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P r o t o k ó ł  Nr  XXIV/2012 

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

z dnia 27 września 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 
                             Grażyna Antczak 
             
           Obecni goście zaproszeni                 -               5/ wg listy obecności 
 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXIV 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 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. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji z 
06 września 2012 r. (w zał.) zaproponował zmiany, polegające na:  
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- zdjęciu (na wniosek Prezydenta Miasta)z porządku obrad sesji i przełożenie na miesiąc 
październik br. punktów: 
9.8 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
9.10 określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, 
- wprowadzeniu do porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie: 
- przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej, 
- zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Malinowskiej i ustalenia jej przebiegu, 
- odwołanie Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji Polityki Społecznej                 
  i powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji  
  2010-2014. 
Wobec powyższego, nastąpiłaby zmiana numeracji porządku obrad sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi do proponowanych zmian. 
 
Radna Brygida Genca– zwróciła się o przedstawienie uzasadnienia zdjęcia z porządku 
obrad sesji, punktu 9.8 i 9.10.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki– poinformował, iż uchwała w sprawie bonifikaty                
i zasad nieruchomości dotyczą skomplikowanej materii jaką jest gospodarka 
nieruchomościami- jest to pierwszy powód.  
Drugim powodem jest to, że jeden z materiałów dostarczony był w ostatniej chwili, a te 
dwa projekty uchwał są ze sobą spójne. Ponadto nie ma w tych tematach ponaglenia 
czasowego. Nie są to projekty uchwał, które muszą być przyjęte w miesiącu wrześniu br.  
Prezydent uznał, iż celowym było przesunięcie uchwalenia powyższych uchwał na 
miesiąc październik,  aby radni mogli dobrze zapoznać się z wszystkimi zmianami, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami. 
Dyskusje na komisjach potraktowane były jako pierwsze czytanie projektu uchwały.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami  
przyjęto jednogłośnie : za – 21 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  21 radnych) 
                              podczas głosowania nieobecni: F. Motas,  G. Antczak, P. Popielarczyk,  
 
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 30 sierpnia 2012r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c wrzesień 2012r.  
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6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 sierpnia 2012r. 
do 26 września 2012r. 
 
II . Część druga: 
7. Informacja o stanie powietrza na terenie miasta w latach 2010-2011.  
8.  Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska    
    Tczew posiada udziały. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
9.1  zmian budżetu miasta na 2012 rok, 
9.2  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta  Tczewa    
       na lata 2012-2024, 
9.3  zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc    
       inwestycyjną, 
9.4  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,  
9.5 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
      Tczewa,  
9.6  zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i 
      ustalenia jej przebiegu, 
9.7 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego program gospodarowania   
      zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-2016”, 
9.8 wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie Gospodarki 
      Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz  
      pracowników, 
9.9 powołania Barbary Kamińskiej do składów komisji  stałych Rady Miejskiej w Tczewie    
      kadencji 2010-2014,  
9.10 przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej, 
9.11zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Malinowskiej i ustalenia jej przebiegu 
9.12 odwołanie Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji Polityki Społecznej               

i powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie 
kadencji 2010-2014. 

10. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia30 sierpnia 2012r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokołu                  
z sesji z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 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. 
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      -  przyjęto jednogłośnie : za – 19 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 19 radnych) 

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

Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c wrzesień 2012r 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są zapytania do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji.  
 
Radny Roman Kucharski– zwrócił się z zapytaniem: czy wiadomo już, kiedy 
będzie otwarty dojazd do autostrady – ul. Jagiellońska oraz na jakim etapie jest 
sprawa odszkodowania za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy wiaduktu 
na ulicy Wojska Polskiego.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że tematem dojazdu do 
autostrady zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na dzień dzisiejszy nie ma 
informacji odnośnie terminu otwarcia dojazdu do autostrady. 
Odnośnie wiaduktu, jest pozew przeciwko wykonawcy, czy on będzie skuteczny to  
nie wiadomo, jest to sprawa sądowa, która może się toczyć miesiącami. Na dzień 
dzisiejszy nie ma żadnej informacji na temat zapłaty odsetek przez wykonawcę.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są zapytania do pana  Prezydenta.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski– zaproponował, aby zorganizować spotkanie z 
udziałem radnych, na temat studium uwarunkowań. 

