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P r o t o k ó ł  Nr  XXI/2012 
----------------------------------------------- 

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

------------------------------------------------------ 
 
           Obecni radni     :                              -                 21 / wg listy obecności 
 
           Nieobecni radni :                          -                 Ferdynand Motas   
                   Krzysztof Misiewicz 
                                                                                   
           Obecni goście zaproszeni                 -               4/ wg listy obecności 
 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXI 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. Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
9. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, 
10. 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 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji 
z dnia 14.06.2012 r. proponując przeniesienie punktu 14.6 - podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa, jako pkt 
14.1.      
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: czy do 
przedstawionego porządku obrad są uwagi?  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji z dnia 14.06.2012r. wraz z propozycją zmiany.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto jednogłośnie : za – 21 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  21 radnych) 
                                      podczas głosowania nieobecni: F. Motas, Misiewicz,  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji. Wobec powyższego ulegnie 
zmiana numeracji 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 31 maja 2012 r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2012r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 31 maja 2012r.                
     do 27 czerwca 2012r. 
 
II . Część druga: 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  
    wykonania budżetu  miasta za 2011 rok. 
     7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
 7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 7.3. Dyskusja 
     7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   
            sprawozdaniem z wykonania budżetu  miasta za 2011 rok. 
     7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta    
           Tczewa za 2011 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2011 rok. 
9. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
10. Informacja o stanie realizacji wdrażania nowej Ustawy o czystości i porządku na   
      terenie gminy. 
11. Informacja o realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 
12. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2011/2012.  
13. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny Komisji     
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 Rewizyjnej dotyczącej wydatkowania środków finansowych  przez Centrum Kultury 
i  Sztuki i Fabrykę Sztuk pod względem celowości i gospodarności na reklamę, 
promocję w latach 2010 – 2011. 

 
14. Podjęcie uchwał w sprawie:  
      14.1 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 
      14.2 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok, 
      14.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024,  
      14.4 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II  półrocze 2012r. 
      14.5ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2012  dla  
              Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, 
      14.6 mieniająca uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tczewie, 
15. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji Rady 
w Tczewie z dnia 31 maja 2012 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                    
z sesji z dnia 31 maja 2012r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 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 czerwiec 2012r.  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto poinformował, iż: 
- Urząd Miejski w Tcxzewie przystąpił do konkursu ,, Najwyższa Jakość Quality 
International 201” w kategorii : QI Order – system zarządzania Jakością, 
organizowanego przez redakcję Forum Biznesu. Patronat nad konkursem 
sprawowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Polskie Forum ISO 9001.  
Kapituła konkursu doceniając starania związane z wyrażaniem i promowaniem 
idei jakości, przyznała Urzędowi Miasta Złotego Gryfa w kategorii zarządzania 
najwyższą jakością. Medal zostanie wręczony na uroczystej gali w miesiącu 
wrześniu br.  
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- w trakcie obchodów Dni Ziemi Tczewskiej, w Tczewie gościła delegacja z 
miasta Kursk, która towarzyszyła grupie kilkunastoosobowej młodzieży z IV 
Gimnazjum w Kursku. Było to wynikiem naszego poprzedniego wyjazdu do 
Kurska, kiedy zaproponowaliśmy wymianę młodzieżową. Kursk na to przystał                 
i grupa młodzieży gościła w Gimnazjum Nr 3. Kolejnym etapem będzie wyjazd 
naszej młodzieży do Kurska. Mam nadzieję, że w efekcie nastąpi podpisanie 
porozumienia o współpracy między Gimnazjum Nr 3 w Tczewie,  a Gimnazjum 
Nr 4 w Kursku. W tym momencie współpraca z Kurskiem wejdzie na zupełnie 
nowe etapy, chyba bardziej pożyteczne niż to co było do tej pory, 
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa odstępuje od uzgodnień dokonanych 
wcześniej, co do terenów po byłej jednostce wojskowej. Ostatnio na sesji była 
mowa o warunkach, na które przystał Pan Prezes Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej, a tydzień po spotkaniu udał, że rozmowy nie było i przyznał się, 
że właściwie nie miał kompetencji, aby takich uzgodnień dokonywać.  
W takiej sytuacji będziemy załatwiać sprawę bezpośrednio w Ministerstwie, a nie 
poprzez WAM w Gdyni, 
- w związku ze zbliżającymi się wakacjami podziękował wszystkim nauczycielom 
za włożony wkład pracy w edukację młodzieży, a uczniom za trud, który podjęli w 
czasie roku szkolnego, życząc wszystkim udanych wakacji, również radnym, 
ponieważ jest to ostatnia sesja przed wakacjami,  
- poinformował o inicjatywie Dawnego Tczewa, tj.  wyprodukowania oranżady 
wg przepisu nieistniejącej już Wytwórni Wód Gazowanych, która mieściła się 
przy ul. Lecha, 
- zaprosił radnych do amfiteatru w parku miejskim, gdzie odbędzie się nadanie 
imienia amfiteatrowi, 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są pytania do Pana Prezydenta?  
 
