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P r o t o k ó ł  Nr  XXV/2012 

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

z dnia 25 października 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 
                  Brygida Genca 
              
           Obecni goście zaproszeni                 -               5/wg listy obecności 
 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXV sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  
 
      W i t a j ą c  : 

1. Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Zenona Odya,  
2. Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 
3. Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
4. Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
5. Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
6. Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
7. Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
8. Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
9. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników 

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

 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 21 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji 
z 11.10. 2012 r. (w zał.) zaproponował zmiany, polegające na:  
wprowadzeniu do porządku obrad sesji projektów uchwał: 
- zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji  Rewizyjnej  
  na II półrocze 2012r. jako pkt 11.11, 
- w sprawie ustanowienia  Świętej Jadwigi  Królowej Polski Patronem Miasta Tczewa, 
  jako pkt 11.12 
oraz  
- na zmianie zapisu w tytule  projektu uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi    
  wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym   
  okręgu, polegającej  na dopisaniu ,, w wyborach do Rady Gminy Miejskiej w Tczewie”. 
Wobec powyższego, nastąpiłaby zmiana numeracji porządku obrad sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – zwrócił się z zapytaniem, czy 
są uwagi do proponowanych zmian. 
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 – 19 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  19 radnych) 
             podczas głosowania nieobecni: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 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 27 września 2012r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik 2012r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 września   
     2012r. do 24 października 2012r. 
 
II . Część druga: 
7.  Informacja z działalności placówek oświatowych prowadzonych/dotowanych przez   
     Gminę Miejską Tczew w roku szkolnym 2011/2012. 
8.  Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2012 r.” 
9.  Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r. 
10 . Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach   

 majątkowych za 2011 rok. 
 
11. Podjęcie uchwał w sprawie:  
11.1  ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów   
         komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników   
         bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
11.2  ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, 
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11.3  określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew,  
11.4  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia   
         prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
11.5  podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz  liczby 
        radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Miejskiej     
        w Tczewie, 
11.6  przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata   
         2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z 
         podsumowaniem,  
11.7  zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,  
11.8  uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami    
         prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, 
11.9  zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   
         Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013, 
11.10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu        
         opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie 
         kadencji 2010 – 2014.   
11.11 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji  Rewizyjnej  
          na II półrocze 2012r.  
11.12 ustanowienia  Świętej Jadwigi  Królowej Polski Patronem Miasta Tczewa, 
 
12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia27 września 2012r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                 
z sesji z dnia 27 września 2012 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

          protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012r.  

      -  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 październik 2012r 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są zapytania do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji.  
 
Radny Piotr Kajzer – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykupu działek przy 
ul. Głowackiego.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że wykup działek dotyczył 
poszerzenia ulicy Głowackiego. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski -  zwrócił się o przedstawienie informacji na 
temat ulicy Piotrowo.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż w związku                     
z planowanymi wyburzeniami budynków przy ul. Piotrowo, dokonany zostanie 
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podział 
geodezyjny.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego pominięto 
w ogłoszeniu o otwarciu boiska na osiedlu Górki, w którym brał udział Samorząd 
Miasta i Stowarzyszenie ,,Wspólnie Dzieciom”,  - Stowarzyszenie ,,Górki”.. Na 
tym tle powstało trochę zatargów. To miasto budowało to boisko i niepotrzebnie 
wyróżniono jedno stowarzyszenie. Wiadomo, że na Górkach działają dwa 
stowarzyszenia. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że faktycznie w informacji 
pominął fakt, że otwarto w tym czasie trzy boiska: lekkoatletyczne orlik przy                           
SP Nr 10 i boisko wielofunkcyjne na osiedlu Górki.  
Stowarzyszenie ,,Wspólnie Dzieciom”, jako pierwsze zgłosiło się z pomysłem 
organizacji czy współorganizacji uroczystości, stąd też miasto przyjęło ofertę 
współpracy przy zorganizowaniu imprezy.  
  
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa. Poinformował, że przetarg w tej sprawie został ogłoszony 24 lutego 2011 
roku. W ogłoszeniu i specyfikacji jest 15-sto miesięczny termin. Nie wiadomo, 
kiedy się rozstrzygnie przetarg, ale na pewno to już w lutym będą dwa lata. 
Wiadomo, że studium uwarunkowań ściśle wiąże się ze zmianami planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Jak Pan Prezydent myśli powiązać te dwa dokumenty, (którego radni jeszcze nie 
odebrali) z tym co się już toczy, a mianowicie prawie gotowy projekt planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że nie ma żadnych 
sprzeczności. Uchwała, którą Rada podjęła w maju br. w sprawie  zmiany planu w 
zakresie parametrów dotyczących ulicy Jedności Narodu, jest związana z planami 
dotyczącymi wspólnych prac remontowych łącznie z powiatem.  
Zgodnie z tymi uzgodnieniami ma być dokonana zmiana parametrów drogi, co 
pozwoli na wybudowanie nowej drogi (szerszej od obecnej). Prace te odbywają się 
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na podstawie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma to nic 
wspólnego z zapisami studium, ponieważ w studium takie szczegóły nie są 
określone. W studium są określone jedynie kierunki zagospodarowania 
przestrzennego, a nie kwestie dotyczące szerokości czy przebiegu pasa drogowego 
ulicy Jedności Narodu.  