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki –poinformował, że studium będzie 
dokumentem uchwalonym przez radę i na pewno przed sesją zaplanowane będzie  
spotkanie informacyjne.  
 
Radna Brygida Genca– poinformowała, iż Prezydent Miasta zaprosił wszystkich na 
otwarcie boiska przy SP Nr 10, a w dniu dzisiejszym trwają jeszcze prace na boisku 
i budowa jest jeszcze nie zakończona. W związku z tym czy powinien się tam 
odbyć miting lekkoatletyczny.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – dla sprawdzenia jakości wykonania                      
w ramach odbioru technicznego, może się taki miting odbyć. Natomiast kwestie 
formalne dotyczące odbioru jakości robót i zakresu robót będą się toczyły. Prace się 
toczą, nie tylko od dzisiejszego dnia, ale od dłuższego czasu. Część terenu nie jest 
jeszcze zakończona, ale Pan Z-ca Prezydenta Zenon Drewa na komisjach 
informował, że zagospodarowanie terenu jest łączone z zagospodarowaniem części 
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terenu przylegającego do Orlika w tym również kwestie ogrodzenia. Prace te będą 
się toczyły.   
Przedmiotem dzisiejszej uroczystości jest odbiór stanu technicznego samej 
nawierzchni boiska, bieżni, itd. może to być odbywane w ramach odbioru prac 
budowlanych.  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 30 sierpnia 2012r.  
do 26 września 2012r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska  – przedstawiła informację  
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 sierpnia 2012r.  
do 26 września 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania. 
 
Prezes Fundacji dla Tczewa Wiesława Quella – przedstawiła informację na temat 
Zjazdu Akordeonistów, który odbędzie się w dniach 11-13 października 2012r.                  
w auli Gimnazjum Nr 1 w Tczewie.  

 
II . Część druga: 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja o stanie powietrza 
 na terenie miasta w latach 2010-2011 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał, oddając głos Pani Krystynie Szymańskiej Dyrektor Fundacji ARMAG. 
  
Krystyna Szymańska Dyrektor Fundacji ARMAG w Gdańsku– przedstawiła 
prezentację na temat stanu powietrza na terenie miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do przedstawionej prezentacji są zapytania.  
 
Radna Bożena Chylicka– poinformowała, że optymizm na temat stanu powietrza 
dotyczy miasta Tczewa, oprócz terenu Starego Miasta. Na Starówce muszą być 
podjęte działania w celu wyeliminowania pyłu zawieszonego, benzoapirenu.  
Czy działania w postaci podłączenia instalacji do miejskiej sieci cieplnej                            
( likwidacja pieców), czy to wystarczy. 
 
Krystyna Szymańska Dyrektor Fundacji ARMAG w Gdańsku – potwierdziła, iż 
przedstawione przez radną działania, wystarczą do poprawy stanu powietrza na 
Starówce.  
Radna Bożena Chylicka– zwróciła się do Pana Prezydenta o zainteresowanie się 
tematem zanieczyszczenia powietrza na Starym Mieście, czynić starania 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.  
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Radna zwróciła się z zapytaniem, czy zakup zamiatarko-polewarki, ograniczy ilość 
zanieczyszczeń na Starym Mieście.  
 
Krystyna Szymańska Dyrektor Fundacji ARMAG w Gdańsku – poinformowała, że 
polewarka dotyczy samego pyłu, a nie pozostałych złych składników powietrza, 
którego źródłem jest złe spalanie w środowiskach domowych.  
 
Radny Roman Kucharski– zwrócił się do przedstawiciela Zakładu Energetyki 
Cieplnej w Tczewie z zapytaniem, czy ZEC ma w planach podłączenie budynków 
na Starym Mieście, do miejskiej sieci ciepłowniczej.  
 
