprosi w odpowiedniej chwili 
przedstawiciela GDDKiA.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
potwierdził, iż tematem zostaniemy szerzej zaznajomieni.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę                         
w obradach sesji w celu spotkania się członków Komisji Polityki Społecznej                     
i Komisji Polityki Gospodarczej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
        
           Część II 

Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja o stanie bezpieczeństwa 
 na terenie miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
sprawozdanie, zwracając się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania na temat 
bezpieczeństwa w mieście Tczewie.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do Pana Prokuratora Rejonowego                           
z zapytaniem, które dotyczy 2011 roku. Wówczas Pan Prokurator został 
zaproszony również na sesję Rady Miejskiej, jednak z powodu obowiązków, 
później urlopu nie przybył na sesję, w związku z tym nie miałem okazji zapytać                  
o sprawę, którą prowadzę od 2010 roku.  
Chodzi konkretnie o sprawę domniemanego kupowania głosów podczas wyborów 
samorządowych. Chciałbym od Pana Prokuratora uzyskać informacje na jakim 
etapie w tej chwili jest to śledztwo, czy jest rzeczywiście umorzone ostatecznie. 
Ponieważ z informacji jaką przekazano drogą pisemną w poprzednim roku 
wynikało, że zostało wydane postanowienie dotyczące postawienia zarzutów 
jednej osobie, która korzyść majątkową przyjęła. Natomiast nie ma żadnej 
informacji dotyczącej korzyści majątkowych osób, które korzyść majątkową 
udzieliły. Tyle tytułem wstępu. Gdyby Pan Prokurator był uprzejmy odnieść się do 
tego byłbym bardzo zobowiązany. Obiecałem to moim wyborcom, że ten temat 
doprowadzę do końca. Nie miałem wcześniej możliwości.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do Informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta są zapytania. 
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się do Komendanta Policji o uzupełnienie 
informacji dotyczących wzrostu przestępczości nieletnich. Jak to się kształtuje                    
i jakie podejmowane są w związku z tym działania.  
 
Prokurator Rejonowy w Tczewie Kajetan Gościak – poinformował, że na żadne 
pytanie zadane przez radnego Zbigniewa Urbana merytorycznie nie odpowie,                    
z dwóch przyczyn.  
Po pierwsze zostałem zaproszony na sesję Rady Miejskiej związaną                                  
z bezpieczeństwem na terenie miasta Tczewa. Nie zostałem  uprzedzony, że będą 
pytania dotyczące konkretnych spraw i nie jestem przygotowany do udzielenia 
odpowiedzi na zadane pytanie.  
Drugi powód tego, że do pytania radnego Zbigniewa Urbana merytorycznie się nie 
odniosę, jest moim zdaniem ważniejszy, bo ustrojowy. Radnemu polecam lekturę 
ustawy o samorządzie gminnym i zadam merytoryczne pytanie, w jakim trybie 
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Pan radny zadaje mi pytanie na sesji Rady Miejskiej o konkretne postępowanie 
prowadzone przez Prokuraturę.  
Są przepisy, które regulują sposób uzyskiwania informacji publicznej, o taką 
zapewne Pan radny się zwraca. Myślę, że odpowiednie służby prawne Rady 
Miejskiej pomogą. Jeżeli nie polecam również lekturę ustawy o informacji 
publicznej.  
Proszę złożyć wniosek na piśmie do Prokuratury i w terminie ustawowym taka 
informacja zostanie udzielona.  
 
Radny Zbigniew Urban – w biegłym roku został Pan Prokurator zaproszony na 
sesję Rady Miejskiej – poinformował Pan radnych, że nie może Pan przybyć ze 
względu na nawal obowiązków. Wysłał Pan swojego zastępcę, który zadzwonił 
przed sesją, że go nie będzie. Następnie zostało ponownie przesłane do Pana 
zaproszenie na sesję, wówczas powiedział Pan, że jest okres urlopowy.                                
W związku z tym odnosząc się do wypowiedzi na sesji powiedziałem, że po 
powrocie z urlopu jak będzie Pan wypoczęty, to Pan tej odpowiedzi udzieli. 
Ostatnią informacją jaką posiadam odnośnie domniemanego kupowania głosów za 
alkohol bądź pieniądze podczas wyborów samorządowych 2010 roku jest 
informacja o tym, że Prokurator zamierza wydać postanowienie o postawieniu 
zarzutów osobie, której korzyść majątkową przyjęła.  
Jest też informacja, że będąc tą osobą, wykonywane czynności procesowe i w 
zależności od poczynionych ustaleń termin zakończenia śledztwa w sprawie 
przewidziany jest na koniec maja 2011 roku. Nie mam takiej informacji.  
Odnośnie zapytania na sesji uważam, że ta sprawa też jest związana z kwestią 
bezpieczeństwa.  
 
Prokurator Rejonowy w Tczewie Kajetan Gościak – proszę mi wskazać ten 
związek Panie radny, bo ja nie bardzo rozumiem.  
 
Radny Zbigniew Urban – pozwoli Pan, że się ustosunkuje do Pana wypowiedzi, a 
następnie zada Pan mi pytanie.  
Ustawę o Prokuraturze, to Pan powinie znać, ja nie jestem do tego zobowiązany. 
Jeżeli chodzi o tryb w jakim zadałem pytanie, to była to interpelacja na sesji. Takie 
prawo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, którą Pan mi przywołał, 
przysługuje.  W takim trybie zostało to skierowane do Przewodniczącego , a ten 
wystąpił do Pana. I to jest tryb, w którym zadałem pytanie. 
 
Prokurator Rejonowy w Tczewie Kajetan Gościak – nie jestem zobowiązany 
odpowiadać na interpelacje radnych czy Przewodniczącego Rady.  
 
Radny Zbigniew Urban – proszę o nieprzerywanie mojej wypowiedzi, poczekam 
na Pana informacje po zakończenie swojego wystąpienia.  
Chciałem zapytać – to śledztwo było prowadzone dosyć długo, medialnie również 
było rozpowszechnione w środkach masowego przekazu, w prasie, telewizji. 
Domniemywam tylko, że Pan Prokurator posiada wiedzę na temat tego śledztwa                  
i tego czy ono zostało zakończone, a konkretnie umorzone. Tylko o taką 
odpowiedź mi chodzi.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – Pan Prokurator już 
odpowiedział , zdania nie zmieni. Jeżeli kolega w tej sprawie wystąpi na piśmie do 
Prokuratury to zostanie udzielona odpowiedź.  

 
Prokurator Rejonowy w Tczewie Kajetan Gościak – poinformował, że w trybie 
informacji publicznej taka odpowiedź będzie udzielona.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – myślę, że dłużej tym 
tematem nie będziemy się zajmować, chyba, że Pan Prokurator chciałby coś 
dodać.  
Prokurator Rejonowy w Tczewie Kajetan Gościak – poza tym co powiedziałem, 
mogę tylko powtórzyć to co powiedziałem wcześniej, ta informacja zostanie 
udzielona we właściwym trybie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, Prokuratura 
nie ma obowiązku odpowiadać na żadne interpelacje radnych czy 
Przewodniczącego Rady.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, jeżeli Prokuratura nie ma 
obowiązku , to dlaczego odpowiedziała w piśmie z dnia 12 kwietnia.  
 
