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P r o t o k ó ł  Nr XXVI/2012 

----------------------------------------------- 

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 

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

------------------------------------------------------ 
 
           Obecni radni     :                              -                21/ wg listy obecności 
 
           Nieobecni radni :                          -                A. Truszkowski 
                  P. Kajzer    
            
           Obecni goście zaproszeni                 -               6/wg listy obecności 
 

 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXVI 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 2porządku 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 08.11. 2012 r. (w zał.) zaproponował zmiany, polegające na:  
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wprowadzeniu na wniosek Komisji Rewizyjnej po punkcie 6 , punktu 7 
,,Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej przez 
zespół kontrolny Komisji  Rewizyjnej dotyczącej realizacji planów 
finansowych dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 za rok 2011    
i zakończone miesiące 2012r. 
oraz punktu 8.9 - projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia 
,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
Wobec powyższej propozycji nastąpi zmiana w 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 – 20 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  20 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: A. Truszkowski, P. Kajzer 

 
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 25 października 2012r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c listopad 2012r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 października  
     2012r. do 28 listopada 2012r. 
7. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej przez  
    zespół kontrolny Komisji  Rewizyjnej dotyczącej realizacji planów finansowych 
    dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 za rok 2011 i zakończone miesiące  
    2012r. 
 
II . Część druga: 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    8.1 zmian w  budżecie miasta Tczew na 2012 rok,  
    8.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024,  
    8.3 udzielenia pomocy dla Powiatu Tczewskiego,  
    8.4 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie  
          użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013,  
    8.5 porozumienia międzygminnego, 
    8.6 wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie   
          zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia   
          schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok  
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          zwierzęcych i ich części, 
    8.7 ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Kwiatowej, 
    8.8 nadania nazwy ulicy w mieście Tczewie.  
    8.9 nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
    9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
    10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 października 2012r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                 
z sesji z dnia 25 października 2012 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r.  

 
W wyniku jawnego głosowania  

          protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 października 2012r.  

      -  przyjęto jednogłośnie : za – 20 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 20 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: A. Truszkowski, P. Kajzer. 
  

Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c listopad 2012r 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1do niniejszego protokołu. 
Poinformował o:  
- śmiertelnym przypadku zachorowania dziecka na sepsę. W związku z tym                     
w korekcie budżetu została zabezpieczona kwota w wysokości 4 tys. zł. na zakup 
antybiotyków, szczepionek dla dzieci z grupy ryzyka, 
- w związku z dyskusjami na form tcz. pl. na tematu domniemanego listu Z-ca 
Prezydenta Miasta do szkół, zawierającego informacje o zbiórce pieniędzy na 
wigilię miejską, poinformował, że nigdy nie występował z listem ani z prośbą aby 
dzieci zbierały pieniądze na jakąkolwiek organizację wigilii. Była jedynie prośba 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenona Drewy, aby szkoły w miarę swoich możliwości                  
i korzystając z faktu posiadania kuchni, włączyły się w akcję poprzez upieczenie 
jednej blachy ciasta. Niestety z jednej ze szkół pojawił się apel do rodziców 
dotyczący zbiórki pieniędzy-  po 1 zł. od każdego dziecka. Była to wyłącznie 
inicjatywa dyrektora szkoły. W dniu dzisiejszym na stronie tcz. pl. pojawi się 
sprostowanie pana dyrektora szkoły i Pana Z-cy Prezydenta Zenona Drewy.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował Panu 
Prezydentowi za szybką realizację, zabezpieczenia środków na zakup szczepionki 
przeciwko sepsie.  

 
Radny Zbigniew Urban –zwrócił się z zapytaniem, dlaczego rodzice dzieci, które 
uczą się w SP Nr 11, dowiedzieli się z gazet o śmiertelnym przypadku sepsy. Czy 
są opracowane procedury, zgodnie z którymi należy postępować w przypadku 
pojawienia się sepsy.  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że o przypadku sepsy 
dowiedział się dopiero w dniu wczorajszym. Organem, który prowadzi 
postępowanie jest sanepid i to on powinien wszcząć postępowanie. W szkołach nie 
ma procedur postępowania dotyczącego sepsy.  
 