Przedstawiciel Zakładu Energetyki Cieplnej w Tczewie – poinformował, że ZEC 
opracował w 2009 roku koncepcję rozbudowy sieci ciepłowniczej, w tym również 
w rejonie Starego Miasta. Sprawdzono jakie byłoby zainteresowanie mieszkańców, 
podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Starówka jest miejscem, gdzie własności 
budynków są rozbite i nie ma jednego właściciela lokalu. W Tczewie w 
przeciwieństwie do dużych miast, jest to obszar ubogi i nawet jeśli ZEC w obecnej 
sytuacji wybudowałby sieć ciepłowniczą, to potrzebne są inwestycje wewnętrzne 
(instalacje), z tym mógłby być problem. Dotyczyłoby to również sieci gazowej. Jest 
to duży problem, który wymaga współpracy ZEC wraz z pozyskaniem środków 
pomocowych dla mieszkańców.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że w raportu ,,Armag” wynika, 
iż na terenach od Gdyni do Tczewa występuje największa emisja tlenku węgla. 
Należałoby raczej mieszkańców uczulić na to, aby zaczęli inaczej palić w piecach, 
a nie mówić, żeby nie palili, albo żeby się podłączyli do sieci, bo to jest problem w 
tej chwili nierozwiązywalny. Program naprawczy ochrony powietrza będzie 
przygotowany im większa będzie informacja gdzie koncentrować te środki, 
wówczas on będzie lepszy. Realizacje programu można rozpocząć wówczas, kiedy 
będą na to środki. 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem, czy miasto, może pozyskać 
na ten cel kredyty z banku.  
Krystyna Szymańska Dyrektor Fundacji ARMAG w Gdańsku – poinformowała, że 
NFOŚ wpisał do swoich zadań, jako priorytetowe, środki na inwestycje 
ograniczające emisję pyłu do środowiska.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – chcąc obniżyć trucizną, która w powietrzu się 
znajduje, zwrócił się do mieszkańców Tczewa z prośbą, aby podkładali do pieca 
częściej i mniejsze ilości opału.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informacja o stanie  

powietrza na terenie miasta w latach 2010-2011 
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 Pkt 8  porządku posiedzenia  
           Informacja o funkcjonowaniu  
           spółek prawa handlowego,  
           w których Gmina Miejska Tczew 
           posiada udziały 

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 funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska  

Tczew posiada udziały. 
II . Część druga: 
Pkt 9  podjęcie uchwał: 

 Pkt 9.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2012 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/ w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas– poinformowała, że w związku z otrzymaną z 
budżetu państwa dotacją na zadania związane z opieką społeczną, Prezydent Miasta 
wprowadził autopoprawkę, polegającą na zwiększeniu po stronie dochodów i 
wydatków o kwotę 26.500 zł. Pozostałe zapisy wynikające z uzasadnienia pozostają 
bez zmian.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, wraz z autopoprawką 
przedstawioną przez Panią Skarbnik.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok wraz                                    
z przedstawioną przez Skarbnik Miasta autopoprawką.  

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/182/2012 
w sprawie 

zmian budżetu miasta na 2012 rok 
podjęto jednogłośnie : za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.1 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta na 

2012 rok 
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 Pkt 9.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

    Wieloletniej Prognozy Finansowej 
     miasta Tczewa na lata 2012-2024 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/ w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas– poinformowała, iż w/w projekt uchwały 
uwzględnia zmiany przedstawione przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmian 
budżetu miasta na 2012r.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, wraz z autopoprawką przyjęta 
podczas głosowania uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2012-2024 z autopoprawką przyjętą  podczas głosowania uchwały w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2012r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/183/2012 
w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024 
podjęto jednogłośnie : za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.2 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024 
 