Prokurator Rejonowy w Tczewie Kajetan Gościak – jeżeli do nas zwracają się 
osoby fizyczne, czy instytucje, to w trybie przewidzianym przez ustawę, my 
oczywiście takich odpowiedzi udzielamy. Jeżeli coś ma charakter informacji 
publicznej dostajemy zapytanie we właściwym trybie, to takiej odpowiedzi 
udzielmy.  
Natomiast dzisiaj po pierwsze, nie jest to forum na udzielanie takiej informacji. Po 
drugie wniosek nie został złożony na piśmie. Po trzecie nie ma wiedzy, akt tej 
sprawy, żeby kompetentnej informacji Panu radnemu udzielić. Zostałem 
zaproszony na sesję związaną z bezpieczeństwem na terenie działania Prokuratury 
Rejonowej w Tczewie.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie Robert Sudenis – przedstawił 
informacje na temat bezpieczeństwa w mieście Tczewie. 
Poinformował, że przestępczość nieletnich od wielu lat jest mniej więcej na tym 
samym poziomie. W Tczewie nie ma rejonów, gdzie można by powiedzieć, że tam 
akurat jest niebezpiecznie. Dane ujęte w informacji przekładają się na ilość 
zaludnienia.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła uwagę, na zagadnienie dotyczące 
zakłóceń porządku na osiedlu Suchostrzygi w rejonie ulicy Jodłowej.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie Robert Sudenis – poinformował, że 
odnośnie zakłócania ciszy nocnej, każdy ma prawo złożyć zawiadomienie                    
o wykroczeniu. Interwencja Policji załatwia temat na miejscu. Policja nie jest 
pokrzywdzonym w zakłócaniu ciszy nocnej, czy zakłócaniu porządku 
publicznego, musi być osoba, której cisza nocna została zakłócona i wówczas ta 
osoba może złożyć zawiadomienie o wykroczeniu. Proszę aby pisemnie wpłynął 
taki wniosek o zdiagnozowanie sytuacji danej rodzinie. Sprawa zostanie zlecona 
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dzielnicowemu w celu zbadania. W trudnych przypadkach zakłóceń porządku do 
rozwiązania problemu potrzebna jest ingerencja kilku podmiotów.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił uwagę, iż na ścieżce rowerowej wzdłuż 
Milenu na Suchostrzygach dochodzi do częstego zakłócania porządku. 
Zwrócił się o przedstawienie informacji na temat współpracy Policji i Straży 
Miejskiej.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie Robert Sudenis – poinformował, że 
zostaną zlecone działania dla służb patrolowo-interwencyjnych w zakresie 
zakłócania porządku wzdłuż Milenu. 
Współpraca Straży Miejskiej z Policja, była, jest i na pewno będzie się dobrze 
układała. Wspólnie są omawiane i realizowane pomysły na rozwiązywanie 
problemów.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – podziękował Panu Komendantowi Policji za 
ujęte w swojej informacji wnioski, które mogą służyć do dalszej pracy.  
 
Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z prośba o wzmożone kontrole prędkości 
na ulicy Rokickiej w kierunku Rokitek. 
 
Radna Bożena Chylicka – z wypowiedzi Pana Komendanta wynika, że                             
w przyszłorocznym sprawozdaniu otrzymamy informacje o spadku przestępczości 
na terenie miasta i powiatu.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie Robert Sudenis – poinformował, że                
z analizy za ostatnie 10 lat, przestępczość spada.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że na ulicy Rokickiej, 
usuwane są progi spowalniające prędkość. Wyraził wątpliwość, czy to nie 
pogorszy bezpieczeństwa w okolicy kościoła.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – prawdopodobnie usunięto 
je na wniosek mieszkańców.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o stanie bezpieczeństwa 

na terenie miasta Tczewa 
 

Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja o bieżącym utrzymaniu  
zieleni na terenie miasta 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 
Informację.  

 
Uwag nie zgłoszono  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o bieżącym utrzymaniu 
zieleni na terenie miasta 
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 Pkt 9 podjęcie uchwał: 
 Pkt  9. 1 porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia Miejskiego Programu  
Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2012 -2014. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XX/161/2012 
w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 9.1 - obecnych 20 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Korda, T. Tobiański,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014 
 

 Pkt  9. 2 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
           przyjęcia do realizacji programu  
           zdrowotnego na rok 2012 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, 
ze komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

 
           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– komisja           
           pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji          
           programu zdrowotnego na rok 2012. 
 
           Uwag nie zgłoszono  
           Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
programu zdrowotnego na rok 2012. 
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W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XX/162/2012 

w sprawie 
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 9.2 - obecnych 21radnych)  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Korda. 
                                                         

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
programu zdrowotnego na rok 2012 

 
           Pkt  9. 3 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
           wyrażenia zgody na zawarcie  
           w trybie bezprzetargowym  

umowy dzierżawy nieruchomości  
           gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew położonej 
           przy Al. Solidarności 

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

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej 

           przy Al. Solidarności. 
 
           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja           

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Solidarności. 

 
           W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XX/163/2012 
w sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew 

położonej przy Al. Solidarności 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.3 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Korda.                       

                
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Solidarności 
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 Pkt  9. 4 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały zmieniającej 
           uchwałę w sprawie określenia  
           przystanków komunikacyjnych  
           dworców na terenie Tczewa oraz 
           warunków i zasad korzystania  
           z nich przez i przewoźników  
           wraz ze stawkami opłat. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na 
terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników 
wraz ze stawkami opłat. Sugerując zmianę nazwy autobusu linii Nr 3 jadącego 
bezpośrednio do Bałdowa ( a nie na Czyżykowo) np. na ,,3B”, jak również  
uruchomienie przystanku przy Zespole Szkół Odzieżowych, w głosowaniu:                
za – 11 jednogłośnie.  

                           
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja          
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych dworców na terenie Tczewa oraz 
warunków i zasad korzystania z nich przez i przewoźników wraz ze stawkami 
opłat. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XX/164/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania 

z nich przez i przewoźników wraz ze stawkami opłat. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.4 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Korda  

                                 
 Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie  

określenia przystanków komunikacyjnych dworców na terenie Tczewa 
oraz warunków i zasad korzystania z nich przez i przewoźników 

wraz ze stawkami opłat. 
 

           Pkt 9.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia własności praw  
majątkowych w zamian za 
zaległości podatkowe 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 

           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja           
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania przyjęcia własności praw majątkowych w 
zamian za zaległości podatkowe. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/165/2012 
w sprawie  

przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.5 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Korda           

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia własności 

praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe 
 

Pkt 9.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/166/2012 
w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
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podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 9.6 - obecnych 21 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: F. Motas,  K.Korda    
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa 

Radny Zbigniew Urban – podziękowała Prezydentowi Miasta za złożenie projektu 
uchwały a radnym za jej podjęcie.  

 
Pkt 9.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Miejskiej Tczew do projektu  
pn. „Termomodernizacja obiektów  
szkolnych i centrum kultury w Tczewie” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn. „Termomodernizacja 
obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego   
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej 
Tczew do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury 
w Tczewie”. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/167/2012 
w sprawie  

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do projektu 
pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie” 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 9.7 - obecnych 21 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K.Korda. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn. „Termomodernizacja 

obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie” 
 

Pkt  10 porządku posiedzenia 
Stanowisko Rady Miejskiej  
w sprawie budowy stadionu  
lekkoatletycznego w Tczewie            
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt 
stanowiska, zwracając się z zapytaniem czy do projektu Stanowska są uwagi, 
zapytania.  
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Radny Włodzimierz Mroczkowski – wniosek Klubu Radnych PO zawierał 
informacje o podjęciu działań w zakresie budowy stadionu lekkoatletycznego                
w Tczewie. Był tak skonstruowany, aby poszczególne komisje go rozpatrywały.  
Na Komisji Polityki Gospodarczej były przegłosowane dwa wnioski w tej sprawie 
tj.  
Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek zgłoszony przez radną Brygidę Genca                 
o treści: ,, Czy jestem za przystąpieniem łącznie z Powiatem Tczewskim do 
realizacji w latach 2012-2014 zadania inwestycyjnego ,, Budowa stadionu 
lekkoatletycznego z   400 m i 6 torową bieżnią, określając koszt inwestycji do               
6 mln. zł. w głosowaniu: za – 5, przeciw -4, wstrz. – 0. 
Oraz 
Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie wniosek radnego Krzysztofa 
Misiewicza, o treści: ,,Wnioskuję o dokończenie planowanych inwestycji 
związanych z infrastrukturą lekkoatletyczną w SP Nr 10 i Gimnazjum Nr 3 oraz 
wyrażam chęć budowy stadionu lekkoatletycznego wspólnie z powiatem w 
późniejszych latach po zrealizowaniu w/w inwestycji”, w głosowaniu: za – 3, 
przeciw – 1, wstrz. – 4. 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przegłosowała wniosek za 
przyjęciem inicjatywy budowy boiska lekkoatletycznego wspólnie z Powiatem 
Tczewskim. 
Komisja Finansowo-Budżetowa, nie rozpatrywała takiej inicjatywy. 
Komisja Rewizyjna również przegłosowała wniosek za inicjatywa budowy 
stadionu lekkoatletycznego w Tczewie.  
 