Radny Zbigniew Urban –poinformował, że w dniu 19 listopada br. w Biuletynie 
Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o sprzedaży działki bardzo 
atrakcyjnej, leżącej przy drodze krajowej Nr 91 (od Biedronki w kierunku Alei 
Kociewskiej) o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych.  
Odbyły się dwa przetargi i nie było zainteresowanych, 19.11.2012 ogłoszono 
trzeci przetarg, w którym cena wywoławcza została obniżona o 1.200.000 zł.                           
i wynosi 1.800.000 zł. tj. obniża się o 40%. Cena wywoławcza działki jest niższa 
niż wartość określona przez biegłego rzeczoznawcę. W wycenie jest kwota  
2.300.000 zł. a procedura sprzedaży rozpoczyna się od 1.800.000 zł.  
W związku z koniunkturą na rynku, czy jest to dobre działanie, żeby wyprzedawać 
mienie komunalne, poniżej wartości oszacowania nieruchomości. 
Radny zwrócił się z wnioskiem do protokołu o rozważenie możliwości odstąpienia 
od przetargu na warunkach, które Pan Prezydent zaproponował i ogłoszenie go           
z ceną, która została wskazana w operacie szacunkowym, czyli z ceną 
wywoławczą  2.300.000 zł.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że ustawa o gospodarce 
nieruchomościami stwierdza, iż to Prezydent Miasta prowadzi gospodarkę 
nieruchomościami i zapisy w protokole wykraczają poza kompetencje radnego. 
Prezydent ma możliwość w drugim postępowaniu obniżyć cenę do 50%. Obniżono 
do 40% tylko dlatego, że pojawiły się zapytania ze strony różnych inwestorów, iż 
są zainteresowani nabyciem nieruchomości, ale cena, która została wyceniona 
przez biegłego jest zbyt wysoka jak na, głównie ukształtowanie działki oraz zapisy 
w planie zagospodarowania przestrzennego, jest o kształcie podłużnym, trudnym 
do zabudowy. Spora część działki przeznaczona jest na tereny zielone.  
W związku z powyższym chcąc sprawdzić na ile w tej chwili rynek nieruchomości 
uległ osłabieniu w związku z kryzysem, zdecydowano o obniżeniu ceny, nie do 
maksymalnej kwoty, na która pozwala ustawa, a jedynie 40%.  
Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku przy tak obniżonej cenie, to działka zostanie 
wycofana na jakiś czas z planu sprzedaży.  
 