Radny Roman Kucharski – w imieniu działkowców, zwrócił się z zapytaniem                 
o losy ogródków działkowych na terenie miasta Tczewa, w związku z pracami 
Sejmu nad nową ustawą o rodzinnych ogródkach działkowych.  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że ze strony miasta nie ma 
żadnej inicjatywy dotyczącej ogródków działkowych. Wpłynął wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego o unieważnienie ustawy o ogródkach działkowych.  
Odbyło się spotkanie z prezesami ogródków działkowych, którzy przygotowali 
stanowisko w tej sprawie przekazując do Warszawy i do Zarządu Okręgowego                   
w Gdańsku.  
Ze strony miasta nie ma żadnego zagrożenia, gdyby jednak ustawa została 
unieważniona i zabrakłoby podstawy prawnej funkcjonowania ogrodów 
działkowych, to można by zastosować – tak jak to jest przy tzw. Gliniankach, 
użyczenie terenu przez miasto. Gdyby nie było ustawy, to ogrody działkowe 
mogłyby funkcjonować jako tzw. miejskie ogrody działkowe.  

 
Więcej uwag i zapytań  nie zgłoszono. 
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Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 31 maja 2012r                
do 27 czerwca 2012r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska –przedstawiła informację  
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 31 maja 2012r. do 27 
czerwca 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 

 
II . Część druga: 

    Pkt 7 porządku posiedzenia 
    Rozpatrzenie i zatwierdzenie  
    sprawozdania finansowego wraz 
     ze sprawozdaniem z wykonania 
     budżetu miasta za 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni 
otrzymali powyższe materiały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

 
 Pkt 7.1  porządku posiedzenia  

Wystąpienie Prezydenta  
Miasta Tczewa 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –  Panie Przewodniczący, Panie                          
i Panowie Radni, Szanowni Państwo. 
Budżet 2011 roku jest pierwszym budżetem konstruowanym i wykonywanym                      
przez tę kadencję.  Sprawozdanie omawiane było na komisjach stałych, więc na  
sesji nie ma potrzeby ponownego omawiania. Dane ujęte w sprawozdaniu 
przedstawione będą podczas odczytywania opinii, więc nie ma potrzeby 
przedstawiania ich po raz kolejny. 
  

 Pkt 7.2  porządku posiedzenia  
Wystąpienie Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił: 
- uchwałę Nr 077/g128/R/IV/12 składu orzekającego Regionalnej Izby               
  Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2012 r. (w zał.) w sprawie opinii                  
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za 2011 rok.  
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Tczewie w sprawie udzielenia   
  Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w  
  2011 roku (w zał.), 
- uchwałę Nr 113/g128/A/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    
  Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2012 roku. (w zał.)  
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 Pkt 7.3  porządku posiedzenia  
Dyskusja 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- otworzył dyskusję oddając 
głos radnemu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu. 
 
W imieniu  Klubu Radnych PO radny Włodzimierz Mroczkowski  – Panie 
Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni i Goście.  
Otóż zanim przedstawię Stanowisko Klubu Radnych PO w sprawie absolutorium, 
to chciałbym się odnieść do treści przekazanych przez Pana Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, a mianowicie, że wszystkie zalecenia pokontrolne były 
realizowane na bieżąco.  
Chodzi o wniosek, który próbowała na Komisji Rewizyjnej wnieść do protokołu                             
i do wniosku absolutoryjnego radna Brygida Genca. Chodziło w nim o to, aby 
zaznaczyć, szczególnie dla Pana Prezydenta i nas wszystkich, że podczas kontroli 
zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Tczewski Klub 
Abstynenta ,,Sambor”, nie prowadzono właściwie dokumentacji zgodnie z umową 
o rachunkowości. Poważny zarzut, który został odparty na Komisji Rewizyjnej 
ponieważ nie dotyczył lat w których kontrola się odbyła. Kontrola dotyczyła lat 
2009-2010, natomiast zespół kontrolny zakończył pracę w lipcu ubiegłego roku, 
wówczas również stwierdzono, że nie jest prowadzona dokumentacja zgodnie z 
ustawą o rachunkowości.  
W związku z tym, że Komisja Rewizyjna (bez obecności trzech radnych, między 
innymi mojej osoby i radnego Kazimierza Mokwy) odrzuciła wniosek radnej 
Brygidy Genca, Klub Radnych PO postanowił złożyć zdanie odrębne w tej 
sprawie po to, aby do całości sprawy związanej z realizacją budżetu mieli obraz, iż 
w dziedzinie naliczania dotacji, zawieranych umów nie tylko ze Stowarzyszeniem 
Tczewski Klub Abstynenta ,,Sambor”, należy poprawnie to realizować                         
w przyszłości. Pan Prezydent został zobowiązany do sprawdzenia tej sprawy już w 
ubiegłym roku podczas czytania protokołu zespołu kontrolnego Komisji 
Rewizyjnej, a zrealizował to dopiero na wniosek Komisji Rewizyjnej w miesiącu 
marcu. W kwietniu komisja otrzymała odpowiedź, że zostało wszystko wykonane 
właściwie, a w styczniu Stowarzyszenie otrzymało kolejną dotację.  
Proszę potraktować to jako uwagę dość poważną na przyszłość i Pan Prezydent to 
tak przyjął. Natomiast gdzieś to musiało być zapisane. Nie zostało to zapisane 
przez Komisję Rewizyjną na wniosek radnej Brygidy Genca, więc złożone zostało 
zdanie odrębne przez Klub Radnych PO.  
Ostatnie zdania w zdaniu odrębnym, są dość mocno zapisane, ale dotyczą tylko                   
i wyłącznie tej sprawy, czyli dotacji dla Stowarzyszenia Tczewski Klub 
Abstynenta ,,Sambor” i jej rozliczenia.  

