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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

 

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

------------------------------------------------------ 
 
           Obecni radni     :                              -                20/ wg listy obecności 
 
           Nieobecni radni :                          -                 Ferdynand Motas 
                             Piotr Popielarczyk 
                             Czesław Roczyński 
              
           Obecni goście zaproszeni                 -               7/ wg listy obecności 
 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przed otwarciem sesji radni zapoznali się z przedstawiona przez Panią Prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej informacją na temat przejęcia przez Gminę Miejską 
Tczew ulicy Malinowskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXIII 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. Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
8. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, 
9. przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 20 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 



 

 

2 

 

Pkt 3porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji 
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji z dnia 20.08.2012r.  
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto jednogłośnie : za – 19 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  19 radnych) 
           podczas głosowania nieobecni: F. Motas, P. Popielarczyk, Cz. Roczyński, B. Kamińska,  
 
I. Część pierwsza: 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4.  Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. i z    
     dnia 09 sierpnia 2012r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c lipiec i sierpień 2012r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 czerwca 2012r.                
     do 29 sierpnia 2012r. 
 
II . Część druga: 
7. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2012r. 
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
2012r. 
9.  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.   
10. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2011/2012. 
11. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2012r. 
12. Informacja o funkcjonowaniu żłobków na terenie Tczewa. 
 
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      13.1 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w    
               mieście Tczewie, 
     13.2 wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie    
              zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu    
              nieczystości ciekłych, 

      13.3 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy   
              nieruchomości, gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew   
              położonej przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 67,70 m2), 
      13.4 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy   
              nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew   
              położonej przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 29,80 m2), 
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      13.5 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej   nieruchomości   
            niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła       
            Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny, 

14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołów z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 28 czerwca 2012 r. 
i z 01 sierpnia 2012 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokoły                  
z sesji z dnia 28 czerwca 2012 r. i z 01 sierpnia 2012 r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. i z                        
01 sierpnia 2012 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

          protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. i z 01 sierpnia 2012 r. 

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

               podczas głosowania nieobecni: F. Motas, P. Popielarczyk, Cz. Roczyński, B. Kamińska,  
   

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – w związku z chwilową 
nieobecnością Pana Prezydenta, zwrócił się do radnych o przełożenie kolejności 
omawiania  punktu 5 porządku posiedzenia, na punkt 6, punkt 6 jako pkt 5. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

powyższy wniosek 
przyjęto jednogłośnie: za – 19 

              podczas głosowania nieobecni: F. Motas, P. Popielarczyk, Cz. Roczyński, B. Kamińska 
                             

Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 28 czerwca 2012r.                
do 29 sierpnia 2012r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – przedstawiła informację  
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 czerwca 2012r.                
do 29 sierpnia 2012r. stanowiącą załącznik Nr 1 do protokołu.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 



 

 

4 

 

Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c lipiec i sierpień 2012r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ponadto poinformował, iż: 
- 1 września br. o godz. 1200, odbędą się uroczystości poświęcone 73 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, w których weźmie  udział  Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, 
- w dniu dzisiejszym o godz. 1000 Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk, wziął 
udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, dotyczącym znalezienia przyczyn zalewania terenu pod wiaduktem 
przy ul. Jagiellońskiej,  
- w obecnej kadencji podejmowane są z dużym naciskiem starania do wspierania 
przedsiębiorczości. Była inicjatywa o dwóch nagrodach- konkursach, które zostały 
ogłoszone przez przedsiębiorców. Na sesji wypromowana została inicjatywa 
Dawnego Tczewa, sprzedaży oranżady. Dzisiaj będzie kolejna inicjatywa – po 
przerwie Państwo otrzymają kanapki – jest to oferta nowej firmy, która się 
pojawiła w Tczewie tj. ,,Pan Kanapka”. Jest to ciekawa sprawa, że warto ją 
promować.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są pytania do Pana Prezydenta?  
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem: czy na wszystkie stanowiska 
urzędnicze organizuje się w urzędzie konkursy, czy są praktykowane jeszcze inne 
sposoby naboru.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że od wielu lat na 
wszystkie stanowiska urzędnicze, organizowany jest konkurs. Nie dotyczy to 
stanowisk robotniczych, np. pracownika gospodarczego. 
 