Radny Zbigniew Urban– czy jest to dobre działanie, żeby wyprzedawać tak 
atrakcyjne działki poniżej oszacowane wartości. Jeżeli ktoś się stawi do przetargu, 
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to nie będzie możliwości odstąpienia i zostanie ona sprzedana poniżej ceny 
oszacowania.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że albo działka jest 
atrakcyjna albo nie. Jeżeli jest atrakcyjna, to dlaczego dwa razy przetarg nie 
doszedł do skutku – ponieważ nie było chętnych.  
Natomiast, jeżeli przy tak atrakcyjnej cenie, działka będzie atrakcyjna dla 
inwestorów – to odbywa się przetarg, cena zostaje podbijana, co miało miejsce 
wielokrotnie. Były takie przypadki , np. na Starym Mieście, gdzie kilka 
przetargów nie dochodziło do skutku i po obniżeniu ceny było tylu chętnych, że 
przebijano cenę powyżej wartości wyjściowej.  
W związku z tym czasami takie obniżenie ceny jest zagraniem ,,pokerowym”                        
i może przynieść pozytywny efekt.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował radnego, iż 
temat został przedstawiony i odpowiedź została udzielona. Ponadto temat ten 
powinien być przedstawiony w przyszłym miesiącu. Nie jest to również debata na 
temat sprzedaży działek.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że odniósł się do informacji                                
z działalności Prezydenta, w której zawarte były informacje o gospodarce mieniem 
komunalnym. Odpowiedzi są skutkiem wypowiedzi Pana Prezydenta, który ocenia 
nie wartość merytoryczną wypowiedzi, tylko zachowanie.  
Kompetencje radnego są wystarczające do tego, aby takie pytania na sesji 
zadawać. 
Radny poinformował, że w/w działanie dotyczące sprzedaży działki można                      
w skrajnych przypadkach potraktować jako działanie na szkodę miasta – sprzedaż 
mienia poniżej jej wartości.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że jeżeli 
tak będzie, to na pewno Komisja Rewizyjna się ta sprawą zajmie.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski- w informacji z działalności Pan Prezydent 
wspomniał o debacie na temat budżetu na 2013 rok. Radny odniósł się do 
wypowiedzi podczas w/w debaty i zwrócił się z prośbą o sprostowanie,                             
a mianowicie: zarówno Klub PO Powiatu Tczewskiego jak i Klub Radnych Rady 
Miejskiej PO nigdy nie mówił o tym, że bojkotował, czy był  przeciwny 
finansowaniu ulicy Nowosuchostrzyckiej, zaplanowanej w budżecie na kwotę 
9.000.000 zł. Natomiast radni powiatu i radni miasta widzą inne cele, inne 
przedsięwzięcia za powyższą kwotę, które można byłoby zrobić na terenie miasta. 
Dlatego radny zwrócił się do Pana Prezydenta o zdementowanie swojej 
wypowiedzi, iż będzie bojkotowane przedsięwzięcie budowy ulicy 
Nowosuchostrzyckiej, nikt z radnych takiej informacji nie powiedział.  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż wypowiedziana uwaga 
nie była atakiem na Platformę Obywatelską, dyskusja nie miała charakteru 
politycznego, przekazana uwaga odnosiła się do zdarzeń, które miały miejsce na 
komisjach, sesji Rady Powiatu oraz na konferencji prasowej, którą Platforma 
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Obywatelska zorganizowała w sprawie ulicy Nowosuchostrzyckiej, wypowiedzi 
wysoko postawionych przedstawicieli PO w Radzie Powiatu, wzbudziły 
oburzenie, ponieważ dyskutowanie na forum Rady Powiatu na temat, która ulica 
miejska jest potrzebna, a która nie, jest nie na miejscu. Sugerowanie, że zamiast 
ulicy Nowosuchostrzyckiej ma być wyremontowana ulica Działkowa jest 
kompletnym pomyleniem tematów. Zupełnie inny charakter ma ulica tzw. 
Działkowa i inny charakter ma ulica Nowosuchostrzycka, czyli przedłużenie Alei 
Kociewskiej.  
Radny Roman Kucharski został szeroko poinformowany w tym temacie. Obecna 
Rada Miejska w Tczewie przynajmniej raz zaakceptowała realizację ulicy 
Nowosuchostrzyckiej podczas głosowania w styczniu br. nad zmianą strategii 
rozwoju miasta, gdzie wyraźnie jest wpisana realizacja ulicy 
Nowosuchostrzyckiej. W poprzedniej kadencji na wniosek radnej Gertrudy 
Pierzynowskiej, Rada zmieniła nazwę tej ulicy. Fakt, że ulica była przeznaczona 
do realizacji nie jest niczym nowym, od wielu lat jest ona w planach. Dzisiaj 
podnoszenie tematu, że ulica Nowosuchostrzycka jest niepotrzebna, że należałoby 
ją wycofać budzi wątpliwości, zwłaszcza, że przynajmniej dwukrotnie próbowano 
uzyskać środki na realizację tej ulicy w ramach programu tzw. ,,Schetynówka”. 
Wypowiedź Prezydenta Miasta była reakcją na wypowiedzi, które się odbywały na 
sesji Rady Powiatu i na konferencji, która zorganizowała Platforma Obywatelska.  
Uwagi dotyczyły konkretnych osób a nie partii.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski –zwrócił uwagę, że radni Powiatu Tczewskiego 
mieli prawo na sesji, omówić ten temat, ponieważ dofinansowują uchwałą, to 
przedsięwzięcie na kwotę 1,5 mln zł.  
Oświadczył, że radni Powiatu Tczewskiego oraz radni Rady Miejskiej nie będą 
bojkotować, czy czynić żadnych kroków, aby inwestycji budowy ulicy 
Nowosuchostrzyckiej nie było. Natomiast zauważa, że są ważniejsze sprawy                   
w mieście.  