 
Radny Roman Kucharski – odczytał oświadczenie, dotyczące zdania odrębnego 
członków Komisji Rewizyjnej Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, 
odnoszącego się do Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie                  
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu miasta w 2011 roku ( zał. Nr 3)  
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Radny Włodzimierz Mroczkowski  – zwrócił się z wnioskiem o 10-cio minutową  
przerwę w obradach sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę                         
w obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
W imieniu  Klubu Radnych PO radny Włodzimierz Mroczkowski  –  przedstawił 
stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2011 rok. (zał. Nr 4)  

 
Przewodniczący Klubu Radnych RIO  Zbigniew Urban – poinformował, iż Klub 
Radnych będzie głosował za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Zenon Żynda -  Klub Radnych PiS 
pozytywnie ocenił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011r. i będzie 
głosował za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta.  

 
Przewodniczący Klubu Radych  Porozumienie na Plus Kazimierz Ickiewicz – 
przedstawił stanowisko Klubu PNP w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2011 roku. (zał. Nr 5)  
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 

 Pkt 7.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           zatwierdzenia sprawozdania  
           finansowego wraz ze sprawozdaniem  
           z wykonania budżetu miasta za 2010 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/ w 
uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXI/168/2012 
w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              
z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. 

podjęto jednogłośnie : za – 21 
(podczas głosowania pkt 7.4 - obecnych 21 radnych)  

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

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta za 2011 rok. 
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 Pkt 7.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia absolutorium  
Prezydentowi Miasta Tczewa  
za 2011rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa 
za 2011 rok. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/169/2012 
w sprawie  

         udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2011 rok. 
podjęto jednogłośnie : za – 21 

(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Misiewicz,   

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Tczewa za 2011 rok. 

 
Gratulacje Panu Prezydentowi Miasta Mirosławowi Pobłockiemu złożyli 
członkowie Komisji Rewizyjnej, Kluby Radnych.  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki podziękował radnym za pozytywne 
zaopiniowany projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –ogłosił przerwę w obradach 
sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 

 Pkt  8  porządku posiedzenia  
           Sprawozdanie z działalności  
           Prezydenta Miasta Tczewa  
           za 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie. 
Radni nie zgłosili uwag ani zapytań. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z działalności Prezydenta 
Miasta Tczewa za 2011 rok. 
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 Pkt  9 porządku posiedzenia  
           Ocena realizacji Strategii  
           Rozwiązywania Problemów  
           Społecznych. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
 

           Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Ocenę realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 Pkt  10 porządku posiedzenia  
           Informacja o stanie realizacji  
           wdrażania nowej Ustawy o  
           czystości i porządku na terenie 
           gminy 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Informację o 
stanie realizacji wdrażania nowej Ustawy o czystości i porządku na terenie gminy. 
Radni nie zgłosili uwag ani zapytań. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o stanie realizacji wdrażania 
nowej Ustawy o czystości i porządku na terenie gminy. 

 
 Pkt  11  porządku posiedzenia  
      Informacja o realizacji projektu 
     „Regionalny System Gospodarki  
      Odpadami Tczew” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Informację o 
realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o realizacji projektu 
„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” 

 
 Pkt  12  porządku posiedzenia  

           Sprawozdanie z przebiegu Akcji 
           Zima 2011/2012 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Sprawozdanie 
z przebiegu Akcji Zima 2011/2012. 
Radni nie zgłosili uwag ani zapytań. 
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z przebiegu Akcji 
Zima 2011/2012 

 
 Pkt  13  porządku posiedzenia  
      Przedstawienie protokołu  
      z przeprowadzonej kontroli  
      przez zespół kontrolny Komisji     

    Rewizyjnej dotyczącej wydatkowania 
    środków finansowych  przez Centrum 
    Kultury i  Sztuki i Fabrykę Sztuk pod  
    względem celowości i gospodarności  
    na reklamę, promocję w latach 2010 – 2011. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do 
przewodniczącego zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
protokołu z w/w kontroli.  
 
Radny Roman Kucharski Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji 
Rewizyjnej – przedstawił protokół z kontroli dotyczącej wydatkowania środków 
finansowych  przez Centrum Kultury i  Sztuki i Fabrykę Sztuk pod względem 
celowości i gospodarności na reklamę, promocję w latach 2010 – 2011. 
Protokół znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  

 
 Pkt  14 podjęcie uchwał: 
 Pkt  14.1 podjęcie uchwał: 
           Podjęcie uchwały zmieniającej 
           uchwałę w sprawie powołania  
           Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 21.06.2012r.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – przedstawiła zmiany 
zawarte w  projekcie uchwały, polegające na wprowadzeniu zapisu, który 
umożliwiałby pracę w MRM, młodzieży z organizacji pozarządowych.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański 
– poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy 
projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  



 

 

11 

 

Uchwałę Nr XXI/170/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 14.1 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Misiewicz,  

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa. 