Radna Ewa Czochór – w imieniu mieszkańców podziękowała za utworzenie 
kolejnego wybiegu dla psów.  

 
II . Część druga: 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja z wykonania budżetu  
miasta Tczewa za I półrocze 2012r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał, który był omawiany na posiedzeniach komisji. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z wykonania 

budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2012r. 
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 Pkt 8  porządku posiedzenia  
           Informacja o przebiegu wykonania  
           planu finansowego instytucji kultury 
           za I półrocze 2012r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał, omawiany na posiedzeniach komisji. 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r. 

 
Pkt 9  porządku posiedzenia  
Informacja o kształtowaniu się  

           wieloletniej prognozy finansowej  
           za I półrocze 2012r.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał, omawiany na posiedzeniach komisji. 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r. 

 
 Pkt  10 porządku posiedzenia  

Informacja z działalności  
Młodzieżowej Rady Miasta  
w roku szkolnym 2011/2012. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Informację   
z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2011/2012. 
Radni nie zgłosili uwag ani zapytań. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z działalności Młodzieżowej 
Rady Miasta w roku szkolnym 2011/2012. 

 
 Pkt  11  porządku posiedzenia  

Informacja z realizacji interpelacji  
radnych za I półrocze 2012r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Informację  z 
realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2012r.           
    
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji interpelacji 
radnych za I półrocze 2012r. 
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 Pkt  12  porządku posiedzenia  
Informacja o funkcjonowaniu  
żłobków na terenie Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Informację o 
funkcjonowaniu żłobków na terenie Tczewa. 
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że do urzędu i do radnych, wpłynął list 
otwarty, dotyczący zwiększenia dotacji na 1 dziecko.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił, że list otwarty 
został przekazany do komisji Polityki Społecznej i Komisji Edukacji.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że na najbliższy wtorek z 
dyrektorkami żłobków zorganizowane sjest spotkanie, na którym zostanie 
omówiony temat zawarty w piśmie. 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o funkcjonowaniu 
żłobków na terenie Tczewa 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach 
sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
 Pkt  13 podjęcie uchwał: 

 Pkt 13.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/ w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w 
mieście Tczewie 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Zbigniew Urban–Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty targowej w mieście Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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Uchwałę Nr XXIII/177/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście 
Tczewie 

podjęto jednogłośnie : za – 20 
(podczas głosowania pkt 13.1 - obecnych 20 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, P. Popielarczyk 
 

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

 
 Pkt 13.2 porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie  
          wymagań jakie powinni spełniać  
          przedsiębiorcy ubiegający się  
          o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
          opróżniania zbiorników bezodpływowych  
          i transportu nieczystości ciekłych 

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 
wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do projektu uchwały są jeszcze uwagi, zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIII/178/2012 
w sprawie 

wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 13.2 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, P. Popielarczyk                             
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie   wymagań jakie  
    powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

 Pkt  13. 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 ul. Franciszka  
           Żwirki (pow. 67,70 m2) 

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 
zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości, gruntowej  

           stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka  
           Żwirki (pow. 67,70 m2). 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości, gruntowej  

           stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka       
           Żwirki (pow. 67,70 m2) 
 

W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXIII/179/2012 

w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 

dzierżawy nieruchomości, gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 67,70 m2) 

podjęto jednogłośnie: za - 20 
(podczas głosowania pkt 13.3 - obecnych 20 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, P. Popielarczyk 
 

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 ul. Franciszka Żwirki (pow. 67,70 m2) 
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 Pkt  13. 4 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
           wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
           bezprzetargowym umowy dzierżawy 
          nieruchomości gruntowej stanowiącej 
           własność Gminy Miejskiej Tczew położonej  
           przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 29,80 m2) 

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             
            zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej     
            stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka       
            Żwirki (pow. 29,80 m2). 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 
29,80 m2). 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIII/180/2012 
w sprawie 

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

Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 29,80 m2) 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 13.4 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, P. Popielarczyk 

 
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 ul. Franciszka Żwirki (pow. 29,80 m2) 
 