 Pkt 9.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zwolnienia od podatku od  
nieruchomości stanowiącego   

     regionalną pomoc  inwestycyjną 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas– poinformowała, że Prezydent Miasta przyjął 
wniosek Komisji Finansowo-Budżetowej o treści :  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc  inwestycyjną wraz ze 
zmienionym wnioskiem radnego Zbigniewa Urbana, z którego wykreślono 
uzależnienie zwolnienia od podatku od wartości inwestycji i wprowadzoną przez 
Prezydenta Miasta autopoprawką o następującej  treści: 
- zwolnienie od podatku przysługuje na okres maksymalnie 3 lat, jeżeli w wyniku     
  inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsca pracy, 
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- zwolnienie od podatku przysługuje na okres maksymalnie 5 lat, jeżeli w wyniku    
  inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsca pracy, 
- zwolnienie od podatku przysługuje na okres maksymalnie 7 lat, jeżeli w wyniku    
  inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsca pracy. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc  inwestycyjną, wraz z 
przyjętą przez Prezydenta Miasta autopoprawką. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że: 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc  inwestycyjną wraz ze 
zmienionym wnioskiem radnego Zbigniewa Urbana, z którego wykreślono 
uzależnienie zwolnienia od podatku od wartości inwestycji i wprowadzoną przez 
Prezydenta Miasta autopoprawką o następującej  treści: 
- zwolnienie od podatku przysługuje na okres maksymalnie 3 lat, jeżeli w wyniku     
  inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsca pracy, 
- zwolnienie od podatku przysługuje na okres maksymalnie 5 lat, jeżeli w wyniku    
  inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsca pracy, 
- zwolnienie od podatku przysługuje na okres maksymalnie 7 lat, jeżeli w wyniku    
  inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsca pracy. 

 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego 
regionalną pomoc  inwestycyjną wraz z autopoprawką  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/184/2012 
w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną 
pomoc  inwestycyjną 

podjęto jednogłośnie : za – 21 
(podczas głosowania pkt 9.3 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc  inwestycyjną 
 

 Pkt 9.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

     określenia wysokości stawek  
     podatku od nieruchomości na    
     terenie miasta Tczewa 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas– poinformowała, że projekt uchwały przygotowany 
przez Prezydenta Miasta, przewiduje wzrost stawek podatku od nieruchomości 
średnio o 5%.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie miasta Tczewa. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/185/2012 
w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa 

podjęto większością głosów: za – 12, przeciw – 8, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 9.4 - obecnych 21 radnych)  

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

wstrzymała się od głosu: B. Kamińska,  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
 

 Pkt 9.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

     określenia wysokości stawek 
     podatku od środków transportowych 
     na terenie miasta Tczewa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Skarbnik Miasta Helena Kullas– poinformowała, że projekt uchwały przewiduje 
wzrost stawek podatku od środków transportowych, średnio o 5%. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Tczewa. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/186/2012 
w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie miasta Tczewa 

podjęto większością głosów: za – 13, przeciw – 7, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 9.5 - obecnych 21 radnych)  

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

  wstrzymała się od głosu: B. Kamińska,  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 

 
 Pkt 9.6  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
            zaliczenia do kategorii dróg  
            gminnych ul. Stefana Kardynała  
            Wyszyńskiego i ustalenia jej przebiegu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. Poinformował, iż Zarząd Powiatu Tczewskiego pozytywnie zaopiniował 
wniosek Urzędu Miejskiego w Tczewie w sprawie przekwalifikowania w/w ulicy 
na drogę gminną. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii 
dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ustalenia jej przebiegu. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński –komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do projektu uchwały są uwagi, zapytania. 
 
Radna Brygida Genca – poinformowała, że Rada Powiatu Tczewskiego w związku 
z przejęciem przez gminę miejską w/w drogi, uchwaliła pomoc dla miasta                      
w wysokości 150 tys. zł. na wyremontowanie chodników.  
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Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego i ustalenia jej przebiegu. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/187/2012 
w sprawie 

                zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
i ustalenia jej przebiegu 
podjęto jednogłośnie: za - 21 

(podczas głosowania pkt 9.6 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak, 

 
           Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii 
             dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ustalenia jej przebiegu. 
 

 Pkt 9.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
 uchwałę w sprawie przyjęcia 
,,Wieloletniego program gospodarowania   

           zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej 
           Tczew na lata 2011-2016” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia ,,Wieloletniego program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-2016”. 
      