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że argument, iż są  
ważniejsze sprawy, jest argumentem dosyć mocnym. Natomiast pytanie jest, czy 
Nowosuchostrzycka powinna w ogóle powstać.  
Jeżeli radni bez względu na opcję polityczną stwierdzają, że ulica jest potrzebna to 
dzisiaj mamy okazje, aby ja zrealizować z dofinansowaniem 3 mln zł.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 25 października 2012r. 
do 28 listopada 2012r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska  – przedstawiła 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od                               
25 października 2012r. do 28 listopada 2012r.stanowiącą załącznik Nr 2 do 
protokołu.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – poinformował, iż otrzymał od Pana Dyrektora 
Gimnazjum Nr 2, zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu rady 
pedagogicznej.  

 
Pkt 7 porządku posiedzenia  
Przedstawienie protokołu  
z przeprowadzonej kontroli  
problemowej przez zespół kontrolny 
Komisji  Rewizyjnej dotyczącej  
realizacji planów finansowych 
dochodów i wydatków Szkoły  
Podstawowej Nr 7 za rok 2011 
 i zakończone  miesiące 2012r. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Ickiewicz – w imieniu radnego 
Romana Kucharskiego przewodniczącego zespołu kontrolnego Komisji 
Rewizyjnej, przedstawił protokół z w/w kontroli. 
Protokół z kontroli znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  

 
II . Część druga: 
Pkt 8 podjęcie uchwał  

 Pkt 8.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w  budżecie miasta  
Tczew na 2012 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – zgłosiła autopoprawkę Prezydenta Miasta 
polegającą na przeniesienia kwoty 4.000 zł z działu 750 rozdz. 75095 do działu 
851 rozdz. 85149 na zakup szczepionek. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja 
zapoznała się z autopoprawką Prezydenta Miasta, o dokonaniu w projekcie 
uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok, przeniesienia kwoty 4.000 
zł z działu 750 rozdz. 75095 do działu 851 rozdz. 85149 na zakup szczepionek. 
Członkowie komisji wnoszą o zwiększenie w/w kwoty do wysokości 10.500 zł. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu miasta na 2012 rok wraz z przyjętą autopoprawką.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas –Prezydenta Miasta przychylił się do w/w 
wniosku Komisji Finansowo-Budżetowej.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczew na 2012 rok wraz                
z autopoprawką Komisji Finansowo-Budżetowej. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/205/2012 
w sprawie 

zmian w  budżecie miasta Tczew na 2012 rok. 
podjęto jednogłośnie  : za –21, 

(podczas głosowania pkt 8.1 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie w sprawie zmian                      

w  budżecie miasta Tczew na 2012 rok. 
 

 Pkt 8.2  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. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2012-2024. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/206/2012 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 8.2 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024 
 

 Pkt 8.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy dla Powiatu  

           Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu 
Tczewskiego komisja pozytywnie zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla 
Powiatu Tczewskiego. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/207/2012 
w sprawie 

udzielenia pomocy dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 8.3 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy dla Powiatu Tczewskiego 
 

Pkt 8.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych w mieście 
Tczewie na rok 2013 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 
mieście Tczewie na rok 2013. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/208/2012 
w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 8.4 - obecnych 21 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 

w mieście Tczewie na rok 2013 
 

 Pkt 8.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           porozumienia międzygminnego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie porozumienia 
międzygminnego. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie porozumienia 
międzygminnego. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/209/2012 
w sprawie 

porozumienia międzygminnego. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 8.5 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie porozumienia 

międzygminnego. 
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Pkt 8.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wymagań, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierzęta także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/210/2012 
w sprawie 

        wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
          zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz  

    prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzęta także 
      grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

podjęto jednogłośnie: za - 21 
(podczas głosowania pkt 8.6 - obecnych 21 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wymagań, jakie                      

          powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia                        
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia                    

schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok  
zwierzęcych i ich części. 