 Pkt  13. 5 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
           wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
           bezprzetargowej nieruchomości   
           niezabudowanej położonej w Tczewie  
           przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła 
           Zielonoświątkowego Zbór Tczew 



 

 

10 

 

           z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła 

           Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny. 
 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– komisja           
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie 
przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew                         
z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIII/181/2012 
w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz 

Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem                               
bonifikaty od ustalonej ceny 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 13.5 - obecnych 20 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Cz. Roczyński, P. Popielarczyk 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła 
Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem 

bonifikaty od ustalonej ceny 
 

Pkt  15 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
1. Radny Zenon Żynda 
Radny wnosi o przycinkę drzew (topoli) rosnących wzdłuż ulicy Jana z Kolna.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
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Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 386 
 

2.Radny Zenon Żynda 
Radny wnosi o podjęcie działań mających na celu zamontowanie spowalniacza 
ruchu na ulicach Kolejowej oraz Wilczej.  
Na obu jezdniach ze względu na ich proste odcinki, kierowcy często nie 
zachowują należytej prędkości często ją przekraczając, co ma duży wpływ na 
bezpieczeństwo mieszkańców.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 387 
 
3.Radny Zenon Żynda 
Rany wnosi o podjęcie rozmów ze Starostwem Powiatowym w Tczewie w 
sprawie czystości ulic, które są ulicami powiatowymi, ale znajdują się na terenie 
miasta Tczewa.  
Ulice, o których mowa, a zwłaszcza ulice na Starym Mieście, nie dość że są w 
fatalnym stanie technicznym, to czystość zarówno chodników jak też ulic jest w 
stanie skandalicznym. Radny życzyłby tak mieszkańcom jak i sobie takiego 
zaangażowania w ich sprzątanie nie tylko podczas wizyt ważnych osobistości w 
Tczewie, ale w życiu codziennym naszej społeczności.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 388 

 
4.Radny Zenon Żynda 
Radny wnioskuje  
Radny zwraca się z prośbą, o podjęcie działań mających na celu zamontowanie 
naświetlacza na przejściu dla pieszych na ulicy 1-ego Maja przy tczewskim 
hospicjum. 
Z w/w przejścia ze względu na charakter prowadzonej działalności przez ośrodek 
często korzystają osoby niepełnosprawne i starsze, których charakteryzuje niższa 
koncentracja. Bliskość przejścia dla pieszych od dużego skrzyżowania i słabo 
oświetlony teren powoduje, iż osoby, o których mowa są mało widoczne dla 
kierowców, zamontowanie naświetlacza zwłaszcza w nadchodzącym okresie 
jesienno-  zimowym byłoby zasadne.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 389 

 
5.Radny Zenon Żynda 
Radny zwraca się z prośba o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie                      
i zabezpieczenie terenu należącego do PKP tj. terenu dawnej spedycji przy ul. 
Jana z Kolna.  
Teren ten jest terenem ogólnodostępnym, dlatego też stał się obecnie dla części 
mieszkańców dzikim wysypiskiem śmieci, a także toaletą dla pewnej grupy 
zawodowej. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 390 
 
 



 

 

12 

 

6.Radny Piotr Kajzer 
Radny zwrócił się z prośbą o zamontowanie pojemnika na psie odchody, na trenie 
znajdującym się za przystankiem Nowowiejska-Bałdowska.  
Wnioskuje jednocześnie o wzmożone kontrole Straży Miejskiej na wskazanym 
terenie.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.380  

 
7.Radny Piotr Kajzer 
Radny wnioskuje o zamontowanie słupów ochronnych lub barier wzdłuż chodnika 
na ul. Broniewskiego, w miejscu gdzie przylega on do nowopowstającego boiska 
wielofunkcyjnego.  
Powyższe jest zasadne ze względu na położenie boiska poniżej poziomu                             
ul. Broniewskiego, co w przypadku niekontrolowanego zjazdu pojazdów z drogi, 
może po raz kolejny doprowadzić do uszkodzenia nawierzchni boiska.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 381 
 