 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że zadane pytanie, nie 
dotyczyło ulicy Jedności Narodu, czy innej zmiany w planie, tylko dotyczyło 
dwóch dokumentów , które powinny być ze sobą kompatybilne. Jednego 
dokumentu nie ma, są opóźnienia z jego realizacją. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że nie bardzo rozumie 
pytanie radnego, ponieważ oba dokumenty są aktualne, studium i aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego. W momencie zakończenia prac na temat 
studium, w konsekwencji zmian studium, powinny nastąpić zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego i do tych zmian przystąpi się po dokonaniu 
zmian studium. Kolejność zmian musi być zachowana.  
Zasygnalizowana informacja dotyczyła tego, że termin przewidziany w umowie 
zostanie przekroczony z winy wykonawcy i z tego tytułu będą naliczone kary 
umowne. W konsekwencji przedłuża to kolejne prace planistyczne dotyczące 
planu zagospodarowania. Taka musi być kolejność.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że to wszystko rozumie i że 
przyjrzy się temu jak to będzie funkcjonowało.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że prace trwają i są one 
prowadzone zgodnie z prawem i we właściwej kolejności.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że zaniepokoiły go terminy, 
które prawie o rok były przekraczane.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – jeżeli wykonawca  nie uwzględnia uwag, 
to cała praca się przedłuża, a ustawa dotycząca planowania przestrzennego jest 
bardzo rygorystyczna jeżeli chodzi o tryb zmian dokumentów planistycznych.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
informacji na temat postepowania prac, rozmów odnośnie jednostki wojskowej.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że Dyrektor Oddziału 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni, aby podpisać akt notarialny musi 
posiadać decyzję Ministerstwa Finansów w tej sprawie, a taką decyzję czeka się 
długo.  
Tak samo przedłuża się sprawa lokomotywy, ale mamy nadzieję, że termin                        
o którym była mowa tj. na Mikołaja będzie dotrzymany.  
 
Radny Kazimierz Janusz – zwrócił się z zapytaniem, jaka jest alternatywa dla 
mieszkańców, w związku z likwidacją parkingu przy ul. Kubusia Puchatka.  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki– poinformował, że przedstawione 
zagadnienie w informacji z działalności, dotyczyło zupełnie innej nieruchomości.  
 
Radny Kazimierz Mokwa  - nawiązując do otwarcia boiska na oś. Górki, 
poinformował, iż 12 października br. Pan Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa 
nie wiedział, że 14 października br. będzie otwarte boisko.  
Radny zwrócił się z zapytaniem, dlaczego na otwarcie boiska na os. Górki było 
zaproszone tylko jedno stowarzyszenie, skoro na tym osiedlu działają dwa 
stowarzyszenia.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że nie rozumie 
wystąpienia radnego Kazimierza Mokwy, jest dużym nadużyciem to, co pan radny 
powiedział.  
Decyzję o otwarciu boiska Pan Prezydent podjął dużo wcześniej. Scenariusz 
otwarcia boiska sporządzony był przez Urząd Miasta. Tak jak Pan Prezydent 
powiedział Stowarzyszenie ,,Wspólnie Dzieciom”, zwróciło się do miasta, jako 
pierwsze i potraktowano to tak, że to miasto otwiera boisko i sporządza scenariusz 
a prowadzenie będzie przez panią Wasilewską.   
Nieprawdą jest, że tamto stowarzyszenie otrzymało zaproszenie, a stowarzyszenie 
którego Pan radny jest członkiem,  go nie otrzymało. Tamto stowarzyszenie 
również nie otrzymało zaproszenia. Natomiast z tego co mi wiadomo, to do 
wszystkich zainteresowanych, takie zaproszenie zostało wystosowane do pana 
radnego również.  
 