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do projektu uchwały są uwagi, zapytania. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego program 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-
2016”. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/188/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego program gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-2016” 
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podjęto jednogłośnie: za - 21 
(podczas głosowania pkt 9.7 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia ,,Wieloletniego program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-2016”. 

 
 Pkt 9.8  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
     wyrażenia zgody na nieodpłatne  
     zbycie udziałów w Zakładzie 
     Gospodarki Mieszkaniowej Spółka 
     z ograniczoną odpowiedzialnością 
     w Tczewie na rzecz pracowników 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – uwzględniając dyskusję na komisjach oraz 
biorąc pod uwagę kwestię porównania wielkości spółek do tej pory 
prywatyzowanych, którym przyznawano udziały dla załogi, z wielkością Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o, zgłosił autopoprawkę polegającą na 
zmniejszeniu, ilości udziałów z 15 % do 8%. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka                  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz pracowników wraz                     
z autopoprawką Prezydenta Miasta w glosowaniu: za - 9, przeciw. -3, wstrz. – 1.    
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja biorąc pod uwagę autopoprawkę Prezydenta Miasta 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz pracowników, w głosowaniu: 
za - 7, przeciw – 4, wstrz.-  1. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są uwagi do projektu uchwały.  
 
Radna Brygida Genca– poinformowała, iż w projekcie uchwały nie ma zapisów o 
procentach, tylko jest zapis informujący o nieodpłatnym zbyciu 2.100 (dwu tysięcy 
stu) udziałów posiadanych przez Gminę Miejską Tczew w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz 
uprawnionych pracowników. Poinformowała, że należałoby zmienić treść projektu 
uchwały na prawidłowy. Radna zaproponowała przeliczenie liczby udziałów.  
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Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – jeżeli pani radna chce aby to przeliczyć, to 
możemy to zrobić, kwotę 2100 należy przeliczyć na 8%. 
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem; czy w § 1 wykreślić kwotę 
2100, jak to ma wyglądać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że kwoty 
zostaną przeliczone i podane radnym w dalszej części omawiania w/w punktu 
porządku obrad sesji.  
Zaproponował przejście do następnego punktu porządku sesji. 
 

 Pkt 9.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Barbary Kamińskiej  
do składów komisji  stałych Rady  
Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014 
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 powołania Barbary Kamińskiej do składów komisji  
stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/189/2012 
w sprawie 

powołania Barbary Kamińskiej do składów komisji  stałych Rady 
Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014 

podjęto jednogłośnie: za - 21 
(podczas głosowania pkt 9.9 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak, 

 
    Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie powołania 

      Barbary Kamińskiej do składów komisji  stałych Rady Miejskiej w Tczewie 
kadencji 2010-2014 

 
 Pkt 9.10  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
          przedłużenia terminu kontroli  
          Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały, przygotowany na wniosek Komisji Rewizyjnej.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
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W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXIV/190/2012 

w sprawie 
przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej 

podjęto jednogłośnie: za - 21 
(podczas głosowania pkt 9.10 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak, 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przedłużenia  
terminu kontroli Komisji Rewizyjnej 

 
Ciąg dalszy Punktu 9.8 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na nieodpłatne  
     zbycie udziałów w Zakładzie 
     Gospodarki Mieszkaniowej  
     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
     w Tczewie na rzecz pracowników 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos Prezydentowi 
Miasta, w celu przedstawienia autopoprawek do w/w projektu uchwały.  
 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – przedstawił zmiany do projektu uchwały, 
aby: 
- w § 1pkt 1 skreślić 2.100 udziałów i wpisać 1.137 udziałów, 
- w § 1pkt 2 skreślić 12.109 udziałów i wpisać 13.072 udziałów, 
- w uzasadnieniu w drugim akapicie wpisać zmianę uwzględniającą zapis  8% tj.: 
,,Widząc potrzebę zrównania uprawnień pracowników w zakresie prawa do 
nieodpłatnego nabycia udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością z uprawnieniami pracowników innych 
sprywatyzowanych spółek komunalnych, proponuje się objęcie 8 % udziałów 
Gminy Miejskiej Tczew przez uprawnionych pracowników prywatyzowanej 
spółki.” 