 
Pkt 8.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia przebiegu istniejącej  

          drogi gminnej – ul. Kwiatowej 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały, sporządzony na wniosek doraźnej komisji ds. opiniowania nazw ulic                
w mieście Tczewie, zwrócił się z zapytaniem: czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
 
Radny Zbigniew Urban –poinformował, iż nie kwestionuje żadnych zasług Gazety 
Tczewskiej, Wydawnictwa Pomorskiego i wkładu, które wniosła ona w walkę                 
z systemem 30 lat temu.  
Obecnie forma gazety jest inna i wartości są również inne. Radny zaapelował do 
pozostałych radnych o zastanowienie się czy nie należałoby w inny sposób 
uhonorować zasług Wydawnictwa Pomorskiego dla historii Tczewa i jego 
mieszkańców, a nie poprzez nadawanie nazwy ulicy Gazety Tczewskiej. 
Ulica ta miałaby długość kilkudziesięciu metrów  i przy tej  ulicy znajduje się 
tylko i wyłącznie Wydawnictwo Pomorskie.  
Zastrzeżenia radnego budzi także merytoryczne przygotowanie projektu uchwały, 
ponieważ zdaniem radnego nie może być tak, że część ulicy nosi nazwę 
Kwiatowa, a część Gazety Tczewskiej.  
W pierwszej kolejności z ulicy Kwiatowej powinien być wydzielony geodezyjnie 
fragment działki, który miałby być nazwany ulicą Gazety Tczewskiej. 
Radny zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego: na jakiej podstawie prawnej 
przygotowany jest projekt uchwały.  
Nadanie nazwy ulicy, bez wyodrębnienia jej geodezyjnie z poprzedniej działki jest 
niemożliwe i niezgodne z prawem. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że komisja 
ds. opiniowania nazewnictwa ulic w mieście Tczewie, opiniowała wniosek 
Wydawnictwa Pomorskiego Sp. z o. o i projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy Kwiatowej.  
Jeżeli chodzi o przygotowanie projektu uchwały, to Z-ca Prezydenta Miasta Adam 
Burczyk będzie w stanie odpowiedzieć, czy jest to zgodne z prawem czy nie.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że na Komisji Polityki 
Gospodarczej poinformowano o projekcie uchwały.  
Pani radca prawny nie podpisałaby projektu uchwały, gdyby był on niezgodny               
z prawem.  
Istnieje szereg ulic, które w swojej długości mają dwie nazwy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że zmiana 
nazwy ulicy nie powoduje konsekwencji dla mieszkańców, z wyjątkiem 
Wydawnictwa Pomorskiego, który złożył wniosek o zmianę. 
 
Radny Zbigniew Urban –poinformował, iż głosował wielokrotnie projektu uchwał, 
które później okazały się niezgodne z prawem i były kwestionowane przez 
Wojewodę czy RIO. 
Zdaniem radnego kolejną taką uchwałą będzie uchwała dotycząca sprzedaży 
udziałów pracownikom ZGM.  
Radny zwrócił się z zapytaniem: czy możliwe jest na jednej działce geodezyjnej, 
wyodrębnienie nazw dla dwóch ulic, one muszą się w jakiś sposób dzielić między 
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sobą, aby można było jedną nazwać ulicą Gazety Tczewskiej, a drugą ulicą           
Kwiatową. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że działki 
na pewno będą podzielone.  
  