Radny Kazimierz Mokwa  - poinformował, że nie otrzymał zaproszenia na 
otwarcie boiska na os. Górki, ani takie zaproszenie nie wpłynęło do Biura Rady.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, iż sprawdzi, czy 
zaproszenia były wysłane.  
Decyzje o otwarciu boiska zapadły dużo wcześniej, ponieważ były tam ustalone 
terminy, ale w dniu otwarcia boiska, nie było zapewnienia od wykonawcy                              
o przekazaniu kluczy do obiektu.  
Miasto nie ma żadnego celu w tym, żeby Pana radnego w otwarciu boiska 
pominąć. Tak jak było to w scenariuszu stowarzyszenie, którego pan radny jest                          
członkiem, miało w otwarciu boiska uczestniczyć.  
Boisko zostało otwarte ponieważ został wyczerpany termin oddania go przez 
wykonawcę. Ponadto jest do wykonania zadanie dodatkowe w okolicy boiska tj. 
uporządkowanie skarpy, (w projekcie boiska nie była przewidziana) podjęto 
decyzję, że obiekt nie zostanie przekazany do użytkowania wcześniej, aby nie 
narazić się na konsekwencję dewastacji, czy wypadku.  
Ma zostać podpisana umowa z wykonawcą i zadania dodatkowe zostaną 
zrealizowane do końca następnego miesiąca. Wówczas boisko oficjalnie zostanie 
przekazane do użytkowania.  
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że na otwarciu boiska zabrakło 
gospodarza boiska, czyli dyrektora TCSiR, który będzie zarządzał boiskiem.                    
I to dyrektor TCSiR powinien otworzyć boisko, przywitać gości, a nie osoby                        
z zewnątrz.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, że Rada, na 
sesji nie powinna ustalać zasad otwierania boiska itp. są od tego posiedzenia 
komisji na których można we wnioskach zgłaszać uwagi. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że Rada jest od tego, żeby 
takie  uwagi czynić, to organizator nie dopełnił obowiązków, o których jest mowa.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że Urząd Miasta otwierał 
boisko na Górkach i wziął na siebie pełną odpowiedzialność. Obiekt jeszcze nie 
jest przekazany panu dyrektorowi TCSiR w użytkowanie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska- poinformowała, że na 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, na której poruszano i wyjaśniano 
temat otwarcia boiska na Górkach, był obecny radny Roman Kucharski.  
 
Następnie głos zabrał Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Zenon Odya, 
który przekazał informację i zasygnalizował problem, który w przyszłości może 
się pojawić, a dotyczył tematu związanego z oczyszczaniem ścieków 
komunalnych.  

 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  

           w okresie od 27 września 2012r. 
           do 24 października 2012r. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska  – przedstawiła 
informację  ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie  od 27 września 
2012r. do 24 października 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – odnośnie przedstawionej odpowiedzi na interpelację                
w sprawie wyników egzaminu gimnazjalnego, poinformował, że nigdy nie wątpił 
w to, że dyrektor, grono pedagogiczne, rada rodziców zrobiło wszystko w szkole, 
żeby było dobrze. Radny zadeklarował, że weźmie udział w posiedzeniu rady 
pedagogicznej.  
W odpowiedzi nie ma odniesienia do meritum interpelacji, która nie była 
skierowana do dyrektora szkoły, tylko do Pana Prezydenta. Radny zwróci się o 
uzupełnienie odpowiedzi na interpelacji. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że temat o którym 
wspomniał pan radny, analizowany był już w zeszłym roku i pan radny powziął 
informację w jaki sposób prowadzone jest przez Prezydenta analityczna praca                                                             
w szkołach.  
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Na Komisji Edukacji były przekazywane informacje, iż Prezydent nie proponuje 
działań, od tego, aby proponować kierunki, formę działania jest rada 
pedagogiczna, rada szkoły i dyrekcja szkoły.   
Jeżeli pan radny sobie życzy, aby udzielić odpowiedzi, to ona będzie udzielona.  

 
II . Część druga: 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja z działalności placówek  
oświatowych prowadzonych/dotowanych  
przez Gminę Miejską Tczew w roku 
szkolnym 2011/2012. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił informację. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański 
– przedstawił informację z działalności placówek oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Tczew w roku szkolnym 2011/2012 tj. 01.09.2011-31.08.2012. 
Uwag nie zgłoszono  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z działalności 
placówek oświatowych prowadzonych/dotowanych przez Gminę Miejską 

Tczew w roku szkolnym 2011/2012. 
 

 Pkt 8  porządku posiedzenia  
           Informacja z przebiegu  
           „Nieobozowej Akcji Lato w 2012 r.” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański 
- przedstawił informację z wizytowanych obozów, kolonii i półkolonii w ramach            
,, Nieobozowej Akcji Lato w 2012 r.” przez radnych Rady Miejskiej w Tczewie.  
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację                                      
z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2012 r.” 

 
Radny Włodzimierz Mroczkowski– zaproponował, aby w przyszłym roku 
zwiększyć budżet miasta z przeznaczeniem na  półkolonie, ponieważ bywa tak, że 
czasami jest więcej chętnych dzieci, np. w SP nr 8, SP nr 12.  
 

 Pkt 9  porządku posiedzenia  
           Informacja Prezydenta Miasta  
           o złożonych oświadczeniach  
           majątkowych za 2011 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację Prezydenta 
Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r. 

                           
 Pkt 10  porządku posiedzenia  

           Informacja Przewodniczącego 
           Rady Miejskiej o złożonych  
           oświadczeniach majątkowych  
           za 2011 rok. 

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

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach  

majątkowych za 2011 rok. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach 
sesji, podczas której odbędzie się spotkanie Komisji Polityki Gospodarczej. 