W imieniu Klubu Radnych PO radny złożył wniosek: 
aby w treści stanowiska wykreślić zapis ,,po zrealizowaniu planowanych 
inwestycji związanych z infrastrukturą lekkoatletyczną w SP Nr 10 i Gimnazjum 
Nr 3” i dopisać po zdaniu wspólnie z Powiatem Tczewskim treść ,, i wnioskuję do 
Prezydenta Miasta Tczewa o podjęcie działań w celu przygotowania lokalizacji, 
koncepcji oraz możliwości współfinansowania budowy stadionu 
lekkoatletycznego”. 

Bez wyznaczenia terminu. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma środków 
finansowych, ale uważamy, że powinniśmy podjąć działania w zakresie trzech 
rzeczy: lokalizacji (są dwie), koncepcji (jaki miały być stadion) oraz możliwości 
współfinansowania. Zdając sobie sprawę, że jest bardzo dużo inwestycji i potrzeb 
w mieście, uważamy, żeby taki wniosek uzupełniający stanowisko wpisać do Pana 
Prezydenta i podjąć działania jeszcze w tej kadencji.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował radnemu za 
przedstawienie informacji, poinformował, iż na poprzedniej sesji odczytany był 
wniosek Klubu Radnych PO, także radni i mieszkańcy byli poinformowani o tym 
wniosku.  
Szkoda, że temat ten nie był podjęty na komisjach, ponieważ byłoby łatwiej 
przygotować projekt stanowiska.  
Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie stanowiska ujętego                         
w porządku obrad i stanowiska zaproponowanego przez radnego Włodzimierza 
Mroczkowskiego.  
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Radny Włodzimierz Mroczkowski – zaproponował uzupełnienie stanowiska 
przedstawionego radnym i wnioskuje do Pana Prezydenta o podjęcie działań.  
 
Radna Brygida Genca – zapytała: czy jeżeli jest zgłoszony wniosek, to czy nie 
należy najpierw go przegłosować. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że rada 
przegłosuje wniosek radnego Włodzimierza Mroczkowskiego. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – powtórzył wniosek wcześniej zgłoszony, a 
następnie całą treść stanowiska, uwzględniającego te zmiany:  
,, Rada Miejska w Tczewie wyraża wolę budowy stadionu lekkoatletycznego, 
wspólnie z Powiatem Tczewskim i wnioskuje do Pana Prezydenta Miasta Tczewa 
o podjęcie działań w celu przygotowania lokalizacji, koncepcji oraz możliwości 
współfinansowania budowy stadionu lekkoatletycznego”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
wniosek przedstawiony przez radnego Włodzimierza Mroczkowskiego. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Wniosek  
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej  

o dokonanie zmian w projekcie Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie  
w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego:      

,, aby w treści stanowiska wykreślić zapis ,,po zrealizowaniu planowanych 
inwestycji związanych z infrastrukturą lekkoatletyczną w SP Nr 10 i Gimnazjum 
Nr 3” i dopisać po zdaniu wspólnie z Powiatem Tczewskim treść ,, i wnioskuję do 
Prezydenta Miasta Tczewa o podjęcie działań w celu przygotowania lokalizacji, 
koncepcji oraz możliwości współfinansowania budowy stadionu 
lekkoatletycznego”. 

przegłosowano : za – 7, przeciw – 14, wstm. -0, 
(podczas głosowania wniosku  - obecnych 21 radnych) 

          za głosowali: R. Kucharski, W. Mroczkowski, P. Popielarczyk, B. Kulas, B. Genca                  
E. Czochór, K. Mokwa, 

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Korda. 
 

W wyniku głosowania Wniosek Klubu Radnych PO  
nie uzyskał większości głosów. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
że radni Klubu Radnych PO będą głosowali za Stanowiskiem Rady Miejskiej, 
zwracając uwagę, iż to oddali wszystkie działania budowy stadionu 
lekkoatletycznego.  
 
Radny Tomasz Tobiański – niekoniecznie zgadzam się ze stanowiskiem radnego, 
bo być może Pan Starosta Powiatu Tczewskiego dysponuje działką, na której 
będzie mogła być realizowana budowa stadionu lekkoatletycznego. 
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Wniosek radnego Włodzimierza Mroczkowskiego brzmiał tak, jakby o tym miał 
decydować Pan Prezydent i mało to być na terenach miejskich.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Włodzimierz Mroczkowski – nie zgadzam się 
ze słowami być może. Rada Miejska miałaby określić swoją wolę co do budowy 
stadionu wspólnie z powiatem. Nie możemy gdybać, jeżeli nie mamy takiej woli.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że                          
w projekcie stanowiska jest zapis, że Rada Miejska wyraża wolę budowy wspólnie 
z Powiatem Tczewskim. Nie możemy ustalać terminu, nie mając żadnych danych. 
Nie zaproponował Pan ani lokalizacji, ani finansowania ani tego jaki to ma być 
stadion. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Włodzimierz Mroczkowski – Panie 
Przewodniczący od tego jest Pan Prezydent i cały urząd, wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym, a nie radni. Radni wyrażają wolę, żeby takie działania podjąć.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – właśnie podejmujemy 
stanowisko o wyrażeniu woli budowy stadionu wspólnie z Powiatem Tczewskim. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budowy stadionu 
lekkoatletycznego w Tczewie.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie  
w sprawie  

budowy stadionu lekkoatletycznego w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania stanowiska - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Korda, P. Kajzer 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła Stanowisko w sprawie budowy stadionu 

lekkoatletycznego w Tczewie. 
 

Pkt  11 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
TREŚĆ WNIOSKÓW:  

 
Radny Zbigniew Urban   
Radny wnosi o potrącenie części diety radnemu Kazimierzowi Mokwie – Klub 
Radnych PO oraz radnemu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu – 
Przewodniczącemu Klubu Radnych PO w związku z ich bardzo krótkim 
uczestnictwem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w dniu 
28.05.2012r.  
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Uzasadnienie: 
W dniu 28.05.2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym radny 
Kazimierz Mokwa uczestniczył przez około 1 minutę, natomiast radny 
Włodzimierz Mroczkowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przez 
niecałe 3 minuty. Było to najważniejsze w roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
na którym jej członkowie po dyskusji i przedstawieniu przez radną Brygidę Genca 
zdania odrębnego, przegłosowali ostatecznie wniosek o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta z wykonania budżetu za 2011rok.  
Radny Kazimierz Mokwa i radny Włodzimierz Mroczkowski nie uczestniczyli            
w tej dyskusji i głosowaniu wniosku. Na komisji pojawili się krótko przed jej 
zakończeniem i przebywali na niej odpowiednio niecałą minutę oraz 2 min. 53s. 
Podpisali także listę obecności, która jest podstawą wypłaty im diety oraz 
protokół. 
Radny zgłosił kontrowersyjny wniosek, ponieważ uważa, że powinni oni otrzymać 
wynagrodzenia - diety za tak krótki udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a 
społeczeństwo powinno wiedzieć za co radni otrzymują pieniądze. Posiedzenie 
komisji było nagrywane, więc nie będzie problemów z ustaleniem faktów.  
Radny odczytał treść wniosku, który skierował do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
Treść wniosku znajduje się w pismach skierowanych do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej poz. 31/2012. 