 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – w imieniu Klubu Radnych PO zwrócił się z 
prośbą o ogłoszenie 5 minutowej przerwy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wobec zgłoszonego 
wniosku, ogłosił przerwę w obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Radna Brygida Genca– w imieniu Klubu Radnych PO, poinformowała, że Klub 
Radnych PO nie poprze projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz pracowników.  
Członkowie klubu uważają, że jest to publiczny majątek i nie ma podstawy prawnej 
na rozdanie nieodpłatnie pracownikom. Na komisjach radca prawny Urzędu, 
wyraził swoją opinię, że wszyscy radcowie prawni urzędu mają wątpliwości co do 
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podstawy prawnej uchwały. Radca prawny innego samorządu wyraził zdziwienie i 
poinformował, że jest to rozdawanie majątku publicznego i Regionalna Izba 
Obrachunkowa zakwestionuje taką uchwałę. Jest to aspekt prawny.  
Członkowie Klubu Radnych PO, uważają również, że jest to uszczuplenie dochodu 
miasta, bo w przypadku sprzedaży spółki byłoby sprzedanych 100 % akcji, 
nastąpiłby wpływ do budżetu. Miastu są bardzo potrzebne pieniądze na różne 
inwestycje, remonty i w tym celu podnosimy podatki. Jeżeli chcemy pozyskać 
środki na dochody miasta w postaci podatków, to tym bardziej nie powinniśmy 
uszczuplać dochodów miasta wyrażając zgodę na zbycie nieodpłatnie udziałów w 
spółce.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów w 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

     w Tczewie na rzecz pracowników wraz z autopoprawką przedstawiona przez   
Prezydenta Miasta. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/191/2012 
w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Tczewie na rzecz pracowników 
podjęto większością głosów: za – 12, przeciw – 8, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 9.8 - obecnych 21 radnych)  
przeciw głosowali: R. Kucharski, B. Genca, W. Mroczkowski, P. Popielarczyk,              

B. Kulas, E. Czochór, K. Mokwa, Z. Urban,  
  wstrzymał się od głosu: K. Misiewicz,  
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak, 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz pracowników 
 

 Pkt 9.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

          zaliczenia do kategorii dróg  
          gminnych ul. Malinowskiej  
          i ustalenia jej przebiegu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Poinformował, iż Zarząd Powiatu Tczewskiego pozytywnie zaopiniował wniosek 
Urzędu Miejskiego w Tczewie w sprawie przekwalifikowania ulicy Malinowskiej, 
z drogi wewnętrznej, na drogę gminną. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji negatywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaliczenia do 
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kategorii dróg gminnych ul. Malinowskiej i ustalenia jej przebiegu w 
głosowaniu: za- 0, przeciw– 9, wstrz.– 3,  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński –komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych ul. Malinowskiej i ustalenia jej przebiegu w głosowaniu: za – 4, 
przeciw- 1, wstrz.-6. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do projektu uchwały są uwagi, zapytania. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych                          
ul. Malinowskiej i ustalenia jej przebiegu. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych  
ul. Malinowskiej i ustalenia jej przebiegu 

 
za – 0, przeciw – 13, wstrz. – 8, 

 (podczas głosowania pkt 9.8 - obecnych 21 radnych)  
przeciw głosowali: B. Genca, K. Mokwa, E. Czochór, G. Pierzynowska,                                  
              R. Kucharski, P. Popielarczyk, W. Morczkowski, , Z. Żynda, Z. Urban,                               
              K. Misiewicz, B. Kamińska, M. Augustyn, B. Kulas,   
wstrzymali się od głosu: A. Truszkowski, K. Janusz, K. Korda, P. Kajzer,                            
              T. Tobiański,  B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak, 

 
Rada Miejska w Tczewie negatywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie 
zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Malinowskiej i ustalenia jej 

przebiegu. 
 