8.Radny Kazimierz Janusz 
Radny zwraca się z prośba o rozwiązanie problemu ruchu na Starym Mieście.  
Samochody jadące ul. Dominikańska, wchodzą w zakręt w ul. Kościelną z dużą 
prędkością zagrażając bezpieczeństwo pieszych szczególnie dzieci udających się 
do szkoły muzycznej, domu organizacji pozarządowych, kościoła. Następnie z 
piskiem opon wjeżdżają w ul. Kościelną do Placu Hallera, gdzie piesi poruszający 
się ulicami bez chodników nie mają możliwości ucieczki przed pojazdami.  
(Radny odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 392 
 
9.Radny Krzysztof Korda  
Radny zwraca się z wnioskiem o zagospodarowanie terenu położonego na osiedlu 
Bajkowe przy ul. Andersena, na plac rekreacyjny, zielony.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.384 

 
10.Radny Krzysztof Korda  
Radny zwraca się z prośbą o zamontowanie kwietników przy ul. Jasia i Małgosi.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 385 
 
11.Radni Krzysztof Korda i Bartłomiej Kulas 
Radni zwracają się o przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 
Miejskiej z dnia 30.06.2012r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania 
konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji 
projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami.  
Zmiana dotyczyłaby, prowadzenia konsultacji społecznych, w przypadkach 
,,inwestycji miejskich”.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 383 
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12.Radny Roman Kucharski  
Radny zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zorganizowania przez 
biblioteki szkolne naszego miasta cyklicznych zbiórek używanych podręczników 
szkolnych.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.393  
 
13.Radny Roman Kucharski 
Radny zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości uwzględnienia w roku 
budżetowym 2013 wydatku związanego z dofinansowaniem zakupu wyprawki 
szkolnej dla rodziców oraz samotnych matek, będących mieszkańcami miasta 
Tczewa, którzy posiadają dwoje lub więcej dzieci.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 394 
 
14.Radna Ewa Czochór 
Radna zwraca się z zapytaniem, czy jest możliwość usytuowania dystrybutorów 
na psie nieczystości m. in. na osiedlu ,,Kolejarz”, ul. Starowiejskiej,                              
ul. Nowowiejskiej, ul. Jedności Narodu, ul. Żwirki, ul. Jagiellońskiej oraz na 
innych ulicach na terenie miasta dla zapewnienia czystości.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 391 
  
15. Radny Włodzimierz Mroczkowski 
Radny w imieniu Klubu Radnych PO RP, uprzejmie prosi Pana Prezydenta i 
wnioskuje, aby nie nadużywał Pan w stosunku do radnych i w życiu codziennym 
słowa ,,warcholstwo” ( tj. cwaniactwo, wichrzycielstwo, sianie zamętu 
politycznego). Karcenie radnych takim zarzutem bezpodstawnie, jest niegodne 
stanowiska Prezydenta Miasta.  
(Radna odczytała treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 382 

 
TREŚĆ INTERPELACJI : 

 
1. Radny Gertruda Pierzynowska  
 Radna złożyła interpelację w sprawie remontu ul. Wigury, a dokładnie założenie 
instalacji burzowej odprowadzającej wody powierzchniowe.  
Czy istnieje możliwość zainstalowania instalacji burzowej odprowadzającej wody 
powierzchniowe z ul. Wigury (odcinek od ul. Żwirki do ul. Gdańskiej). Ulica 
Wigury jest jedną z najstarszych ulic miasta, od 50 lat nie przeprowadzono 
żadnych remontów.  W chwili obecnej ulica ta na pewnych odcinkach zapada się, 
przyczyną są poruszające się po tej ulicy ciężkie pojazdy i to z nadmierną 
prędkością.  
Konieczność założenia instalacji burzowej spowoduje, że będzie można 
przeznaczyć w naszym budżecie miasta środki na dokumentację i remont ulicy.  
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Radna zwraca się o przekazanie w/w interpelacji do Starostwa Powiatowego w 
Tczewie. Interpelację w tej sprawie składał też wielokrotnie radny Kazimierz 
Ickiewicz.  
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 395 
 