Przerwa 
Po przerwie 

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

           Pkt 11 podjęcie uchwał  
 Pkt 11.1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
    ustalenia górnych stawek opłat  
    za usługi w zakresie odbierania  

odpadów  komunalnych od właścicieli 
     nieruchomości i 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  – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia 
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górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/193/2012 
w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
  komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
podjęto większością głosów : za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

(podczas głosowania pkt 11.1 - obecnych 20 radnych)  
wstrzymała się od głosu: G. Antczak,  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 
 Pkt 11.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
     ustalenia wysokości opłat  
     za zajęcie pasa drogowego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
zajęcie pasa drogowego, w głosowaniu: za – 6, przeciw – 1, wstrz.- 3. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński  – 
poinformował, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 
pasa drogowego, nie uzyskał pozytywnej opinii komisji - głosowanie: za – 4, 
przeciw – 4, wstrz.- 2. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do projektu uchwały, są uwagi, zapytania.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz- radny zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta 
Miasta, aby określił, o ile średnio wzrosną opłaty za zajęcie pasa drogowego                  
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w przypadku remontów elewacji budynków. Zwiększy to wydatek poniesiony na 
remont elewacji budynku.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, iż przy dzisiejszych 
stawkach, za zajęcie  pasa drogowego przez dwa tygodnie płaci się ponad 20 zł. po 
zmianie stawki te będą kształtować się w granicach 80 zł. To nie jest podwyżka, 
która ogranicza możliwość dostępu do remontu elewacji.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił uwagę iż wzrost opłat za zajęcie pasa 
drogowego wpłynie znacząco na koszty ponoszone przez ZEC, ZWiK,                     
w związku z pracami ziemnymi.  
Radny zwrócił się z zapytaniem, w  jakim stopniu zwiększą się ponoszone przez 
w/w spółki koszty, które mogą być przyczyną między innymi, podwyżki cen za 
media.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – po analizie i rozmowach z tymi, którzy 
korzystają z sieci, że wydatki te wpływają na opłaty w gospodarstwach 
domowych. I w skali ogólnej podwyżki,  mówi się o kwocie w granicach                   
300 tys. zł. ze wszystkich rodzajów korzystania  z pasa drogowego – upraszczając.  
Natomiast jest to tylko jedna pozycja w tych kosztach i nie jest ona najbardziej 
znacząca. Wzrost jest w granicach 2%. Miasto nie wymyśliło sobie stawek, tylko 
przyjęło stawki, które na dzień dzisiejszy obowiązują w Powiecie, czyli ZWiK czy 
gazownia, za zajęcie pasa drogowego, na drogach powiatowych, płaci już te 
stawki. 
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że zawsze był zwolennikiem 
stopniowych podwyżek, a nie teraz jest podwyżka po 6 latach.   
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że właśnie dlatego, że 
nie było podwyżki od 6 lat, to teraz jest ona konieczna, a następnie wróci się do 
bardzo dobrej zasady podwyżki małymi krokami.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – poinformowała, że 
wzrost opłat będzie znaczący i na pewno w przyszłym roku ZWiK, motywując 
podwyżkę opłat za wodę, będzie motywował to tym, że wzrosła opłata za zajęcie 
pasa drogowego. 
To, że dorównuje się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego do stawek 
obowiązujących w Powiecie, jest to tez wątpliwa sprawa. Wszystkie media, gaz, 
woda, mieszczą się na ulicach miejskich, ulic powiatowych niewiele już zostało w 
mieście.  
Podwyżki są konieczne, ale odbywać się one muszą stopniowo.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr XXV/194/2012 
w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
 

podjęto większością głosów : za – 11, przeciw- 7, wstrz. -2 
(podczas głosowania pkt 11.2 - obecnych 20 radnych)  

      za głosowali: B. Kamińska, M. Augustyn, K. Ickiewicz, T. Tobiański, B. Chylicka,                     
                      Cz. Roczyński, A. Truszkowski, K. Janusz, K. Korda, P. Kajzer, Z. Żynda,  
      przeciw głosowali: K. Mokwa, E. Czochór, B. Kulas, P. Popielarczyk, R. Kucharski, 

                          W. Mroczkowski, G. Pierzynowska,  
      wstrzymała się od głosu: G. Antczak 
      nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego. 