 
Radny Zbigniew Urban  
Radny w  imieniu grupy mieszkańców Tczewa zwraca się do Pana Prezydenta z 
wnioskiem o zmianę stosownych przepisów prawa lokalnego i uwzględnienie 
wśród osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską osób 
niedowidzących, ociemniałych wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub 
opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez 
uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności; z wpisem przyczyny niepełnosprawności 04-O. 
UZASADNIENIE 
Należy uprościć zapisy w tej materii, aby nie było dowolności ich interpretacji 
przez pracowników kontrolujących podróżnych. W chwili obecnej kontrolerzy 
interpretują przepisy w sposób dowolny, czasami uwzględniają prawo do 
bezpłatnych przejazdów, innym razem kwestionują je, dlatego wnoszę jak na 
wstępie.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 245 

 
Radny Zbigniew Urban  
Radny w imieniu grupy mieszkańców Tczewa zwraca się do Pana Prezydenta z 
wnioskiem o rozważenie możliwości lokalizacji nowego przystanku 
autobusowego na ul. Gdańskiej – w jednej z zatok postojowych między                         
ul. Sobieskiego i Integracyjnym Węzłem Komunikacyjnym na ul. Pomorskiej, dla 
osób wysiadających z kierunku Czyżykowa, Starego Miasta i Suchostrzyg. 
UZASADNIENIE 
Obecnie między przystankami na ul. Sobieskiego i Integracyjnym Węźle 
Komunikacyjnym na ul. Pomorskiej jest stosunkowo duża odległość.                           
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Co uniemożliwia wysiadanie w okolicach sklepów na ul. Gdańskiej i kościoła pw. 
św. Józefa ze względu na likwidację przystanku na  ul. Mostowej. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 246 

 
Radny Zbigniew Urban 
Radny w imieniu grupy mieszkańców Tczewa zwraca się do Pana Prezydenta z 
wnioskiem o rozważenie możliwości lokalizacji 2 nowych przystanków 
autobusowych na osiedlu Staszica („Abisynia”) dla celu umożliwienia 
mieszkańcom optymalnego dla nich  dostępu do środków transportu publicznego. 
Wymaga to wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w tym rejonie.  Autobusy 
kursujące ul. Czatkowską mogłyby wjeżdżać w głąb osiedla ułatwiając 
mieszkańcom komunikację z pozostałymi częściami miasta. 
UZASADNIENIE 
Obecnie mieszkańcy pozbawieni są możliwości wsiadania i wysiadania na swoim 
osiedlu  i muszą kierować się do przystanków na ul. Czatkowskiej, co jest dla nich 
sporym utrudnieniem. 
 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 247 

 
Radny Zbigniew Urban  
Radny w imieniu grupy mieszkańców Tczewa -  nawiązując do  wniosku z dn. 26-
04-2012 r. zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o rozważenie możliwości 
takiej zmiany przebiegu trasy autobusów linii nr 7 i linii nr 17, aby przejazd 
odbywał się bez zatrzymania ul. Al. Zwycięstwa zamiast ul. Jedn. Narodu, co 
umożliwi skomunikowanie mieszkańców bloków przy Al. Zwycięstwa 1-4 oraz 
wieżowców z Al. Zwycięstwa 18-20 z cmentarzem i ogrodami działkowymi na ul. 
Rokickiej. 
UZASADNIENIE 
Proszę o ponowne przeanalizowanie mojej argumentacji zawartej we wniosku                         
nr 14  z dn. 26-04-2012 r. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 248 

 
Radny Roman Kucharski  
Radny zawrócił się z prośbą o montaż stojaków rowerowych na osiedlu 
Suchostrzygi  w pobliżu Targowiska Miejskiego Manhattan lub Biedronki.  
 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 241 

 
Radny Roman Kucharski  
Radny zwraca się z prośbą o poprawę nawierzchni wszystkich ścieżek 
rowerowych, a przede wszystkim ścieżki rowerowej znajdującej się wzdłuż 
Milenu. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 242 
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Następnie  
Radny Roman Kucharski – przedstawił ustny wniosek, aby Pan Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej na piśmie i tutaj przed na sesji wyjaśnił jak Komisja 
Rewizyjna się zbierała.  
Dzwoniłem do Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że spóźnię się trzy 
minuty. Ponieważ jadę z Gdańska. Jak się okazało, że z Gdańska przyjechałem 
chyba jako pierwszy i był: Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radna 
Brygida Genca. Okazało się, że nie tylko nie było Radnego Włodzimierza 
Mroczkowskiego, ale radny Zbigniewa Urban również przyszedł po godzinie 
16.00. Także tutaj Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien powiedzieć 
jak i kto na komisję przychodzi.  
 
TREŚĆ ZAPYTANIA: 
Radny Bartłomiej Kulas 
Radny zwrócił się z zapytaniem w sprawie perspektyw Mostu Tczewskiego na 
Wiśle.  
W ostatnich tygodniach w prasie pojawiają się rozmaite informacje dotyczące 
stanu faktycznego i szans remontu Mostu Tczewskiego na Wiśle. Jak powszechnie 
wiadomo ruch na moście zamknięty jest już od kilku miesięcy, co wiąże się ze 
znacznymi utrudnieniami dla licznych mieszkańców po obu stronach Wisły. 
Informacje pojawiające się w prasie są niepokojące i sugerują bardzo wysoki koszt 
przywrócenia choćby ruchu pieszo-rowerowego. Przedstawiciele Powiatu nie są 
także w stanie powiedzieć, czy ostatecznie podejmą się realizacji naprawy Mostu , 
by przywrócić na nim ruch, chociażby w ograniczonej formie.  
Podobnie jak w kwestii ruchu, w mediach pojawiają się informacje o planach 
remontu przez władze Powiatu Tczewskiego, wieżyczek wspomnianego mostu.         
W ostatnich dniach pojawiła się informacja iż Powiatowi przyznano 500 tysięcy 
złotych dotacji na ten cel ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wobec wnioskowanych 3 milionów złotych, dlatego też planuje się 
dokonanie remontu zaledwie jednej z wieżyczek. 
W związku z powyższym radny zapytuje, czy pomimo trudnej sytuacji budżetu 
Miasta Tczewa, Pan Prezydent widzi możliwość finansowego lub innego wsparcia 
dla władz Powiatu Tczewskiego, w celu ponownego otwarcia ruchu na Moście 
Tczewskim ? Czy ponad to widzi Pan Prezydent możliwość takiego wsparcia na 
cele remontu wieżyczek, tak aby wykorzystać nadarzająca się okazję jaką jest 
dotacja z ministerstwa i odrestaurować większą ich liczbę? Radny zwraca się                  
z prośbą o udzielenie informacji  w powyższych sprawach.  
(Radna odczytał treść wniosku). 
Treść zapytania znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 238 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW:  
Radny Bartłomiej Kulas 
Radny złożył wniosek w sprawie naprawy fragmentu nawierzchni ulic Jana z 
Kolna.  
Ulica Jana z Kolna, obok ulic Sambora i Zamkowej to najważniejsza droga 
dojazdowa na tczewski Bulwar Nadwiślański. Na drodze tej ruch jest szczególnie 
wzmożony w okresie letnim, kiedy to mają na bulwarze miejsce rozmaite 
wydarzenia kulturalne, sportowe   i rozrywkowe. Od dłuższego czasu mieszkańcy 
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Starego Miasta jak i przyjezdni z innych dzielnic Tczewa, zwracają radnemu 
uwagę na postępującą degradację fragmentu ulicy Jana  z Kolna na wysokości 
drogi od Skweru Weteranów II Wojny Światowej, do bramy zjazdowej na ulicę 
Samborówny. W ciągu wspomnianego fragmentu znajduje się między innymi 
zjazd na główny parking na tczewskim Bulwarze. Zniszczenia o których mowa, 
mają w większości charakter głębokich wgnieceń w asfalcie od kół 
przejeżdżających tą drogą, najprawdopodobniej ciężkich pojazdów.  
Z uwagi na intensywną eksploatację tej drogi w okresie letnim oraz jej istotne 
znaczenie, jako dojazdu na liczne wydarzenia mające miejsce na bulwarze, a także 
w trosce o zapobiegnięcie dalszej degradacji fragmentu tej ulicy, radny zwraca się 
z wnioskiem o rozważenie możliwości dokonania bieżącego remontu nawierzchni 
tego fragmentu ulicy. Radny zwraca się o przekazanie wniosku do zarządcy drogi, 
czyli do Powiatowego zarządu Dróg.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 249 
 