Radny Zbigniew Urban –poinformował, iż do Wydziału Geodezyjnego Starostwa 
Powiatowego nie wpłynął żaden wniosek o zmianę.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że być 
może wniosek jeszcze nie wpłynął, ale musi to być zgodnie z prawem i wszelkimi 
wymaganiami.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą, aby 
pani mecenas ustosunkowała się do przedstawionych wątpliwości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że pani 
mecenas ustosunkowała się do projektu uchwały podpisując go i przekazując 
radnym.  
Radna Bożena Chylicka – w związku z nadaniem nazwy ulicy, mieszkańcy nie 
ponoszą kosztów. Procedury zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami. 
Radna wyraziła zdziwienie, że uchwały Rady są przygotowywane niezgodnie                
z prawem, że Wojewoda je odrzuca. Zdarzenie takie było może jeden raz.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, że po uchwaleniu projektu 
uchwały nastąpią zmiany w geodezji. 
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. opiniowania nazewnictwa ulic w mieście 
Tczewie Krzysztof Kord – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. 
Kwiatowej. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. 
Kwiatowej 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/211/2012 
w sprawie  

ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Kwiatowej 
 

podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 1, wstrz.- 0,  
(podczas głosowania pkt 8.7 - obecnych 21 radnych)  

przeciw głosował: Z. Urban 
nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej 

drogi gminnej – ul. Kwiatowej 
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Radna Brygida Genca – zwróciła się do przewodniczącego Rady z zapytaniem, 
dlaczego nie zezwolił pani mecenas odpowiedzieć na skierowane do niej 
zapytanie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż wcześniej 
powiedział, że pani prawnik wypowiedział już swoje zdanie, podpisując projekt 
uchwały. Jeżeli pani radca prawny chce zabrać głos, zawsze ma takie prawo. 
 
Pkt 8.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           nadania nazwy ulicy w mieście  
           Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały  przygotowany przez Prezydenta Miasta na wniosek Doraźnej Komisji        
ds. opiniowania nazewnictwa ulic w mieście Tczewie – na wniosek Wydawnictwa 
Pomorskiego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do projektu uchwały są uwagi, zapytania. 
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. opiniowania nazewnictwa ulic w mieście 
Tczewie Krzysztof Korda – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że komisja ds. ulic nie była 
reprezentatywna poprzez Klub Radnych PO, radna Gertruda Pierzynowska 
przeszła z klubu PO do innego klubu. Poinformował, ,aby radny Roman Kucharski 
był członkiem komisji.  
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. opiniowania nazewnictwa ulic w mieście 
Tczewie Krzysztof Korda  - poinformował, że do tej pory wniosek przedstawiony 
przez radnego Włodzimierza Mroczkowskiego nie wpłynął do komisji, jeżeli 
wpłynie to może rada zmieni projekt uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił uwagę, aby oddzielić sferę ideologiczną od 
merytorycznej. Nie umniejsza zasług Gazety Tczewskiej i tego co zrobiła dla 
mieszkańców Tczewa. Natomiast od strony merytorycznej nadanie nazwy ulicy 
powinno być poprzedzone wydzieleniem geodezyjnym działki.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/212/2012 
w sprawie  

nadania nazwy ulicy w mieście Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 1, wstrz.- 0,  

(podczas głosowania pkt 8.8 - obecnych 21 radnych)  
przeciw głosował: Z. Urban 

nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 
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                      Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie  nadania nazwy                      
ulicy w mieście Tczewie 

 
Pkt 8.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania wyróżnienia ,,Honorowy  
Obywatel Miasta Tczewa” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia 
Honorowy Obywatel Miasta – odczytał protokół z posiedzenia zespołu (protokół 
w załączeniu). 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa”. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/213/2012 
w sprawie 

nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 8.9 - obecnych 21 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: A. Truszkowski, P. Kajzer. 

 
    Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania wyróżnienia 

,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
 

Pkt  9 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

 
1. Radny Zbigniew Urban  

Radny wnioskuje o unieważnienie przez Pana Prezydenta trzeciego przetargu  
nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych o łącznej 
powierzchni 6914 m2 położonych w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka 
między nowo wybudowaną „Biedronką” a  Aleją Kociewską.  
UZASADNIENIE 
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 14 maja 2012 
r. Cenę wywoławczą ustalił Pan Prezydent na 3 000 000 złotych. Przetarg nie 
doszedł do skutku, bo nie zgłosił się żaden nabywca.   
 