 
 Pkt 11.3  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
           określenia zasad gospodarowania  
           nieruchomościami Gminy Miejskiej 
           Tczew. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że komisja na wniosek radnego Zenona Żyndy, pozytywnie 
zaopiniowała wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie  określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew zapisu, w § 7 po 
ustępie 7, dotyczącego stawki w wysokości 8% opłaty rocznej w przypadku 
oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na cele prowadzenia 
działalności  gospodarczej, w głosowaniu: za – 7, przeciw – 1, wstrz. 1. 
           Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew wraz z 
wnioskiem radnego Zenona Żyndy.  
 W czasie przerwy w obradach sesji komisja zaopiniowała pozytywnie  
wniosek zgłoszony na Komisji Finansowo-Budżetowej, polegający na dodaniu do 
projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Miejskiej Tczew, w § 3 ustępu 5  o brzmieniu:  
,,Prezydent składa pisemną informację o zbyciu mienia stanowiącego własność 
gminy, dwa razy w roku w styczniu i w lipcu.”  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja na wniosek radnej Ewy Czochór, pozytywnie 
zaopiniowała wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie  określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew zapisu, w § 7 po 
ustępie 7, dotyczącego stawki w wysokości 8% opłaty rocznej w przypadku 
oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na cele prowadzenia 
działalności  gospodarczej, w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie. 
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 Komisja na wniosek radnej Brygidy Genca, wniosła o dodanie do projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 
Miejskiej Tczew, w § 3 ustępu 5 o brzmieniu:  
,,Prezydent składa pisemną informację o zbyciu mienia stanowiącego własność 
gminy, dwa razy w roku w styczniu i w lipcu.”, w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, 
wstrz. – 2. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  (z 04 września 
2012r) w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 
Miejskiej Tczew wraz z przegłosowanymi wnioskami, w głosowaniu: za – 11 
jednogłośnie. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w projekcie w/w 
uchwały uwzględnił powyższe wnioski komisji.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania  nieruchomościami 
Gminy Miejskiej Tczew, uwzgledniający przyjęte przez Prezydenta Miasta 
autopoprawki.  
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/195/2012 
w sprawie 

           określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto większością głosów : za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1 

(podczas głosowania pkt 11.3 - obecnych 20 radnych)  
wstrzymała się od głosu: G. Antczak 

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt 11.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           wyrażenia zgody na udzielenie  
           bonifikaty od opłaty z tytułu  
           przekształcenia prawa użytkowania  
           wieczystego w prawo własności  
           nieruchomości 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty               
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/196/2012 
w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

podjęto jednogłośnie: za –20,  
(podczas głosowania pkt 11.4 - obecnych 20 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa  

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
 

Pkt 11.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           podziału miasta na okręgi  
           wyborcze, ustalenia ich granic  
           i numerów oraz  liczby radnych 
           wybieranych w każdym okręgu  
           w wyborach do Rady Gminy     

Miejskiej w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że będzie tyle okręgów 
wyborczych ilu jest radnych na sali, czyli 23.  
Przy przygotowaniu projektu uchwały w myśl ustawy o organizacji wyborów do 
samorządów. Klub Radnych PO, nie został poproszony o wzięcie udziału w 
pracach nad tym projektem uchwały. Dopiero na interwencję przewodniczącego 
klubu, poproszono o rozważenie dwóch korekt do projektu uchwały, które nie 
zostały przyjęte. Nie poinformowano klubu, dlaczego dwie zaproponowane 
zmiany dotyczące zamiany ulic,  nie zostały przyjęte.  
Radny poinformował, że Klub Radnych PO będzie głosował przeciwko 
podziałowi zaproponowanemu w projekcie uchwały, ponieważ klub został 
oddzielony od pracy  nad projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego  
Włodzimierza Mroczkowskiego z zapytaniem, do kogo radny bezpośrednio 
kieruje przedstawiona uwagę.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że jest to publiczna uwaga do 
projektu uchwały. Do Przewodniczącego Rady Miejskiej i do Prezydenta Miasta 
jeżeli chodzi o pracę w przygotowywaniu projektu uchwały.  
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Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – przedstawiła informacje dotyczące zmian                 
w projekcie w/w uchwały:  
- w tytule projektu uchwały dodano zapis - ,,w wyborach do Rady Gminy    
  Miejskiej w Tczewie”.  
- usunięto § 2 o treści:  
  Traci moc uchwała Nr XLV/385/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                    
  29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich   
  granic i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
- w załączniku do projektu uchwały dokonano następujących zmian:  
  z okręgu nr 18 przeniesiono do okręgu nr 17 następujące ulice: ul. Ks.   
  Aleksandra Kupczyńskiego, ul. Stara, ul. Skromna. Powyższych zmian dokonano   
  ponieważ w/w ulice znajdowały się w obrębie okręgu 17.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do projektu uchwały są zapytania.  
 
Mieszkaniec Tczewa Mirosław Kaffka – zwrócił się z prośbą o zabranie głosu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
mieszkaniec Tczewa pan Mirosław Kaffka, głos może zabrać w punkcie wolne 
wnioski, oświadczenia. 
 
Mieszkaniec Tczewa Mirosław Kaffka – poinformował, że chciałby zabrać głos na  
temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że odnośnie 
projektu uchwały glos mogą zabrać radni, ewentualnie poproszone osoby, które 
przygotowywały projekt uchwały.   
  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu                               
w wyborach do Rady Gminy Miejskiej w Tczewie.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/197/2012 
w sprawie 

podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach 

do Rady Gminy Miejskiej w Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 13, przeciw – 6, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 11.5 - obecnych 20 radnych)  
przeciw głosowali: R. Kucharski, W. Mroczkowski, P. Popielarczyk, B. Kulas,  

                                  E. Czochór, K. Mokwa 
  wstrzymała się od głosu: G. Antczak 

             nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  podziału miasta 
 na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz  liczby radnych 

wybieranych, w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy  
Miejskiej w Tczewie 

 
Pkt 11.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           przyjęcia Aktualizacji Programu 
           ochrony środowiska dla miasta  
           Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem 
           perspektywy na lata 2016-2019 wraz z 
           podsumowaniem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z podsumowaniem. 