 Pkt 9.12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

          odwołanie Gertrudy Pierzynowskiej  
          ze składu Komisji Polityki Społecznej 
          i powołania do składu Komisji Rewizyjnej  
          Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały, przygotowany na wniosek radnej Gertrudy Pierzynowskiej. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie odwołanie Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji 
Polityki Społecznej i powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Tczewie kadencji 2010-2014. 
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W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXIV/192/2012 

w sprawie 
odwołanie Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji Polityki Społecznej 
i powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie 

kadencji 2010-2014. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.12 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: F. Motas, G. Antczak, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie odwołanie Gertrudy 
Pierzynowskiej ze składu Komisji Polityki Społecznej i powołania do składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – podziękowała 
radnej Gertrudzie Pierzynowskiej, za pracę w komisji Polityki Społecznej.  

 
Pkt  10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 

TREŚĆ INTERPELACJI: 
Radny Bartłomiej Kulas  
Radny złożył interpelację w sprawie dokonanych zmian naprawczych oraz dalszych 
planów działań, mających na celu poprawę wyników egzaminów gimnazjalnych w 
Tczewie (uzasadnienie w zał.).  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 402 

 
TREŚĆ ZAPYTANIA: 
Radna Brygida Genca  
Na sesji marcowej radna złożyła zapytanie w sprawie wykonania nawierzchni 
nowej drogi łączącej ul. Bema i Kusocińskiego. W piśmie z dnia 4 kwietnia Pan 
Prezydent odpowiedział, że planuje wykonanie nawierzchni z płyt Yomb do końca 
roku. Mieszkańcy poinformowali radną, że otrzymali pisma o uporządkowaniu 
terenu pod drogę do końca sierpnia, a budowa miała nastąpić we wrześniu. Mamy 
koniec września i nic się nie rozpoczęło. Jakie zaszły okoliczności i co miało na to 
wpływ? Czy Pan Prezydent zmienił zdanie co do terminu?. Radna zapytuje w 
świetle umieszczenia w przedstawionej przez pana Prezydenta propozycji 
zespołowi ds. WPI na 2013 r. – budowę tego łącznika na wartość 100 tys. zł.  
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 403 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do Pana Prezydenta, Pani Sekretarz 
w kwestii uchwały dotyczącej podziału miasta na okręgi wyborcze (wybory 
przypadają w 2014r.) W innych miastach Polski prowadzi się konsultacje społeczne 
na temat granic okręgów wyborczych, czy Pan Prezydent, Pani Sekretarz 
przewiduje taką propozycję przedłożyć, ażeby konsultacje, czy inne informacje dla 
mieszkańców wcześniej podać, niż będzie to wiadome z uchwały, która będzie 
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podjęta na sesji w miesiącu październiku br. Byłaby to jakaś forma informacji 
jeszcze przed faktem dokonanym, czyli przed podjęciem uchwały przez Radę 
Miejską, dotyczącej zmiany okręgów wyborczych, szczególnie, że następne wybory 
będą odbywały się w okręgach jednomandatowych.  
Jest to wniosek lub propozycja do rozważenia.  

 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
Radny Krzysztof Korda  
Radny zwrócił się z  prośbą o uzupełnienie nawierzchni (kostki) przy                           
ul. Malinowskiej przy skręcie do firmy Oiler na chodniku oraz uzupełnienie kostki 
brukowej na osiedlu Bajkowe na ścieżce rowerowej ( na końcu rowerodromu przy 
sklepie). 
 (Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 399  
 
Radny Krzysztof Korda  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przeanalizowanie trasy autobusów komunikacji 
miejskiej (nr 7, 9, 17, 19) i częstotliwości ich kursowania z osiedla Bajkowe                         
w kierunku szkół podstawowych nr 11 i 12, aby młodzież mogła nimi bezpiecznie 
dojechać do swoich szkół. Ponadto, aby po przeanalizowaniu zmienić trasę 
niektórych kursów, aby podjeżdżały pod szkoły i dowoziły do niej uczniów w 
godzinach porannych i odbierały ich po lekcjach, aby zapewnić młodzieży 
bezpieczny dojazd do szkoły i powrót do domu.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 400 

 