 
 Pkt  14. 2 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. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski -  odniósł się do wcześniejszych uwag na temat 
zmian budżetu miasta, tj.:  
- na Komisji Finansowo-Budżetowej składane były propozycje do korekty budżetu 
miasta na 2012r. jedną z nich było znalezienie 70 tys. zł. na samochód 
specjalistyczny dla płetwonurków Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP działa nie 
tylko na terenie miasta, ale również na terenie powiatu tczewskiego. 70 tys. zł. to 
połowa wartości samochodu, druga połowa byłaby z Zarządu Okręgowego OSP. 
  Druga sprawa, to w budżecie na 2012 rok, na remont chodników ujęta  jest 
kwota 55 tys. zł. a w tej korekcie budżetu, jest kwota 130 tys. zł. na lokomotywę. 
Kwota 130 tys. zł. mogłaby pozostać, ale są inne potrzeby, inne ważniejsze 
sprawy dla miasta jeżeli chodzi o wydatki.  
Dotacja dla ZGKZM – pan dyrektor zwracał się o kwotę 257 tys. zł. na remont 
dwóch dachów i pięciu budynków komunalnych, a dajemy tylko 57 tys. zł.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do projektu uchwały są jeszcze uwagi, zapytania.  

 
Radny Krzysztof Korda – poinformował, że pomysł przewiezienia, 
wyremontowania lokomotywy jest bardzo dobrym pomysłem, usytuowanie 
lokomotywy w rejonie węzła komunikacyjnego i Galerii Kociewskiej, będzie dużą 
promocją miasta Tczewa – miasta kolejarzy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że kwota 
130 tys. zł. nie dotyczy zakupu lokomotywy, pieniądze te przeznaczone są na 
renowację, transport. 
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Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że nie jest przeciwny 
ustawieniu lokomotywy, natomiast musi zestawić ten wydatek ze sprawami, które 
są pominięte, a nawet nie poruszane, np. samochód dla OSP.  

 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że kupujemy 80 ton złomu. 
 
Radna Brygida Genca – na komisjach Pan Prezydent zapewniał, że nie dostajemy 
lokomotywy za darmo, tylko po cenie złomu. Radna zwróciła się do Pana 
Prezydenta o wyjaśnienie.  
Następnie odniosła się do korekty budżetu, poinformowała że na Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radni otrzymali materiał odnośnie stanu 
budynków i remontów w szkołach. W korekcie budżetu nie jest ujęta żadna 
pozycja dotycząca remontów w szkołach, a niektóre remonty muszą być 
wykonane, ponieważ są zalecenia inspektora sanitarnego, Straży Pożarnej. Albo w 
tym roku nie będzie żadnych remontów w szkołach, albo w tej korekcie powinno 
się coś znaleźć.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że tzw. ,,kołdra finansowa” jest 
krótka, ale trzeba mieć nadzieję, że wnioski przedstawione przez radnych do 
korekty budżetu będą zrealizowane. 
Następnie nawiązał do ujętej w korekcie budżetu lokomotywy w wymiarze 
historycznym. W lipcu 2012r. mija 160 rocznica doprowadzenia kolei do Tczewa, 
a co za tym idzie dynamicznego rozwoju miasta.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – Szanowni Państwo, rozmawialiśmy na 
komisji i próbowaliśmy motywować to w różny sposób, również przeliczaliśmy 
wartość lokomotywy w cenach złomu, ale to nie do tego się to sprowadza. 
Sprowadza się do tego, że chcemy, aby to miasto było inaczej postrzegane niż to 
co jest dookoła. Często mówi się, że w innych miastach jest cos zrobione. Chcemy 
dopełnić, Tczew jest miastem kolejarzy, to brzmi dumnie. Kiedyś malowane były 
trzy suche drzewa na przystani, wówczas wszyscy się dziwili i miało to też wielu 
przeciwników. Otworzyła się w tym miejscu piękna panorama. Trzeba dać szansę 
stworzenia takiego miejsca w mieście. Tczew, jest miastem kolejarzy, to brzmi 
dumnie.  

 
Więcej 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 XXI/171/2012 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012r. 
podjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrz. 7,  

(podczas głosowania pkt 14.2 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Misiewicz,                                 
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              Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
 miasta Tczewa na 2012r. 

 
 Pkt  14. 3 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  

Uchwałę Nr XXI/172/2012 
w sprawie 

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

podjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrz. 7,  
(podczas głosowania pkt 14.2 - obecnych 21 radnych) 

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

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

na lata 2012-2024 
 

 Pkt  14. 4 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
           zatwierdzenia planu kontroli 
           Komisji Rewizyjnej na II  półrocze 2012r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Radni: B. Kamińska i P. Popielarczyk o godz. 12.45 opuścili obrady sesji i udali 
się do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie na posiedzenie Rady 
Pedagogicznej podsumowującej całoroczną pracę.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na             
II  półrocze 2012r. 
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W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXI/173/2012 

w sprawie 
         zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II  półrocze 2012r. 

podjęto jednogłośnie: za – 19 
(podczas głosowania pkt 14.4 - obecnych 19 radnych) 

    nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Misiewicz, B. Kamińska, P. Popielarczyk. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II  półrocze 2012r. 

