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

z posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 01 sierpnia 2012 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 
------------------------------------------------------ 

 
 
           Obecni radni     :                              -                 19 / wg listy obecności 

 

           Nieobecni radni :                          -                 Ferdynand Motas   

                   B. Chylicka 

         E. Czochór 

         W. Mroczkowski  

                                                                                   

           Obecni goście zaproszeni                 -                 1/ wg listy obecności 
 

 

Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXII sesję Rady 

Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  

 

      W i t a j ą c  : 

1. Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 

2. Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego. 

3. Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 

4. Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  

5. Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 

6. Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 

7. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, 

8. 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 19 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum 

do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek 

obrad sesji. 

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 

zaproponowany porządek. 

 

W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto jednogłośnie : za – 19 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  19 radnych) 

          podczas głosowania nieobecni:  E. Czochór, W. Mroczkowski, F. Motas,  B. Chylicka 

 

              

I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 

2. Sprawdzenie obecności radnych. 

3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 

 

II . Część druga: 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia własności praw   

    majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. 

5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 

 

Następnie  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- ogłosił przerwę w obradach 

sesji, w celu spotkania się członków Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji 

Finansowo-Budżetowej i zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości 

podatkowe. 

Przerwa 

Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- wznowił obrady sesji.  

 

II . Część druga: 
Pkt 4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie przyjęcia  
własności praw majątkowych  
w zamian za zaległości podatkowe 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- przedstawił projekt w/w 

uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz– 

poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia własności praw majątkowych w zamian 

za zaległości podatkowe. 

 

           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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia własności praw 

majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXII/176/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia własności praw majątkowych w zamian  
za zaległości podatkowe 

podjęto jednogłośnie : za – 19 
(podczas głosowania pkt 4 – obecnych 19 radnych)  

              nieobecni podczas głosowania: E. Czochór, W. Mroczkowski, F. Motas, B. Chylicka 

  

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. 

 

Pkt  5 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
Radny Zbigniew Urban  - zaapelował do Prezydenta Miasta o podjęcie planów 

podłączenia w sieć światłowodową budynków należących do Gminy Miejskiej 

Tczew – miedzy innymi w budynku w którym mieszczą się organizacje 

pozarządowe.  

W budynku po CED, w którym ma być siedziba Urzędu Miejskiego również nie 

ma dostępu do internetu światłowodowego, a taki istnieje w Starostwie 

Powiatowym. 

Radny w tej sprawie złoży pisemny wniosek na sesji 30 sierpnia 2012r.  

 

TREŚĆ INTERPELACJI : 
Radny Bartłomiej Kulas 
Radny złożył interpelację w sprawie znalezienia przyczyny i rozwiązania 

problemu zalewania dolnej części Starego Miasta przez wody opadowe.  

(Radny odczytał treść interpelacji). 

Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 376 

 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
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Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z prośbą o zbadanie jakości 

remontowanej ulicy Spółdzielczej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o: 

- przypadającej w dniu dzisiejszym 68 rocznicy wybuchu Powstania    

  Warszawskiego, a w związku z tym o obecności pocztu sztandarowego, 

- dnia 9 sierpnia br. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się wspólne   

  spotkanie powiatowej Komisji Zdrowia i miejskiej Komisji Polityki Społecznej   

  w celu  wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie działalności Ogniska   

  Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie,                           

  a o godz. 16.30 odbędzie się Konwent,   

- radni otrzymali Kodeks Etyczny Radnych w celu zapoznania się i wniesienia   

  ewentualnych uwag, 

- radni wizytują placówki, które w ramach Akcji Lato 2012 zorganizowały   

  wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

 

Więcej uwag nie zgłoszono             

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXII nadzwyczajnej 

sesji, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   

Obrady sesji zakończono o godz. 10
30

. 

 

 

          

 

  

 

 
 

 
Wytworzyła: 

Łucja Kussowska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