 
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. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska 
dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnienie perspektywy na lata 2016-
2019 wraz z podsumowaniem. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/198/2012 
w sprawie 

przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta 
Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z 

podsumowaniem 
podjęto jednogłośnie: za - 20 

(podczas głosowania pkt 11.6 - obecnych 20 radnych)  
                            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Aktualizacji 
Program ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015                            

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z 
podsumowaniem 
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 Pkt 11.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           zwolnienia z obowiązku zbycia  
           nieruchomości w drodze przetargu 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański  
– członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 

 
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 zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości                       
w drodze przetargu. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/199/2012 
w sprawie  

zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz.- 1,  

(podczas głosowania pkt 11.7 - obecnych 20 radnych)  
                            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu 

 
 Pkt 11.8  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
           uchwalenia Programu Współpracy  
           Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami    
           prowadzącymi działalność pożytku  
           publicznego na rok 2013 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański  
– członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013.  
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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 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej 
Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/200/2012 
w sprawie  

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 

podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz.- 1,  
(podczas głosowania pkt 11.8 - obecnych 20 radnych)  

wstrzymała się od głosu: G. Antczak 
                            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2013 
 

 Pkt 11.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           zatwierdzenia Gminnego Programu  
           Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   
           Alkoholowych  i Przeciwdziałania  
           Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                   
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński –komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki                       
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii                   
w mieście Tczewie na rok 2013. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/201/2012 
w sprawie 
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zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście  
Tczewie na rok 2013 

podjęto jednogłośnie: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 11.9 - obecnych 20 radnych)  

                            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 
         Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013 

 
 Pkt 11.10  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej  
           uchwałę w sprawie ustalenia  
           składu osobowego zespołu        
           opiniującego wyróżnienia  
           „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”  
           w okresie 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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”                       
w okresie kadencji 2010 – 2014.   
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/202/2012 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego 
wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie 

kadencji 2010 – 2014. 
podjęto większością : za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 11.10 - obecnych 20 radnych)  
wstrzymał się od głosu: Z. Żynda  

                            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia 

„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2010 – 2014. 
 

Pkt 11.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  

           uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
           planu kontroli Komisji  Rewizyjnej  
           na II półrocze 2012r.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
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 zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji  Rewizyjnej na II półrocze 2012r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/203/2012 
zmieniającą 

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

podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz. -1,  
(podczas głosowania pkt 11.11 - obecnych 20 radnych)  

                            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmieniającej uchwałę                   
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji  Rewizyjnej  

na II półrocze 2012r. 
 

Pkt 11.12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           ustanowienia  Świętej Jadwigi   
           Królowej Polski Patronem Miasta  
           Tczewa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
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 w sprawie ustanowienia  Świętej Jadwigi Królowej Polski 
Patronem Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/204/2012 
w sprawie 

           ustanowienia  Świętej Jadwigi Królowej Polski Patronem Miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz. -1,  

(podczas głosowania pkt 11.12 - obecnych 20 radnych) 
wstrzymał się od głosu: B. Kulas, 

                            nieobecni podczas głosowania: F. Motas, Z. Urban, B. Genca, 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustanowienia 

Świętej Jadwigi Królowej Polski Patronem Miasta Tczewa. 
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Radna Bożena Chylicka – zaproponowała przeprowadzenie remontu ulicy 
Królowej Jadwigi.  
 
Pkt  12 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 

TREŚĆ INTERPELACJI: 
 

1. Radny Krzysztof Misiewicz  
Interpelacja o treści:  
,,Dnia 24.11.2012r. oraz 28.03.2012r. złożyłem interpelacje dotyczące likwidacji 
mieszkań socjalnych na terenie Starego Miasta. Prace  dotyczące rewitalizacji 
Starego Miasta trwają, a my jesteśmy ponownie świadkami kolejnych aktów 
wandalizmu, dlatego ponawiam moje interpelacje i wnoszę o jak najszybsze 
przystąpienie do zmian w Programie Rewitalizacji, których celem będzie 
likwidacja mieszkań komunalnych na terenie Starego Miasta. W odpowiedzi 
proszę o informację na jakim etapie znajduje się inwestycja montażu dodatkowych 
kamer monitoringu na Starym Mieście  oraz czy Pan Prezydent przewiduje 
jakiekolwiek działania dotyczące zmiany obecnego stanu zasobu mieszkań 
socjalnych na Starym Mieście, a jeżeli tak, to jakie?”. 
Uzasadnienie w załączeniu.   
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 411 

 
2. Radny Bartłomiej Kulas  

Interpelacja dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na interpelacje  z dnia 27.09.2012r. 
w sprawie dokonanych zmian naprawczych oraz dalszych planów działań 
mających na celu poprawę wyników egzaminów gimnazjalnych w Tczewie.  