 
 Pkt  14. 5 porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie  
           ustalenia  stawki  jednostkowej   
           dotacji  przedmiotowej  na rok  2012   
           dla Zakładu Gospodarki Komunalnym 
           Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Zenon Żynda – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie ustalenia  stawki  jednostkowej dotacji  przedmiotowej  na rok  2012  dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 

 
           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja           

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia  stawki  
jednostkowej dotacji  przedmiotowej  na rok  2012  dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia  stawki  
jednostkowej dotacji  przedmiotowej  na rok  2012  dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXI/174/2012 
w sprawie 

ustalenia  stawki  jednostkowej dotacji  przedmiotowej  na rok  2012   
dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym 

w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 11.3 - obecnych 19 radnych)  
    nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Misiewicz, B. Kamińska, P. Popielarczyk, 
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            Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia  stawki  
jednostkowej dotacji  przedmiotowej  na rok  2012  dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym 
 

Pkt 14.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania nazw 
ulicom w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście 
Tczewie radny Krzysztof Korda – poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Ponadto przedstawił informacje z posiedzenia komisji. Do komisji wpłynął 
wniosek z komisji stałych, dotyczący upamiętnienia Pani Danuty Galewskiej. W 
posiedzeniu komisji uczestniczyli wnioskodawcy, czyli Stowarzyszenie Zawsze 
Solidarni. Komisja wystosowała do Prezydenta Miasta wniosek o treści:  
,,W odpowiedzi na wniosek dot. upamiętnienia dr Danuty Galewskiej, Komisja 
wnioskuje o sporządzenie wizualizacji, koncepcji itp. dot. możliwości 
upamiętnienia osób (żyjących jak również zmarłych) związanych z Solidarnością 
wzdłuż Alei Solidarności (w tym dr Galewskiej). Wniosek ma na celu 
upamiętnienie tczewskich działaczy Solidarności, spopularyzowanie ich 
poświęcenia dla wolności, demokracji. Komisja proponuje o uwzględnienie 
podczas prac koncepcyjnych możliwości np. wkomponowania tabliczek w płytach 
chodnikowych upamiętniających osoby, sadzenie drzew noszących ich imiona                            
i nazwiska itp.” 

 
Radna B. Chylicka opuściła obrady sesji o godz. 13.10 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w mieście 
Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXI/175/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 18 

(podczas głosowania pkt 14.6 - obecnych 18 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, K. Misiewicz, B. Kamińska,  

P. Popielarczyk, B. Chylicka  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania nazw ulicom w mieście Tczewie 
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Pkt  15 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
1. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Wniosek dotyczy problemów poruszonych przez mieszkańca Tczewa                              
w rozmowach z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Prezydentem Miasta                       
z udziałem radnego Kazimierza Ickiewicza w dniach 21.06.2012r. i 25.06.2012r. 
W związku z powyższym, radny zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: 
a) z czego wynikają problemy z ciepłą wodą w budynku przy ul. Armii Krajowej 

82A, 
b) na jakiej podstawie naliczane są opłaty za ciepłą wodę dla mieszkańców                  

ul. Armii Krajowej 82A, 
c) czy został wprowadzony regulamin rozliczeń mediów w lokalach 

komunalnych i co jest podstawą prawną tego regulaminu (mieszkańcy nie 
zostali z tym regulaminem zapoznani), 

d) z czego wynika różnica w zużyciu wody między licznikiem głównym a 
licznikami indywidualnymi mieszkańców w budynku przy ul. Armii Krajowej 
82A.  

Mieszkaniec  wnosi również o dostęp do ekspertyzy technicznej rozliczeń kosztów 
za ciepłą wodę w budynku przy ul. Armii Krajowej 82A. O ekspertyzie jest mowa 
w piśmie z 28.05.2012r. do mieszkańców, ale nie została do pisma dołączona.  
Ponadto: oddzielnym problemem jest zwrot kosztów za nakłady jakie mieszkaniec 
poniósł w lokalu, które wcześniej posiadał ( czy zwrot kosztów się należy, a jeśli 
tak, to w jakiej wysokości).  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 358 

 
2.Radny Piotr Kajzer  
Radny wnioskuje o doraźny remont ul. Głowackiego w części tejże drogi, która 
nie została objęta remontem generalnym w roku ubiegłym. Obecny stan 
nawierzchni ulicy zdaniem mieszkańców jest niezadawalający i grozi w dalszym 
ciągu uszkodzeniem pojazdów poruszających się po tej drodze.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 359 
 
3.Radny Piotr Kajzer  
Radny wnioskuje  po raz kolejny o dostarczenie nowych elementów na placach 
zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Stanisławskiego, tj. tzw. bujaków, karuzeli, 
huśtawek, czy też torów przeszkód. Wniosek jest wynikiem wielokrotnych próśb 
mieszkańców oś. Wincentego Witosa. Radny zwraca się o ogrodzenie powyższych 
placów zabaw, jest to szczególnie istotne w przypadku placu zabaw przy                        
ul. Broniewskiego, gdyż znajduje on się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy.  
 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 360 
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4.Radny Piotr Kajzer  
Radny wnioskuje po raz kolejny o zamontowanie lamp oświetleniowych na                     
ul. Spacerowej. Sprawa była już zgłaszana w Urzędzie Miejskim. Mieszkańcy 
będą zadowoleni z jakiegokolwiek oświetlenia, które poprawi w należyty sposób 
widoczność na ul. Spacerowej.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 361 

 
5.Radny Kazimierz Mokwa 
Radny zwraca się z prośbą o zakup kontenera jako zaplecza na sprzęt sportowy. 
Uzasadnienie:  
Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Witosa a w wyniku 
przetargu zaoszczędzono około 200 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej kwoty w 
budżecie miasta na ten cel. W związku z tym radny wnioskuje, aby uzupełnić tę 
inwestycję o zakup kontenera za około 30 tys. zł. na przechowanie sprzętu 
sportowego, który do tej pory ćwicząca młodzież musi składować po domach                
i uwzględnienie tej pozycji w korekcie budżetu do IX/2012r.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 362 
 