Następnie 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni .  
Nie chciałem zabierać głosu, bo poruszono moją osobę, ja naprawdę nie chcę ani 
diety, ani mojego uposażenia gdziekolwiek pracując otrzymywać za darmo, bo 
myślę, że swoją rzetelną pracę zasługuję na to, żeby pewne rzeczy … 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są jeszcze interpelacje, wnioski, ponieważ wypowiedź, oświadczenie Pana 
radnego Włodzimierza Mroczkowskiego powinno być przedstawione                             
w następnym punkcie porządku posiedzenia.  

 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa, to jest naprawdę, Pan radny 
Urban kłamie, to co przed chwilą powiedział, że ok. 2 minuty uczestniczyłem tak, 
tak to zorganizował Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dzwoniąc do mnie 
czy ja już jadę. Przeprosiłem, tak już jadę, proszę chwile zaczekać zaraz będę.                    
I tak się stało, przyjechałem. Przecież się nie damy zabić na tych drogach, które są 
zablokowane, żeby przyjechać na tak ważną komisję, która powinna potrwać dość 
długo, można było podyskutować, a trwała bardzo krótko. 
Dlatego przychylam się do wniosku radnego Romana Kucharskiego, aby Pan 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział na piśmie mnie i radnemu 
Romanowi Kucharskiemu także, jak to rzeczywiście było i że sam zadeklarował - 
bo już się skończyła komisja, to ja nie podpisuje listy i nie chcę za to diety.  
Pan radny Zbigniew Urban słyszał to, a teraz kłamie, że należałoby mi obciąć 
dietę. Pewnie, że obciąć, ja poddaje się tutaj jurysdykcji nie ma tutaj problemu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że jesteśmy 
w punkcie 11 porządku posiedzenia sesji tj. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz 
wniosków.  
 
TREŚĆ WNIOSKÓW:  
Radna Brygida Genca  
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Radna, w celu pełniejszego przekazu informacji o odbywających się imprezach, 
wydarzeniach i obchodach uroczystości w naszym mieście, wnosi o wykorzystanie 
w tym celu ekranu ledowego przy Placu Jana Pawła II, korzystając z darmowych 
minut emisji zgodnie z umową o dzierżawą gruntu miejskiego pod ten ekran. 
Można w tym celu wykorzystać informacje z tradycyjnych form reklamy 
(ogłoszeń, zaproszeń), które stają się coraz mniej skuteczne i stosować je 
równolegle jak dotychczas.  Treści emitowane na ekranie LED zwracają uwagę 
przechodniów, osób  w samochodach oraz w środkach komunikacji.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 243 

 
Radna Brygida Genca  
Radna wnosi o utwardzenie nawierzchni sposobem gospodarczym                                    
z wykorzystaniem płyt Yumb lub trelinki z odzysku przy ul. Ks. Sychty.  
Uzasadnienie:  
Jest to ulica wąska o złym stanie nawierzchni z trelinki, bez chodników, wzdłuż 
której parkują samochody prawie przy każdej posesji. Piesi zmuszeni są chodzić 
po jezdni balansując pomiędzy jadącymi i zaparkowanymi pojazdami. W miejscu, 
gdzie ulica Sychty skręca  w kierunku ulicy 30-Stycznia, mieszkańcy niewielki 
kawałek gruntu przy placu rekreacyjnym często już wykorzystują na miejsca 
parkingowe. Jest to droga dojścia i dojazdu do pojemników na śmieci 
segregowane. Przy opadach deszczu grunt rozmięka tworząc trudności                       
i nieprzyjemny widok. Utwardzenie tego terenu odciąży ulicę z parkujących 
samochodów, ułatwi komunikację i dojazd do pojemników na szkło                        
i plastiki oraz poprawi estetykę a plac rekreacyjny jest wystarczająco duży by 
mogło to ograniczyć spełnianie jego roli.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 244 

 
Radna Brygida Genca 
Radna wnioskuję do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby z protokołów komisji 
i sesji można było ustalić, kto z radnych i o której rozpoczął udział                             
w posiedzeniach i o której wyszedł w przypadku wcześniejszego wyjścia przed 
zakończeniem obrad.  
Treść wniosku znajduje się w pismach skierowanych do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej poz. 32/2012. 
 
Następnie głos zabrał  
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, w punkcie interpelacje, wnioski , 
zapytania, złożyłem wniosek, następnie część radnych zaczęła ten wniosek 
komentować. A to nie powinno mieć miejsca, bo nie odnosimy się do wniosków 
składanych przez innych radnych. Taka była zasada.  
Natomiast za niedopuszczalne uważam, zachowanie Pana Przewodniczącego 
Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, który publicznie tutaj na tym forum 
powiedział, że radny Zbigniew Urban kłamie. Otóż kłamie bezczelnie radny 
Mroczkowski. Ponieważ mam przed sobą protokół z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej w dniu 28 maja br. na którym widnieje na liście obecności podpis 
Pana Mroczkowksiego. Powtórzę, przebywał 2.53 s. A więc to nie ja kłamię, tylko 



23 

 

radny Mroczkowski, podpisał udział w komisji, chociaż uczestniczył w niej               
w bardzo ograniczonym zakresie.  
Ponieważ to pomówienie, czy wręcz oszczerstwo publicznie musi mieć swoje 
następstwa, pewnie to sprecyzuję, natomiast chciałem powiedzieć, że Pana 
nieudolna próba wprowadzania opinii publicznej w błąd po raz kolejny została 
zdemaskowana. Mówię po raz kolejny, bo to nie jest moim zdaniem pierwszy 
przypadek. I jest podobną do tych prób oszukiwania opinii publicznej, którą 
reprezentuje w tej chwili Pana rząd Platformy Obywatelskiej, tylko półkę niżej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – tylko proszę kolego, bez 
tak daleko idących wniosków.  

TREŚĆ INTERPELACJI : 
Radny Kazimierz Mokwa  
Radny wniósł o ujęcie w planie budowy ulicy Poligonowej ścieżkę rowerową. 
Tczew, jest miastem rowerów a ta ścieżka połączyłaby osiedla: Suchostrzygi                   
i Witosa po uwzględnieniu w realizacji przebudowy ,,drogi 91” przez Krajowy 
Zarząd Dróg i wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad torami. Zadanie 
inwestycyjne ,, Budowa ulicy Poligonowej” będzie realizowana przez Gminna 
Spółkę ZUOS i nie obciąży budżetu miasta.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 235 

 
Radna Ewa Czochór 
Interpelacja dotyczy opłat od posiadania psa. 
Radna zawróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość skutecznego ściągania 
opłaty od posiadania psa od właścicieli uchylających się od jego płacenia. 
Zobowiązanie Straży Miejskiej do wylegitymowania właścicieli będących na 
spacerach z psami z opłaty i aktualnego szczepienia.  
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 236 

 
Radna Ewa Czochór 
Interpelacja dotyczy wystawiania mandatów. 
Czy jest możliwość bardziej skutecznego działania Straży Miejskiej do 
wystawiania mandatów mieszkańcom, którzy nie stosują się do wyprowadzenia 
psów na smyczy i w kagańcu oraz sprzątania po swoim psie.  
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 237 