Radny zwraca się z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację, 
ponieważ w udzielonym wyjaśnieniu Pan Prezydent nie zawarł w stopniu 
wyczerpującym informacji o działaniach, jakie Pan Prezydent ma zamiar podjąć w 
celu poprawy wyników egzaminów gimnazjalnych (w Gimnazjum Nr 2), a w 
szczególności w celu wsparcia dyrekcji w rozwiązaniu problemów społecznych 
rejonu Gimnazjum Nr 2 i w celu poprawienia wizerunku szkoły tak, aby zachęcić 
większą liczbę uczniów do zapisywania się do tej szkoły.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.412  

 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

 
1. Radny Włodzimierz Mroczkowski  

Radny wnioskuje o zakup lub wydzierżawienie mobilnej zapory 
przeciwpowodziowej dla poprawy bezpieczeństwa miasta Tczewa. W załączeniu 
propozycja zapory.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 406 
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2. Radna Gertruda Pierzynowska  
Wniosek dotyczy budynku po byłej ekspedycji towarowej w Tczewie przy                         
ul. Pomorskiej. Czy jest możliwość wyegzekwowania od władz PKP, do których 
należy przedmiotowy budynek, by wzmóc patrole SOK do momentu 
zagospodarowania go, bądź sprzedaży.  
Budynek jest systematycznie dewastowany, jest sypialnią dla bezdomnych, często 
pod wpływem alkoholu. Przykładem jest pożar wynikający z pozostawienia 
świeczki, gdzie zmarła jedna osoba, druga z licznymi poparzeniami znajduje się w 
ciężkim stanie. Pomocy udzielili funkcjonariusze KPP w Tczewie.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 407 

 
3. Radny Krzysztof Korda  

Radny Tomasz Tobiański  
Radni zwrócili się z wnioskiem o zamontowanie wiat na przystankach 
znajdujących się przy ul. Alei Kociewskiej.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 408 

 

4. Radny Piotr Kajzer  
Radny wnioskuje, aby miasto zaapelowało do firmy Meteor, aby ta nakazała 
zatrudnionym przez siebie firmom kontrolującym bilety i karty miejskie, zmianę 
standardu swojego postępowania względem kontrolowanych pasażerów. Chodzi 
przede wszystkim o czas jaki mija od momentu wejścia pasażera do momentu 
rozpoczęcia kontroli . Obecnie czas ten jest zbyt krótki, co w szczególności dotyka 
osoby starsze, które mając problem z poruszaniem się nie są w stanie tak szybko 
odbić karty lub skasować bilet. Tym samym coraz częściej zdarza się iż osoby, 
które regularnie opłacają swoje przejazdy obciążane są niesłusznie przyznanymi 
mandatami.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 409 
 

5. Radny Piotr Kajzer  
Radny po raz kolejny wnioskuje o ustawienie słupków, bądź barier ochronnych 
wzdłuż nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Broniewskiego. 
Zamontowany obecnie od strony ulicy płot nie będzie w stanie zatrzymać 
staczających się lub jadących w kierunku boiska pojazdów, co przy tego typu 
sytuacji może doprowadzić do znacznego uszkodzenia nawierzchni płyty boiska. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 410 

 
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – w związku z dyskusją, która odbyła się na początku 
sesji odnośnie dwóch stowarzyszeń na Górkach, poinformował, iż stowarzyszenia 
powinny dojść do porozumienia i wspólnie rozwiązywać problemy mieszkańców 
osiedla Górki.  
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Radny Kazimierz Mokwa – zwrócił się z zapytaniem, jak na dzień dzisiejszy 
zaawansowane są prace przygotowawcze dotyczące budowy ulicy Poligonowej.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że są to bardzo 
skomplikowane działania przygotowawcze, projektowe, rozmowy z narodowym 
funduszem, ponieważ budowa ulicy planowana jest ze  środków unijnych.  
Jest to skomplikowana, na dłuższą rozmowę. Trwają prace ZUOS-u, Urzędu 
Miasta aby zrealizować inwestycję 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zaproponował, aby pan 
radny Kazimierz Mokwa udał się do Pana Prezydenta na spotkanie w celu 
szerszego omówienia zagadnienia.  
 
Radny Kazimierz Janusz – w imieniu Towarzystwa Kulturalnego ,,Brama” 
zaprosił na X-lecie ,,Ogrodów Sztuk”, które odbędzie się 3 listopada br. o godz. 
1700 w CKiS w Tczewie.  
 