6.Radna Brygida Genca  
Radna wnosi o wykonanie zmeliorowania terenu ogródka przy Przedszkolu                         
,, Siedem Darów” tak, aby skorelować te prace z pracami budującego się budynku 
w jego sąsiedztwie (etap pozwolenia na budowę).  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 363 

 
7.Radny Włodzimierz Mroczkowski  
W związku z przypadającą w grudniu 2012r. 90-tą rocznicą urodzin Franciszka 
Fabicha wieloletniego radnego Rady Miejskiej w Tczewie, kolejarza tczewskiego, 
patrona Sali obrad Rady Miejskiej, radny wnioskuje o uczczenie wspomnianej 
rocznicy w miesiącu grudniu 2012r.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 364 
 
8.Radna Bożena Chylicka Tczew, ul. Kościuszki 10  
Radna zwraca się z prośba o rozważenie zgłoszonych uwag, aby napisy, a 
właściwie cyfry z numerami autobusów były większe niż do tej pory, ponieważ 
osoby słabowidzące mają problem z ich odczytaniem.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 365 
 
9.Radny Krzysztof Korda  
Radny zwrócił się z wnioskiem o upamiętnienie pani doktor Danuty Galewskiej, 
niedawno zmarłej, tablicą pamiątkową, która mogłaby zawisnąć na przychodni 
lekarskiej, w której przez lata pracowała. 
Uzasadnienie 
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Do radnych miasta wpłynął wniosek o upamiętnienie śp. Danuty Galewskiej. 
Obecnie doraźna Komisja ds. nazewnictwa ulic wystosowała wniosek o 
sporządzenie koncepcji upamiętnienia tczewskich działaczy Solidarności wzdłuż 
Alei Solidarności. Postać dr Danuty Galewskiej zasługuje na jeszcze inne 
upamiętnienie np. poprzez tablicę pamiątkową w miejscu Jej pracy, w którym 
przez lata pomagała drugiemu człowiekowi.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 366 

 
10.Radny Krzysztof Korda  
Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radni zwrócili się z wnioskiem o odrestaurowanie tablicy pamiątkowej 
poświęconej księdzu profesorowi Januszowi Stanisławowi Pasierbowi znajdującej 
się na kamienicy przy ulicy Lecha 5.  
Uzasadnienie: 
Janusz Stanisław Pasierb należy do grona wybitnych polskich poetów, eseistów                
i historyków sztuki XX wieku. W 1991 roku został uhonorowany tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. W przyszłym roku przypada 20 rocznica 
śmierci Janusza Pasierba, stąd odnowienie tablicy wydaje się dobrą okazją do 
oddania hołdu wybitnemu polskiemu humaniście, bardzo związanemu z naszym 
miastem. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 367 
 
11.Radny Roman Kucharski  
Radny wnioskuje do Pana Prezydenta o spowodowanie naprawy zatoczek 
autobusowych na   terenie miasta Tczewa, a w szczególności przy ul. Armii 
Krajowej (dawna pętla autobusowa na  osiedlu Suchostrzygi). Stan techniczny tej 
zatoczki powoduje, że osoby oczekujące na ww.                         
przystanku są ochlapywane wodą spod kół zatrzymujących się przy nim 
autobusów. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 368 

 
12.Radny Zbigniew Urban  
Radny Czesław Roczyński  
Radni wnioskują o wykonanie remontu chodnika położonego wzdłuż bloków przy 
ul. Saperskiej od nr 3 do nr 6 ( obręb 8; działki nr 251/4,253/21.254/1, 
253/11,255/1,246/1). 
Uzasadnienie:  
Chodnik znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym zdrowiu 
pieszych. Na jego powierzchni występują liczne ubytki asfaltu i nierówności.                       
W załączeniu dokumentacja fotograficzna.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 369 
 
13.Radna Bożena Chylicka  
Mieszkańcy domu przy ul. Kościuszki 8 są zaniepokojeni stanem drzewa 
rosnącego na ich podwórku. Drzewo jest wewnątrz spróchniałe, obawiają się, że 
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podczas silnych wiatrów przełamie się i zagrozi ich bezpieczeństwu. 
Radna zwraca się z prośbą o sprawdzenie zasygnalizowanego przez mieszkańców 
tematu i wydanie odpowiedniej opinii.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 370 
 
14.Radna Bożena Chylicka  
Na posesji Kościuszki stoi słup drewniany prawdopodobnie telegraficzny. Stoi tam 
ponad 50 lat, a w chwili obecnej opiera się o elementy wiaty na posesji 10B. Słup 
stoi przy granicy z posesją Nr 10 i w przypadku przewrócenia się spowoduje duże 
szkody, zagrażając również bezpieczeństwu osób tam przebywających. 
 Radna zwraca się z prośbą o usuniecie słupa. W tej sprawie radna dzwoniła na 
pocztę, do elektrowni i do TP i nikt się do słupa nie przyznaje.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 371 
 
TREŚĆ INTERPELACJI : 

 
1. Radny Bartłomiej Kulas  
Radny złożył interpelację w sprawie możliwości poprawy bezpieczeństwa okolic 
tczewskich ogródków działkowych.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 353 
 
2. Radna Ewa Czochór  
Interpelacja w sprawie przywrócenia przystanku autobusowego na ul. Mostowej.  
Radna zwraca się z zapytaniem, czy jest możliwość przywrócenia przystanku 
autobusowego na ul. Mostowej. Z prośbą taką zwrócili się mieszkańcy z osiedla 
Czyżykowa, Os. Kolejarz, Nowego Miasta. 
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.354  
 