            
TREŚĆ WNIOSKÓW:  
Radna Grażyna Antczak 
Radna zwraca się z prośbą o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie 
poprawy nawierzchni chodników i jezdni ul. Wigury. Stan tej ulicy i chodników 
zagraża bezpieczeństwu pieszym i kierowców. Chodniki przy ul. Jagiellońskiej                  
i na niektórych odcinkach, także są bardzo w złym stanie.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 239 
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Radny Tomasz Tobiański 
Radny zwraca się z wnioskiem o wybudowanie wzdłuż ul. J. Brzechwy od strony 
,,rowerodromu” niewysokiego ogrodzenia bądź zasadzenie żywopłotu, który 
zapobiegłby wybieganiu, wyjeżdżaniu rowerem dzieci bezpośrednio na ul. 
Brzechwy, co zwiększyłoby bezpieczeństwo uczestników placu zabaw. Radny 
prosi o pozytywne i szybkie rozpatrzenie wniosku. Zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców jest najważniejsze.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 240 

 
 Pkt 12 porządku posiedzenia 

Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Radny Roman Kucharski – podziękował Panu Prezydentowi za kilka inwestycji, 
które doszły do skutku po 6 latach pracy jako radnego miasta Tczewa tj.:  
-za ulicę Jagiellońską, 
-za naświetlenie na ul. Żwirki, 
-za wymienione lampy na deptaku między ul. Armii Krajowej a SP nr 12. 
Zwrócił się z zapytaniem do Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy, o 
przedstawienie informacji na temat miejsc w przedszkolach oraz czy na 
Suchostrzygach są stojaki na rowery. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – przedstawił informację na temat 
przyjmowania dzieci do Tczewskich przedszkoli (radni otrzymali informacją na 
piśmie). Trwają prace przygotowawcze dotyczące rozmieszczenia stojaków na 
rowery, będą one rozmieszczone przy placówkach publicznych, ewentualnie w 
takich miejscach, które mogłyby gromadzić jak najwięcej rowerów. Na 
Suchostrzygach miałyby być przy Gimnazjum Nr 3 i SP Nr 12. 
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – odniósł się do spraw organizacyjnych związanych z 
dwoma posiedzeniami Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Pana 
Prezydenta. 
Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 23 maja br. w środę, w posiedzeniu 
uczestniczyło 8 radnych. Nie uczestniczył Ferdynand Motas mający zwolnienie 
lekarskie. Na tym posiedzeniu przedstawiony został wszystkim radnym - podobnie 
jak to miało miejsce w ubiegłym roku, projekt wniosku o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2011. Drobne 
informacje podawane na bieżąco zostały odnotowane. Radna Brygida Genca 
zaproponowała, aby wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany drogą 
elektroniczną i tego samego dnia wniosek został przesłany.  
W maju zaplanowano dwa posiedzenia komisji w celu wypracowania wniosku. 
Drugie posiedzenie komisji odbyło się w poniedziałek. Trzymając się czasowych 
ram – to przed godziną 1600, o której miała się odbyć komisja, byli obecni: 
koleżanka Brygida Genca, kolega Antoni Truszkowski i moja osoba (Kazimierz 
Ickiewicz). Około godz. 1602 zadzwonił kolega Roman Kucharski, że już jedzie i 
za minutę będzie i tak też się stało. W tym samym czasie (kwestia iluś sekund 
różnicy) weszli koledzy: Zbigniew Urban i Krzysztof Misiewicz, chyba pan 
Misiewicz trochę wcześniej. Koleżanka zadzwoniła do kolegi Kazimierza Mokwy, 
który sam przyznał, że zapomniał, ja zadzwoniłem do kolegi Włodzimierza 
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Mroczkowskiego, który też powiedział, że zupełnie zapomniał. W momencie, 
kiedy było quorum, chwilę jeszcze zaczekaliśmy i około godz. 1610 może 1611, 
komisja rozpoczęła swoje obrady. Przywitałem wszystkich obecnych na komisji. 
Pierwszym punktem porządku obrad było zapoznanie się z opiniami komisji 
merytorycznych. Przedstawiłem wszystkie opinie, które wpłynęły, radni nie 
wnosili żadnych uwag na komisjach merytorycznych. Te sprawozdania, które były 
jakby przedmiotem rozważania komisji, zostały pozytywnie przyjęte i tym samym 
zaopiniowane.  
Przeszliśmy do punktu drugiego, który dotyczył wniosku o udzielenie 
absolutorium. Koleżanka radna Brygida Genca zaproponowała swoją propozycję 
rozszerzenia pewnego fragmentu dotyczącego, czy związanego z kontrolą jaka 
miała miejsce w Tczewskim Klubie Abstynenta „Sambor”. Ten wniosek poddałem 
pod głosowanie, wniosek nie uzyskał akceptacji. Następnie przeszliśmy do 
głosowania  w takim układzie nad propozycją, bo zapytałem każdego z obecnych 
na posiedzeniu komisji, czy mają uwagi, i żaden z radnych swoich uwag nie 
podał. Wobec powyższego, odbyło się głosowanie nad absolutorium, które 
generalnie pozytywnie zostało przegłosowane: 5 radnych było za, 1 osoba była 
przeciwna, nikt się nie wstrzymał. W odniesieniu do wniosku o absolutorium:               
5 radnych było za, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
Można powiedzieć, że po tym przegłosowaniu koledzy Włodzimierz 
Mroczkowski i Kazimierz Mokwa pojawili się na sali obrad i uczestniczyli                    
w punkcie trzecim porządku posiedzenia komisji tj. sprawy różne. 
 
Radny Zbigniew Urban – wychodząc naprzeciw i dając mojemu dowodowi                  
w dyskusji szansę tego, żeby dalsze procedury nie były wszczynane, propozycję: 
jeżeli tutaj na tej sesji przeprosi mnie za to, że powiedział, że kłamałem, uznam 
sprawę za nie byłą i dalej nie będę nią się zajmował.  
Druga sprawa: wyjaśnił mieszkańcom temat dotyczący podjętej uchwały w 
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W kwestii dotyczącej parametrów ulicy Jedności Narodu w 
Tczewie. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – odniósł się do kilku spraw, które zostały poruszone 
na dzisiejszej sesji: 
-Pan Prokurator mając możliwość wypowiedzenia się, robi uniki i nie chce 
wyjaśnić sprawy, według Pana Prokuratora nie, ale według radnego dotyczy 
porządku publicznego, 
-przegłosowane przez Radę stanowisko w sprawie budowy stadionu 
lekkoatletycznego w Tczewie, nie przekreśla działań, które będą mogły być 
zrobione w tym roku odnośnie stadionu. A mianowicie dzisiaj było ogłoszone, że 
Pan Prezydent podjął zarządzenie o powołaniu zespołu do spraw WPJ, więc 
można wypisać konkretnie co będzie w tym kierunku robione przez najbliższe lata 
-zamontowanie świateł na przejściu dla pieszych obok CED jest błędem, zwiększa 
się z tego powodu korki w mieście, odnośnie apelu wystosowanego przez radnego 
Bartłomieja Kulasa, do Pana Prezydenta, aby zastanowił się czy nie będziemy w 
stanie wyasygnować jakiejś kwoty na remont wieżyczek. Proszę zapytać 
koleżanki Brygidy Genca dlaczego na jej wniosek z WPI zostały zdjęte 2 mln zł. 
Gdyby nie to, wieżyczki byłyby już dzisiaj wyremontowane, 
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-odnośnie zamieszania z komisjami – było dokładnie tak jak Pan Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej powiedział. Ale problem zaczął się wcześniej, na Komisji 
Polityki Gospodarczej starałem się zmobilizować wielokrotnie radnych i na 
ostatniej komisji gdzie doszło do dyskusji z klubem PO, że tak nie mogą zrobić, 
bo zapowiedziałem, że jeżeli ktoś nie będzie uczestniczył w głosowaniach to mu 
nie zaliczę obecności na komisji, bo jest to najważniejszy moment na komisji.                  
I tak jak obiecałem wystąpię do prawników o opinię w tej sprawie, żeby było 
jednoznacznie określone, kiedy można zaliczyć obecność na komisji, 
-odniósł się do podjętej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie m. p. z p., do 
punktu 2, który dotyczy zapisów odnośnie Starego Miasta. Podziękował 8 radnym, 
którzy po trzech latach zrewidowali swoje stanowisko i zrozumieli, że popełnili            
3 lata temu duży błąd, głosując za przyjęciem tabelki określającej wskaźniki              
i parametry dotyczące Starego Miasta. Trzy lata temu była tu dość burzliwa 
dyskusja na ten temat, bo wtedy mniejszość z nas uważała, że to jest błąd. A to jest 
rzeczywisty błąd, który ogranicza rozwój Starego Miasta. Dzięki temu, że 
przystąpimy do zmiany planu, mam nadzieję, że uchwalimy zmianę, która będzie 
pozbawiona tabelki dotyczącej wskaźników i wówczas nie będzie problemów z 
rozwojem czy inwestycjami na Starym Mieście. Bo w tej chwili jest problem 
zapewniania miejsc parkingowych. 
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – uzupełnił wcześniejszą wypowiedź, poinformował, 
że przekazał listę obecności do podpisania koledze Mroczkowskiemu i Mokwie, 
biorąc pod uwagę to, że radni uczestniczyli w trzecim punkcie porządku 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Druga sprawa z tym związana: uważam, że 
pewne sprawy związane z obecnością radnych i podpisywaniem listy obecności, a 
co za tym idzie pobierania diety powinny być bardziej ściśle unormowane, aby nie 
było niedomówień.  
 