2. Radny Tomasz Tobiański  
Interpelacja w sprawie budowy parkingu wzdłuż ulicy Al. Kociewskiej od strony 
ogródków działkowych.  
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość wybudowania miejsc 
parkingowych wzdłuż Al. Kociewskiej od strony ogródków działkowych                      
(od strony ul. Rokickiej do ul. Brzechwy). Osoby uczęszczające na działki 
pozostawiają swoje samochody na chodnikach, ulicy, co zagraża bezpieczeństwu 
zarówno pieszych jak i użytkowników ulicy.  
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.396 
 
Radny Krzysztof Misiewicz - złożył ustny wniosek o połączenie światłowodem 
wszystkich instytucji należących do samorządu miejskiego, znajdujących się na 
terenie Starego Miasta tj. CKiS, Miejski Dom Przedsiębiorcy,  Przystań, Dom 
Organizacji Pozarządowej, szkoła podstawowa. Wiąże się to z zakończonym 
projektem ,,Wrota Tczewa”. Zakończono zakładanie części kanałów 
teletechnicznych, niedługo zakończy się przetarg na budowę kolejnych kamer, jak 
również zapoczątkowano tworzenie sieci i punktów dostępnych do sieci Wi-Fi na 
terenie miasta.  

 
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował radnych i mieszkańców miasta Tczewa, iż 
w miesięczniku Kurier Tczewski zamieścił informację o podjętej inicjatywie 
obywatelskiej dotyczącej remontu i przebudowy ulicy Jedności Narodu. 
W celu poparcia inicjatywy, mieszkańcy na załączonych drukach mogą składać 
podpisy wraz z podaniem peselu, imienia i nazwiska oraz  adresu zamieszkania.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – poinformowała, iż w 
miesiącu czerwcu br. zgłaszała interpelację o remont ulicy Wigury, otrzymując 
odpowiedź ze Starostwa Powiatowego, iż nie ma środków finansowych na 
wykonanie remontu.  
Zwróciła się do Wicestarosty Powiatu Tczewskiego Mariusza Wiórka z 
zapytaniem, co radni miejscy mogą zrobić, aby ulica Wigury była 
wyremontowana. 
Radny Roman Kucharski –poinformował, że zespół ds. WPI zaplanował remont 
ulicy Jedności Narodu w 2015 roku, a remont ulicy Wigury w 2016 roku. 
Radny zaprosił wszystkich na festyn szkolny, który odbędzie się w dniu                          
31 sierpnia br. na Manhattanie. 
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Radny Kazimierz Ickiewicz – w imieniu radnego Krzysztofa Kordy, Włodzimierza 
Mroczkowskiego i własnym podziękował za podjęte działania w zakresie 
digitalizacji zbiorów Stanisława Zaczyńskiego, które znajdują się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tczew.  
Radny poinformował, iż radna Gertruda Pierzynowska złożyła interpelację wraz                  
z pismem mieszkańców, odnośnie ulicy Wigury.  
Radny również wielokrotnie składał interpelację o remont ulicy Wigury i na tym 
się zakończyło, zaapelował do Starostwa Powiatowego, do Rady Powiatu                        
o wykonaniu remontu w/w ulicy.  
 
Radny Kazimierz Mokwa  - poinformował, o przebiegu robót boiska na os. 
Witosa.  
W imieniu mieszkańców przedstawił piso z dnia 20.08.2012r. skierowane do 
Prezydenta Miasta z prośbą o rozszerzenie zadania ,, Budowa boiska 
wielofunkcyjnego na os. Witosa w Tczewie” , o zakup zaplecza kontenerowego.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – złożył wniosek o nienadużywanie słowa 
warcholstwa – wniosek znajduje się w punkcie 14. 
          W kontekście inicjatywy obywatelskiej w sprawie ulicy Jedności Narodu, 
zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana z zapytaniem: w jakim trybie radny 
zaprezentował swoją inicjatywę i propozycję zbierania podpisów w gazecie 
komercyjnej i czy zwracał się pan radny do innych publikacji jak Gazeta 
Tczewska, czy Dziennik Bałtycki w tej sprawie.  
Oprócz ulicy Jedności Narodu, Ulicy Wigury są też takie ulice jak Pułaskiego, 
Jana Henryka Dąbrowskiego, Głowackiego. Wszystkie ulice są ważne dla miasta 
Tczewa. Najważniejszą inwestycją jest wiadukt na ulicy 30 stycznia, aby nie było 
korków w rejonie dwóch rond (przed urzędem i przed wieżą ciśnień), to 
mieszkańcy Czyżykowa jadąc na Suchostrzygi, nie musieliby jechać przez 
wiadukt na ul. Wojska Polskiego. To jest życiowa sprawa dla miasta.  
Radny zwrócił się o zaprotokołowanie przedstawionej wypowiedzi.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – odczytał odpowiedź na wniosek zgłoszony na sesji 
28.06.2012r. dotyczący zakupu kontenera w ramach budowy boiska na oś. Witosa.  
Poinformował, że pozostała z inwestycji budowy boiska, kwota to 200 tys. zł. a 
zakup kontenera to kwota rzędu 20-30 tys. zł. Zakup kontenera przy takich 
dochodach miasta nie uszczupli dochodów miasta.   
 