Główny Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych Ludwik Kiedrowski –                      
w imieniu Prezydenta Miasta zaprosił wszystkich na uroczystości związane ze 
Świętem Niepodległości 11 listopada br., które rozpoczną się o godz. 900 w parku 
CKiS w Tczewie.  
W imieniu Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego ,,Brama” i Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego, zaprosił wszystkie panie na szkolenia dotyczące 
umiejętności wykrywania chorobotwórczych zmian w piersiach, które odbędzie 
się po sesji o godz. 1530 w Sali nr 8 Urzędu Miejskiego.  
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nehrebecki – poinformował, że                   
w CKiS o godz. 1600 odbędą się obchody Święta Niepodległości pn. Wolność jest 
słodka”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że konwent 
odbędzie się 8 listopada br. o godz. 1600. 
W związku z wprowadzeniem nowej ustawy o czystości i porządku w gminach, 
odczyta pismo Prezydenta Miasta Tczewa WSK.7021.1.94.2012KW z dnia 
17.10.2012r. zawierające harmonogram praz związanych z wdrażaniem zmian 
ustawy o czystości i porządku i podjęciem uchwał Rady Miejskiej ( pismo w zał.).  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że mieszkaniec Tczewa 
Mirosław Kaffka chciałby zabrać głos, a decyzja w tej sprawie jest w gestii pana 
przewodniczącego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż wie, że 
mieszkaniec Tczewa chciałby zabrać głos, ale w pierwszej kolejności głos 
zabierają a radni, następnie mieszkańcy.  
Ponadto jest zasada, że mieszkaniec powinien zgłosić przewodniczącemu przed 
sesją fakt, że chciałby zabrać głos i w jakim temacie.  Żaden mieszkaniec przed 
sesją nie zgłosił, iż chciałby zabrać głos.  
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Następnie przewodniczący zwrócił się do członków pocztu sztandarowego                   
o zabezpieczenie sztandary podczas Święta Niepodległości 11 listopada br.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – odczytała 
podziękowanie  Akademii Muzycznej w Gdańsku za przychylność władz miasta 
dla inicjatyw muzycznych, a szczególnie za III Zjazd Akordeonistów w Tczewie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy w punkcie wolne wnioski ktoś chciałby zabrać głos? 
 
Mieszkaniec miasta Tczewa Mirosław Kaffka – poinformował, iż w punkcie 11.5 
tj. podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu                              
w wyborach do Rady Gminy Miejskiej w Tczewie, nie udzielono zgody na 
zabranie głosu i przedstawienie wniosku.  
Ponadto informacja o pracach nad projektem uchwały w sprawie podziału miasta 
na okręgi wyborcze, nie dotarła do większości organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, które najprawdopodobniej chciały ,,wystawić” swoich kandydatów 
do pracy w Radzie Miejskiej za dwa lata. O tym dowiedzieli się dopiero z portalu 
tcz.pl., który poinformował, mieszkańców Tczewa o podziale miasta na 23 okręgi. 
Nie tylko członkowie Klubu Radnych PO, ale większość organizacji, 
stowarzyszeń, które chciałyby wystawić kandydatów nie zostały o spotkaniu 
poinformowani.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do Pana 
Mirosława Kaffki z zapytaniem, o przedstawienie konkretnego zapytania.  
 
Mieszkaniec miasta Tczewa Mirosław Kaffka – poinformował, iż radny 
Włodzimierz Mroczkowski jako Przewodniczący Klubu Radnych PO, wspomniał, 
że w/w klub nie został zaproszony na spotkanie , na którym odbywały się 
rozmowy na temat podziału miasta na okręgi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy takie spotkanie w ogóle się odbyło? 
Radny Włodzimierz Mroczkowski został poinformowany, na konwencie był czas 
na konsultacje, czyli był poinformowany.  
Nie było spotkania klubów radnych w sprawie konsultacji, nie można w ten 
sposób wprowadzać w błąd opinii publicznej.  
 
Mieszkaniec miasta Tczewa Mirosław Kaffka – poinformował, iż nie chce 
wprowadzać opinii publicznej w błąd, tylko wzoruje się na wcześniejszej 
wypowiedzi radnego Włodzimierza Mroczkowskiego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że                           
z grzeczności nie przerywał wypowiedzi radnego Włodzimierza Mroczkowskiego, 
są to błędne informacje, żaden z klubów nie został zaproszony na konsultacje. 
Odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały jest Pan Prezydent, który 
zlecił jej wykonanie Pani Sekretarz. Odbyła się konsultacja u Komisarza 



25 

 

Wyborczego w Gdańsku, który pozytywnie odniósł się do projektu uchwały.               
Nie można przeprowadzić konsultacji w sprawie podziału miasta na 23 okręgi,                 
z  każdym  mieszkańcem miasta. Okręgi są tak podzielone, żeby nie budziły 
kontrowersji, aby nie przekładać ulic z jednego okręgu do drugiego okręgu.  
Nigdy nie ustalono by okręgów, gdyby pani Sekretarz chciała konsultować podział 
miasta na okręgi z każdym mieszkańcem. Są one  podzielone i przyjęte przez 
Komisarza Wyborczego z pochwała dla Pani Sekretarz.  
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXV sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1235. 
 

 
                                                
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