Radna Brygida Genca – odnośnie Komisji Polityki Gospodarczej to Pan 
Przewodniczący trochę chyba zanadto docenia swoją funkcję. Przewodniczący 
Komisji organizuje pracę komisji, nie jest przełożonym radnych na tej komisji i że 
chce potrącać za spóźnienia to chyba trochę wybiega na przód. Zresztą na komisji 
mówiliśmy, że przepisy w tej chwili nie mówią konkretnie ile czasu radny musi 
być obecny, aby miał zaliczoną obecność na sesji czy komisji. Nie doszło do 
takiego uregulowania pomimo, że część radnych chciała w tamtej kadencji to 
uregulować, większość radnych się wypowiadała , że nie i to zostało zaniechane. 
Odnośnie ostatniej Komisji Rewizyjnej – tak niedaleko to było, a już nas pamięć 
w jakiś sposób zawodzi. Uważam, że należy bardzo dokładnie zaznaczać w 
protokole, bo np.: Antoni Truszkowski też się spóźnił, nie był o 1600, przyszedł po 
radnym Kucharskim. Radni Misiewicz i Urban może parę sekund później – 
spóźnili się 10 minut jak ustaliliśmy z panią Dorotą. Komisja trwała około 13 
minut. Więc następna dwójka dotarła 23 minuty po 1600. Więc tu naprawdę trudno 
potem dojść, kto o której przychodzi, kto o której wychodzi. I myślę, Panie 
Przewodniczący, że może powołać komisje statutową, żeby zajęła się tym 
problemem. Bo w tamtej kadencji nie był to taki nabrzmiały problem, w tej 
kadencji uważam, że jest bardziej nabrzmiały bo wielu radnych się spóźnia na 
komisje i wielu wychodzi wcześniej. 
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Radny Zbigniew Urban – ja nie wiem, że pani radna Brygida Genca, tutaj widzę 
dalej, że tak powiem jedyną słuszną linię partii obrała i wprowadza dalej 
mieszkańców i obywateli w błąd. Otóż szanowna koleżanko komisja nie trwała   
13 minut, tylko 23 minuty, jest to zapis protokolarny, a zaczęła się później zgodnie 
z telefonem, który sobie sprawdziłem, telefon od Pana Ickiewicza dostałem           
o godz. 1601, więc moje dotarcie na komisję to jest kwestia dwóch trzech minut,               
z czego się usprawiedliwiałem, ponieważ dziecko ma przyjęciny w tym tygodniu. 
I również na minutę jak się okazuje przed końcem posiedzenia komisji, po 
głosowaniach, po tych wszystkich sprawach różnych wyszedłem zwalniając się 
również z dzieckiem. I w tym czasie minąłem radnego Mokwę, który właśnie 
wchodził do urzędu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – proszę Państwa wszyscy 
jesteśmy dorośli rozpatrujemy kwestie, które w ogóle nie mają prawa tutaj 
zaistnieć. Każdy wie, że jest osobą publiczną, jest radnym, przyjmuje na siebie 
pewne obowiązki, których powinien dotrzymywać, które powinien wypełniać. 
I nie będziemy na pewno nagrywać komisji, będzie tak jak było do tej pory. 
Proponowałbym, abyście Panie i Panowie sami się dyscyplinowali, nie jesteście 
dziećmi, jesteśmy dorośli i na siebie przyjęliśmy pewne obowiązki. I tutaj proszę 
już zakończyć dyskusję. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – otóż istotą działania komisji tak jak kolega 
radny Urban powiedział jest wniosek o absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Tczewa, bardzo poważna sprawa, ja sobie mocno z tego zdaje sprawę. Z przyczyn 
losowych, tak jak Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, nie byłem 
na czas, ale dotarłem. Natomiast  tak ważna sprawa,  nie powinna się tak szybko 
odbyć, nawet jak wiadomo było, że radni docierają, czy dochodzą, należało 
poczekać chwilę, aby z wszystkimi wspólnie i nie byłoby tej dyskusji dzisiaj                 
w ogóle. 
Jednej rzeczy Panie Zbigniewie Urban zabrakło w tym pokazywaniu tutaj listy 
obecności, że to ja osobiście nie chciałem podpisywać tej listy, ponieważ prawie 
się kończyła komisja nie brałem udziału w najważniejszym momencie jakim jest 
głosowanie nad absolutorium. Powiedziałem - do Pana Ickiewicza, panie 
przewodniczący, ja nie podpisuję. Nie no byłeś, jesteś, podpisz. To samo zrobił 
Kazimierz Mokwa. I tu jest ta nieprawda, że podpisałem listę, a nie 
uczestniczyłem w komisji. I o tej nieprawdzie mówię. Moja kultura osobista, 
kolego radny Urban jest na takim poziomie, którą wypracowuję się przez całe 
życie, nie tylko na tej sesji albo podczas kadencji rady. Oczywiście mogę Pana 
przeprosić, w myśl nawet zapisów pisma świętego, jak ktoś kogoś kamieniem, to 
ja go chlebem, Przepraszam, jeżeli uraziłem czymkolwiek.  
Natomiast to kłamstwo, to już w tym momencie, jeżeli nie do końca mówimy 
prawdę, bo ja nie chciałem tej listy podpisać, a Pan użył tego argumentu – tu jest 
podpisane. Tak jest, bardzo proszę ja mogę się zrzec, tak jak się zrzekam 
niektórych rzeczy na inne cele charytatywne, na to jest mnie stać. Prosiłbym na 
przyszłość nie prowokować takich rzeczy, nie wykorzystywać właśnie sytuacji 
politycznie, jak Pan tu przywołuje kogoś, aby na kogoś zwrócić uwagę, aby w ten 
sposób może kogoś niszczyć, albo komuś na czymś zależy. Dwa lata przed 
wyborami, to jeszcze trochę mamy czas. 
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Radny Bartłomiej Kulas – zostałem wywołany do tablicy przez Pana Krzysztofa 
Misiewicza, dlatego pozwolę sobie powiedzieć. 
Kolego Krzysztofie, zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat był poruszany, w 
poprzedniej kadencji, że były takie plany, żeby wyremontować jedną czy dwie 
wieżyczki. Nie oceniam tego jak to było kiedyś. Widocznie były argumenty, żeby 
tego nie robić. Ale teraz Panie Krzysztofie nadarza się ciekawa okazja, ponieważ 
została przyznana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Właśnie w tym kontekście zapytuje Pana Prezydenta czy jest w stanie 
wygospodarować jakieś środki, jednocześnie rozumiejąc trudną sytuację budżetu 
miasta.  
Zgadzam się z tym, co powiedział Pan Przewodniczący i dodam tylko, że chyba 
sesje naszej Rady nie są do tego, aby uprawiać taką brudną politykę, paskudną, 
bezpardonową brudną politykę. Bo to miało dzisiaj tu miejsce. 
Jestem zdania i zachęcam kolegów, aby bardziej angażować się merytorycznie w 
pracę ,a nie wytykać kolegom błędy. Też mogę powiedzieć, obserwuję, chodzę na 
sesję (tylko trzy razy w całej kadencji na razie mnie nie było) i widzę, którzy radni 
się spóźniają, którzy mają problemy z ciągle dzwoniącymi telefonami, którzy 
wiecznie wychodzą.  
I może rzeczywiście warto byłoby zacząć od spojrzenia na siebie, na to jak się 
samemu traktuje poważnie pracę rady, zamiast oceniać innych myślę, że dość 
pochopnie.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado.  
Aby trochę uzdrowić to niezdrowe zachowanie naszego kolegi, mam informację 
odbiegając od polityki, bo zawsze mówiłem, że nie należę do żadnej partii i 
uważam, że uprawianie polityki na forum Rady nie powinno się odbywać. 
Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania na os. Górki 
majówki rodzinnej. 
Nawiązując do wypowiedzi radnego Urbana – nie przyszedłem do Rady, żeby 
pobierać dietę, a takim namacalnym przykładem gdzie pracowałem zawodowo i 
nie mogłem uczestniczyć w ubiegłym roku w trzech sesjach, przekazałem moje 
diety na Stowarzyszenie Górki.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – cieszę się tak jak wcześniej, że rozmawiamy o 
wieżyczkach i wszyscy chcemy coś z tym tematem zrobić. Tylko, że wtedy był 
idealny czas, miliony bardzo dużo pieniędzy i te dwa miliony były wstrzelone w 
idealny czas. A w tej chwili mamy bardzo duże problemy finansowe. Tak samo 
jest ze stadionem, że powiat chciałby, ale powiat też nie jest przygotowany 
finansowo. I dlatego chcieć, to nie znaczy móc. 
 