W związku z tym ogłosił Pan drugi przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości w 
dniu 24 września 2012r. z cena wywoławczą również 3 000 000 złotych. Także ten 
przetarg nie doszedł do skutku, bo nie zgłosił się żaden nabywca.  
W dniu 19 listopada2012r. ogłosił Pan trzeci przetarg na sprzedaż ww. 
nieruchomości.  Obniżył Pan jednak drastycznie, bo o 1 200 000 zł. (obniżka o 
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40%)  cenę wywoławczą. Ustalona przez Pana cena wywoławcza w trzecim 
przetargu to 1 800 000 zł. Jest to kwota o 500 000 zł. niższa od wyceny tych 
nieruchomości przez biegłego. Biegły określił wartość nieruchomości w wycenie 
na 2 300 000 zł 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 67 pkt.2 
podpunkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę wywoławczą w drugim 
przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak 
nie niższej niż 50 % tej wartości. Natomiast w podpunkcie 4 przedmiotowa ustawa 
wskazuje, że: „jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę 
nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 
40 % jej wartości.” Natomiast w art. 39 przywołanej ustawy mowa jest o 
organizowaniu kolejnych przetargów, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia 
drugiego przetargu i zasadach ustalania ceny, jak wyżej. W związku z 
powyższym, dlaczego Pan Prezydent nie obniżył ceny wywoławczej już w drugim 
przetargu ? 
Wskazuję, że działki znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji, przy drodze 
krajowej nr 91, z dogodnym dojazdem. Jest to moim zdaniem bardzo atrakcyjny 
teren inwestycyjny. Sprzedawanie tych działek po tak mocno obniżonej cenie i to 
w czasie, kiedy na rynku nieruchomości panuje zła koniunktura i nie ma chętnych 
na zakup nieruchomości może przynieść duże straty miastu. Moim zdaniem 
sprzedaż tych działek po obniżonej o 40 % wartości nosi wręcz znamiona 
działania na szkodę miasta, tym bardziej, że jeżeli na przetargu pojawi się jeden 
nabywca, to Pan Prezydent nie będzie już mógł odstąpić od przetargu i do kasy 
miasta wpłynie znacznie mniej pieniędzy niż pierwotnie zakładano. Dlaczego jest 
tak duża różnica między ceną w pierwszym i drugim przetargu ustaloną na 
3 000 000 zł., a ceną w trzecim przetargu ustaloną Przez Pana Prezydenta na 
1 800 000 zł ? Co takiego wydarzyło się na rynku nieruchomości między 
wrześniem, a listopadem bieżącego roku ? 
Konkludując, radny wnosi o unieważnienie trzeciego przetargu z obniżoną o 40% 
ceną wywoławczą i ogłoszenie nowego przetargu z ceną równą co najmniej cenie 
ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę, czyli 2 300 000 zł.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 424 