TREŚĆ ZAPYTANIA: 
1.Radny Krzysztof Korda  
W związku z skargami mieszkańców dotyczących terminów ceremonii ślubnych w 
tczewskim Urzędzie Stanu Cywilnego, Radny zwraca się z zapytaniem, czy 
prawdą jest, że ceremonie ślubne odbywają się w dniach od poniedziałku do 
piątku i tylko w jedną sobotę miesiąca? 
A  jeżeli tak, to czy istnieje możliwość dostosowania pracy urzędnika USC 
udzielającego ślubów cywilnych do oczekiwań mieszkańców tj. do udzielania 
ślubów cywilnych w każdą sobotę miesiąca? 
Zapytanie radnego wynika z licznych sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców, 
którzy wskazują, że biorąc ślub konkordatowy w Kościele katolickim, ceremonia 
odbywa się zazwyczaj w sobotę tj. w dzień zapisany w polskiej tradycji jako dzień 
ceremonii ślubnych. Problem pojawia się, jeśli osoby nie biorą ślubu 
konkordatowego. Wówczas ślub cywilny odbywa się zazwyczaj w inny dzień np. 
piątek, a nie w sobotę, bo rzadko w ten dzień odbywają się ceremonie w naszym 
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mieście. Dodatkowo mieszkańcy (inni) wskazali, że często zdarza się że osoby z 
różnych względów biorą jedynie ślub cywilny. Nie mogą jednak zrealizować 
swoich planów, marzeń, zamierzeń, gdyż śluby są udzielane zazwyczaj w piątek i 
to w godzinach postrzeganych jako wczesne dla ceremonii ślubnych.  Proszę o 
informację jak wygląda stan faktyczny w wskazanym temacie i czy zostanie 
umożliwione udzielanie ceremonii ślubnych w każdą sobotę, jeśli tak sobie 
zażyczą zainteresowane pary (?), tak jak to było przed laty, nie tak odległe. 
(Radny odczytał treść zapytania). 
Treść zapytania znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 355 
 
2.Radny Krzysztof Korda  
Radny zwrócił się z zapytaniem o plany budowy szkoły podstawowej dla osiedla 
Bajkowe.  
Mieszkańcy od lat oczekują budowy szkoły na wskazanym osiedlu. Dzieci 
uczęszczające do najbliższych szkół podstawowych muszą na trasie do szkoły 
mijać drogi: wojewódzką lub krajową, powiatowe, miejskie. Przechodzą przez 
ruchliwe jezdnie, napotykają na wielkie niebezpieczeństwo. Tymczasem do 
mieszkańców nie trafia przekaz, jaka będzie przyszłość szkoły na osiedlu 
Bajkowe? Czy i kiedy powstanie? Czy powstanie na osiedlu Bajkowe czy w jego 
sąsiedztwie tj. na osiedlu Wincentego Witosa? Radny prosi o odpowiedź, kiedy 
można spodziewać się ostatecznych decyzji oraz czy istnieje możliwość 
zorganizowania do czasu otwarcia szkoły na osiedlu Bajkowe transportu 
autobusowego tzw. „gimbusu” dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej 
nr 12 i nr 11 z terenu osiedla Bajkowe? 
(Radny odczytał treść zapytania). 
Treść zapytania znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 356 
 
3. Radna Brygida Genca  
Radna zwraca zwróciła się z zapytaniem, czy Pan Prezydent w najbliższym 
planach inwestycyjnych uwzględnia budowę windy towarowej w Przedszkolu                  
,, Siedem Darów”.  
Przy podejmowaniu uchwały o przekształceniu przedszkola w 2011 roku, radni 
byli zapewniani przez Prezydenta, że pomimo przekształcenia Urząd Miasta 
wykona zadnie inwestycyjne zapewniające wymagane standardy, gwarantując to 
tym, że według wiedzy Prezydenta, przedszkole zostanie dopuszczone do użytku 
w takim stanie przez SANEPID tylko na 2 lata. Teraz radni dowiadują się, że w 
decyzji SANEPIDU nic takiego nie ma.  
Zostało w 2010 r. wykonane opracowanie – projektowa dokumentacja nawet na 
większy zakres inwestycji w tym przedszkolu, które kosztowało ok. 90 tys. zł. 
Zostały też poniesione koszty opracowania na zagospodarowanie ogródka dla 
dzieci. Czy radni zostali wprowadzeni w błąd odnośnie wykonania tych zadań. 
Mając taką wiedzę być może decyzja Rady Miejskiej odnośnie przekształcenia 
tego przedszkola na niepubliczne była by inna.  
 