Radny Zbigniew Urban – w odpowiedzi na zapytanie radnego Włodzimierza 
Mroczkowskiego dotyczącego trybu prezentacji w gazecie komercyjnej, 
informacji o inicjatywie obywatelskiej w sprawie remontu ulicy Jedności Narodu 
poinformował, że jeśli zapłaci się za fakturę to można zamieścić odpowiednią 
tekst w formie reklamy lub ogłoszenia.  
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z zapytaniem: czy na spotkaniu 
dotyczącym ul. Jagiellońskiej była podana informacja kiedy będzie otwarta ulica.   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
informacja będzie podana w przyszłym miesiącu.  
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Radny Krzysztof Korda – podziękował Panu Prezydentowi za odpowiedz 
dotyczącą zapytania z sesji w sprawie Urzędu Stanu Cywilnego, iż będzie on 
otwarty na sugestie osób, które chcą brać ślub w soboty.   
Poinformował członków Komisji doraźnej ds. Opiniowania nazw ulic w mieście 
Tczewie, że po sesji odbędzie się posiedzenie komisji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
- 31 sierpnia 2012r. o godz. 1830 Parafia NMP MK i Stowarzyszenie Zawsze 
Solidarni, zapraszają na mszę św. Za ojczyznę w rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych. Po mszy spotkanie pod pomnikiem Jana Pawła II, 
- firma Eaton w Tczewie organizuje turniej piłki nożnej, który odbędzie się                     
02 września br. (niedziela) o godz. 900. Udział w turnieju biorą radni miejscy                
i powiatowi, 
- 02 września Komenda Straży Pożarnej zaprasza chętnych radnych na festyn 
wypoczynkowo-rekreacyjny przy OSP w Swarożynie. Planowane są ćwiczenia              
z zakresu podstawowej obsługi sprzętu gaśniczego oraz konkurs z udziałem 
radnych powiatowych i miejskich.  
- 1 września br. o godz. 1200 w 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbędą 
się uroczystości z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
 
Radny Krzysztof Korda  - poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się w 
Fabryce Sztuk,  promocja książki radnego Kazimierza Ickiewicz.  

 
Wicestarosta Powiatu Tczewskiego Mariusz Wiórek – przybliżył temat ulicy 
Wigury. Poinformował, iż od wielu lat trwają rozmowy, aby uporządkować 
problematykę dróg, które nie mają charakteru powiatowego, a znajdują się                        
w granicach administracyjnych poszczególnych gmin, w tym, miasta Tczewa.  
Odnośnie ulicy Jedności Narodu, to trwają rozmowy z Panem Prezydentem, jak 
umówić się, co do sposobu przekazania ulicy Jedności Narodu, w sposób taki, 
ażeby nie wykraczać w zobowiązaniach inwestycyjnych poza obecną kadencję. 
Jest to bardzo trudne z racji realiów budżetowych. To samo dotyczy ulicy Wigury. 
W tej kadencji nie będzie możliwe wykonanie nawet remontów w/w ulic.  
Prezydent Miasta i Powiatowy Zarząd Dróg wspólnie zaakceptowali koncepcję 
przebudowy ulicy Jedności Narodu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXIII sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1300. 

                                                
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 