Radny Krzysztof Korda  
Radny zwrócił się z prośbą o zamontowanie  naświetlaczy i sygnalizatora 
świetlnego z przywołaniem na przejściu dla pieszych przy ulicy 1 Maja 
znajdującego się na wysokości wjazdu do szpitala.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 401 

 
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie na Plus Kazimierz Ickiewicz – 
poinformował, iż zmieniła się skład Klubu Radnych PnP. Radni, (członkowie 
innego klubu) Krzysztof Misiewicz i radny Piotr Kajzer złożyli deklarację 
przystąpienia do Klubu Radnych PnP, który obecnie liczy 11 członków.  
Ponadto radny poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na dwie interpelacje, 
które składał w sierpniu br. dotyczące problemu ,,deszczowego”, przekazane do 
ZWiK w celu realizacji.  
 
Radna Bożena Chylicka – w imieniu własnym i radnego Zenona Żyndy, 
podziękowała Panu Prezydentowi Miasta, Staroście Powiatu Tczewskiego, radnym, 
za zrealizowanie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych ulicy Malinowskiej.  
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Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
informacji na temat terenów po jednostce wojskowej. Jak wygląda korespondencja 
z Ministerstwem Obrony Narodowej. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że po uzyskaniu wszystkich 
zgód, pozostała tylko kwestia uzgodnienia treści uzgodnienia treści protokołu, 
który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego. Prace nad protokołem jeszcze 
trwają w Gdyńskim oddziale Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem, czy jest 
przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu po jednostce wojskowej.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że równolegle trwają prace 
koncepcyjne. Trwają rozmowy z firmami pośredniczącymi w ściąganiu inwestorów. 
W niedługim czasie będzie można podać szczegóły zagospodarowania terenu. 
Przygotowana jest dokumentacja rozbiórkowa szop, które znajdują się poza 
budynkiem koszarowca. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos Dyrektorowi 
Centrum Kultury i Sztuki Krystianowi Nehrebeckiemu  
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nehrebecki – przedstawił informację 
na temat działalności CKiS. Poinformował, iż zanotowano 449 uczestników 
warsztatów artystycznych w naborze wrześniowym - 2012 co jest 100% przyrostem 
w porównaniu do września 2011 - 236 zapisów na powyższy wynik złożyło się: 
 
1. stworzenie pracowni artystycznych tj:  
sali baletowej z infrastrukturą ( drążki, lustra, sprzęt akustyczny , wycyklinowana 
podłoga ) + szatnia + holl zaadoptowany do potrzeb poczekalni dla rodziców  
sali muzycznej ( zakup nowoczesnych instrumentów elektronicznych )  
sali tanecznej tańca towarzyskiego z infrastrukturą ( lustra, parawany, oświetlenie ),  
 
2. przyporządkowanie sal do warsztatów artystycznych każdy warsztat ma swoją 
pracownię - salę zajęć,  
 
3. zwiększenie ilości wykładowców doangażowano 3 instruktorów z 
wykształceniem kierunkowym/wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym : 
fortepian, gitara, wokal, 
 
4. zmiana zasad naboru od września 2012 , obowiązują umowy na czas określony 
pomiędzy stronami tj. rodzicami zapisującymi dzieci na warsztaty a CKiS'em, 
 
5. zmiany zasady odpłatności, wprowadzono miesięczna odpłatność z tytułu zajęć 
rezygnując z kwartalnego rozliczania / bardzo to poprawiło ściągalność należności  
wprowadzono zwolnienia z odpłatności dla dzieci rodziców w trudnej sytuacji 
materialnej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
- 30 września br. o godz. 1000 w kościele pw. NMP MK na Suchostrzygach   
   odbędzie się msza św. w intencji ,,Naszej małej ojczyzny”, 
- 30 września o godz. 1230 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. , odbędzie się      
   msza św. z okazji 65 rocznicy Orkiestry Harcerskiej, a o godz. 1600 w CKiS   
   koncert Orkiestry Harcerskiej, 
-  Konwent Rady odbędzie się 11 października br.  

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

                                               Przewodniczący 
                    Rady Miejskiej w Tczewie 

  

                                                                                                Mirosław Augustyn  
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