(Radna odczytała treść zapytania). 
Treść zapytania znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 357 
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Pkt 12 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z zapytaniem, czy przy ulicy Jagiellońskiej 
55 będzie możliwość zamontowania oświetlenia oraz o podanie informacji na 
temat ilości dzieci w przedszkolach i żłobkach.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że remont ulicy 
Jagiellońskiej 55 wykonany jest zgodnie z projektem, który został zlecony przez 
przedsiębiorców. Miasto cały czas współpracuje z przedsiębiorcami i robione jest 
wszystko, aby obie strony były zadowolone.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – przedstawił informację dotyczącą ilości 
dzieci  w przedszkolach i żłobkach, za wyjątkiem Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego ,, Jagódka”. 
Na liście rezerwowych na dzień dzisiejszy jest 150 dzieci, tj. 98 – trzylatków i ok. 
50- czterolatków. Uwzględniając, że ok. 30 dzieci powinno znaleźć miejsce                    
w punkcie przedszkolnym ,,Jagódka”, to byłaby to liczba 120 dzieci z czego na 
dzień dzisiejszy jest 20 miejsc wolnych w przedszkolach w ogóle. Jest to 
prawdopodobnie związane z lokalizacją przedszkoli. Z analizy wynika, że na rok 
następny zapotrzebowanie na żłobki wynosi 35 miejsc i te oczekiwania zostaną 
spełnione. 
Zrobiono dokładna analizę dzieci pięcioletnich, które muszą być przyjęte do szkół. 
Rodzice dzieci, nie dotrzymują terminów rekrutacji, który zakończył się                          
30 kwietnia br. a dopiero w dniu wczorajszym można było rozpatrywać podania 
rodziców, którzy złożyli wnioski w ostatniej chwili.  
Obowiązek szkolny będzie realizowało 289 pięciolatków.  
 
Następnie 
Radna Bożena Chylicka –poinformowała, że w miesiącu wrześniu br. Harcerska 
Orkiestra Dęta będzie obchodziła 65 lecie. Zwróciła się do Pana Prezydenta                   
z prośbą o wsparcie orkiestry w przygotowaniu obchodów jubileuszu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
Prezydent Miasta jak i Starosta Powiatu Tczewskiego, w bieżącym roku , w dużym 
zakresie wspierali finansowo orkiestrę.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, iż Męski Chór ,,Echo”                   
w Tczewie dnia 02 lipca br. uczestniczył w I Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Chóralnej na Litwie, gdzie zdobył trzecią nagrodę. 
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że do Pana Przewodniczącego i do 
Pana Prezydenta wpłynęło pismo od proboszczów tczewskich parafii z wnioskiem 
– przesłaniem, aby radni Rady Miejskiej w Tczewie pochylili się nad wybraniem 
patrona miasta Tczewa.  
Radny odczytał w/w pismo (w zał.) Radni otrzymali publikację ,, Nasz Wielki 
Patron Święta Jadwiga Królowa”.  
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Radny Kazimierz Ickiewicz zwrócił się do radnych, prezydentów o rozważenie w 
najbliższym czasie propozycji zawartej w piśmie proboszczów tczewskich.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował Księdzu 
Prałatowi Piotrowi Wysga, za zainteresowanie się tematem i przybliżenie sylwetki 
Królowej – Króla Jadwigi.  
 
Radny Roman Kucharski – przypomniał, iż we wrześniu mija 6 lat jak trwa 
dyskusja dotycząca budowy pomnika Księcia Sambora. Radny ma nadzieję, że 
dojdzie do realizacji wspomnianego pomnika, którego koszt kształtowałby się w 
granicach do 50.000 zł.  
 
Radna Ewa Chochór – w imieniu swoim jak również mieszkańców Osiedla 
Kolejarz, podziękowała Panu Krzysztofowi Witosińskiemu, za uzupełnienie 
ubytków na drodze wewnętrznej od strony drogi Nr 1 w kierunku oś. Kolejarz.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że Święta Jadwiga była 
Królem. 
Co do pomnika  Księcia Sambora, to od trzech lat informujemy, że taki pomnik 
jest już na osiedli Górki.  
Poinformował, że w dniu jutrzejszym przed Amfiteatrem o godz. 19.00 odbędzie 
się uroczystość nadania Amfiteatrowi imienia Grzegorza Ciechowskiego. 
Uroczystość połączona będzie z częścią artystyczną – występami zespołów 
muzycznych.  
Poinformował, że kierowca pracujący w Urzędzie Miejskim Pan Kazimierz 
Szymanowski, wydał krótki tomik poezji.  
 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos Panu 
Mirosławowi Ostrowskiemu. 
 
Mirosław Ostrowski – poinformował radnych o zakończonej sprawie odnośnie 
nieprawidłowości w działalności jako dyrektora ZGKZM w Tczewie (informacja 
w zał.)  
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się do Przewodniczącego Rady o zabranie 
głosu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
- pomimo iż miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, to radni odwiedzają 
placówki oświatowe, kolonie, półkolonie organizowane przez organizacje 
pozarządowe w ramach Akcji Lato 2012.  Nie jest to miesiąc oderwany od realiów 
bycia radnym, 
- konwent odbędzie się 9 sierpnia 2012r.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że już 25 rok ukazuje się Kociewski 
Magazyn Regionalny, dzięki przychylności samorządu miasta Tczewa. Od 1995 
roku ukazuje się systematycznie co kwartał.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
powiatowa jednostka organizacyjna Dom Dziecka w Tczewie została 
przekształcona w Centrum Administracyjne placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6 z wyodrębnionymi 
placówkami w Narkowach i w Tczewie przy ul. Kopernika.  
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem, dlaczego Pan 
Przewodniczący nie wyraził zgody na zabranie głosu w sprawie przedstawionej 
przez Pana Mirosława Ostrowskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że nie 
przewiduje dyskusji w temacie przedstawionym przez Pana Mirosława 
Ostrowskiego, ponieważ zabrał on tylko głos w celu odczytania sentencji wyroku. 
Pan Ostrowski został pomówiony w tym miejscu i dlatego w tym miejscu 
przedstawił sentencje wyroku.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXI sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1330. 
 

                                                    

 
 
 
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 
 

 

 