Radna Brygida Genca – odnośnie wypowiedzi radnego Misiewicza dotyczącej 
wieżyczek na moście tczewskim. Radny Krzysztof Misiewicz mówi, że to było już 
w WPI i byłoby już zrealizowane. 
WPI nie był to żaden formalny dokument, podstawa do jakichkolwiek inwestycji. 
To był WPI stworzony na potrzeby gminy, ale za tym nie szły konkretne 
pieniądze. W planach WPI mieliśmy dużo inwestycji, między innymi na 2011 rok 
była budowa świetlicy na Górkach, remont ulicy ks. Pasierba, na 2012 rok był 
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remont ulicy Biskupa Dominika, wiele inwestycji. No niestety żadne z nich do tej 
pory nie są zrealizowane. 
Na tyle ile pamiętam, w WPI zostały umieszczone 2 mln zł bez konkretnego 
wskazania co za te pieniądze miałoby być zrobione. Wieżyczki wyszły dopiero 
potem. Nie było żadnego porozumienia z powiatem i trudno byłoby decydować o 
remontach na majątku powiatu. Wówczas kiedy zmienialiśmy chronologię zadań 
inwestycyjnych, prawdopodobnie ta pozycja została wykreślona, czy przeniesiona 
na późniejszy czas. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że przegłosowano na wniosek 
koleżanki. 
Radna Brygida Genca – być może, ja nie powiem, że to nie był wniosek, ale ja 
wtedy nie widziałam absolutnie żadnego uzasadnienia, żeby te pieniądze na ten 
rok, gdzie był rok na który mieliśmy uchwalać budżet, nie było przygotowane, aby 
taka inwestycja miała być przeprowadzona. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zgadza się. 
 
Radna Brygida Genca – tyle właśnie w związku z wyjaśnieniem. Mówiąc, że to 
było w WPI i byłoby to zrealizowane, nie jest to prawdą. Bo żeby było 
zrealizowane to muszą być pieniądze w budżecie. I nie jest prawdą, że tylko to co 
było w WPI znajdowało się w budżecie. Niekiedy realizacja zadań inwestycyjnych 
umieszczona w budżecie znacznie odbiega od zadań w WPI. Zostały do budżetu 
wprowadzone nowe zadania, niektóre zostały wykreślone. I to naprawdę nie był 
dokument, który mógłby powiedzieć , że jeżeli dana pozycja była w WPI, to ona 
byłaby zrealizowana. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do radnego Kazimierza Mokwy, otóż 
najpierw Pan odczytał zasługi Stowarzyszenia Górki, co zorganizowaliście, komu 
dziękujecie. Następnie powiedział Pan, że Pan pływał, być może dalej, a następnie 
powiedział Pan, że diety Pan nie odebrał i przekazał Pan na rzecz stowarzyszenia 
w którym Pan działał. Tak to zrozumiałem, żeby była pewna czytelność intencji. 
Chciałem powiedzieć, że nie zmienia to faktu, że uczestniczył Pan w posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej najważniejszej w roku, przez dwie i pół minuty. I uważam, że 
nie powinien Pan z tego tytułu otrzymać diety i powinna ona zostać potrącona, 
dlatego taki wniosek złożyłem i tu jest spór, nie odnoszę się do czegoś innego. 
I proszę to tylko tak traktować. Chciałem powiedzieć, że mój wniosek pierwszy 
złożony dotyczył właśnie potrącenia diety z tytułu bardzo ograniczonego 
uczestniczenia w komisji. I ja żadnych politycznych spraw nie rozstrzygałem tutaj. 
Tylko i wyłącznie wynikły one w skutek tego, że wniosek był komentowany, czy 
odnosili się do niego inni radni. I to tyle. 
 
Radna Barbara Kamińska – poinformowała o samodyscyplinie w sprawie 
składania wniosków i interpelacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował:  
-14 czerwca br. konwent o godz. 1600, 
-3 czerwca br. odbędzie się Pchli Targ na Placu Hallera, 
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-1 czerwca br. o godz. 1300 w Zespole Szkół Ekonomicznych na prośbę MRM 
odbędzie się mecz pomiędzy Młodzieżową Radą Miasta, a radnymi Rady 
Miejskiej w Tczewie. Skład radnych: Kazimierz Ickiewicz, Krzysztof Misiewicz, 
Zbigniew Urban, Bartłomiej Kulas, Krzysztof Korda, Tomasz Tobiański, Zenon 
Drewa, Artur Czuha, Mirosław Augustyn, Zenon Żynda, Piotr Popielarczyk, Piotr 
Kajzer. 
-o odpowiedzi na wniosek Komisji doraźnej, do spraw opiniowania nazw ulic                 
w mieście Tczewie, w sprawie uzupełnienia tabliczek z nazwami ulic. 
 
Radna Grażyna Antczak – w imieniu organizatorów zaprosiła mieszkańców                 
i radnych na piknik rodzinny, który odbędzie się w niedzielę 3 czerwca w godz. 
1400-1700 na placu przed kościołem NMP MK przy ul. Rokickiej. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zaprosił na festyn parafialny, który odbędzie 
się 10 czerwca br. od godz. 1400-1900 przy kościele pw. św. Józefa. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XX sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1340. 
                                                            
 

 

 
 
 
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 

 
 

 