 
2. Radny Zbigniew Urban  

Radny ponownie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie „dyżuru 
radnego” w Szkole Podstawowej nr 11; w  poniedziałki od godz. 17:30 do godz. 
18:30. 
UZASADNIENIE 
Szkoła Podstawowa nr 11 znajduje się w okręgu wyborczym, z którego uzyskałem 
mandat radnego w wyborach samorządowych 2010r. Z informacji uzyskanych od 
dyrektora szkoły wynika, że z jego strony nie ma ku temu przeszkód, jednak swoją 
zgodę na prowadzenie przeze mnie „dyżuru radnego” w Szkole Podstawowej nr 
11 uzależnił od zgody Pana Prezydenta. 
Pan Prezydent nie wyraził jednak na to zgody i powołując się na § 78 ust.1 Statutu 
wskazał, że „nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w siedzibie 
Rady w terminie podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które 
chciałyby złożyć skargi, wnioski czy postulaty”.  
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Nie zgadzam się z tą decyzją i uważam, że jest to zła interpretacja przepisów przez 
Pana Prezydenta, ponieważ Statut mówi tylko o tym, że radni winni przyjmować 
w siedzibie Rady…., co nie oznacza, że radni muszą przyjmować mieszkańców w 
siedzibie Rady Miejskiej, czyli Urzędzie Miejskim.  
Moim zdaniem Statut wskazuje tylko jedną z możliwości i nie zmusza do 
spotykania się radnych z mieszkańcami tylko i wyłącznie w Urzędzie Miejskim, 
bo byłoby to dużym utrudnieniem dla mieszkańców, którzy mieszkają w znacznej 
odległości od urzędu. 
W dalszej części swojego pisma Pan Prezydent pisze, cyt: „ …iż Rada Miejska 
uchwalając Statut i wskazując w nim miejsce dyżuru, jednocześnie celowo nie 
wzięła pod uwagę jednostek organizacyjnych, aby zapewnić im merytoryczne 
funkcjonowanie, wyłączając je tym samym z polityki lokalnej…”.  Niestety to 
także nie jest prawdą, bo dzisiaj w czasie sesji z Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego - za który Pan Prezydent odpowiada - w części dotyczącej 
dyżurów radnych przeczytałem, że radni pełnią dyżury w innych miejscach niż 
Urząd Miejski.  
Pytam więc, czy radni łamią prawo ?  
Przykładowo: jedna z radnych w Świetlicy Środowiskowej na ul. Rokickiej, 
kolejni dwaj w Zespole Szkół Ekonomicznych, dwaj w Spółdzielczym Domu 
Kultury, następni dwaj w siedzibie PiS mieszczącej się w budynku komunalnym, 
kolejny radny pełni swój dyżur biurze kupców „Świt”, inny radny w przedszkolu 
„Jarzębinka” mieszczącym się w budynku komunalnym, a radny Kazimierz 
Mokwa w Bibliotece Miejskiej na Czyżykowie. 
W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy  Pan Prezydent celowo i 
świadome utrudnia mi wykonywanie obowiązków radnego ? 
W październiku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie podziału miasta na 
jednomandatowe okręgi wyborcze. Szkoła Podstawowa nr 11 jest jedynym 
budynkiem użyteczności publicznej w tym okręgu wyborczym i nie mam innego 
miejsca, w którym mógłbym się spotykać z mieszkańcami. Dodam jeszcze, że 
mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do mnie z pytaniem dlaczego nie pełnię 
dyżuru w miejscu, z którego zostałem wybrany radnym, tylko w Urzędzie 
Miejskim ? Wskazywali, że na osiedlu mieszka dużo ludzi starszych i jest dla nich 
problemem spotykanie się z radnym w urzędzie. Wymaga to czasu i jest 
niewygodne, dlatego często rezygnują z takich kontaktów i zaczepiają mnie przy 
okazji na osiedlu.  
Konkludując, proszę nie utrudniać mi kontaktów z mieszkańcami ul. Jedności 
Narodu i osiedla im. A. Garnuszewskiego i wyrazić zgodę na pełnienie „dyżuru 
radnego” w SP nr 11. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 425 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż statut 
miasta Tczewa § 78 zawiera zapis ,,i nie rzadziej niż raz w kwartale radni  powinni 
przyjmować w siedzibie Rady, w terminie uprzednio podanym do wiadomości 
wyborców” oraz że organizację dyżurów Rady określa Przewodniczący Rady.  
Radni, którzy pełnią dyżur w innych miejscach niż w Biurze Rady, uzyskali zgodę 
Przewodniczącego Rady na pełnienie dyżurów we wskazanych miejscach.  
Sytuacja zmieniła się w tym roku, zostały wprowadzone okręgi jednomandatowe,  
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w związku z tym wprowadzona będzie poprawka do statutu miasta – informacja o 
miejscach dyżurów radnych. 
 

3. Radny Kazimierz Janusz 
Radny zwrócił się z prośbą o możliwość udostępnienie parkingu przy budynku 
(CED). Na terenie Starego Miasta jest brak miejsc postojowych. Rozwiązałoby to 
również problem klientów Urzędu Miejskiego.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 418 

 
4. Radny Zenon Żynda  

Radny wnosi o uporządkowanie działki przy ul. Stoczniowców 42, która jest 
własnością Gminy Miejskiej Tczew. Działka o której jest mowa zarośnięta 
trawami oraz dzikimi drzewkami, na działce mieszkańcy stwierdzili obecność 
gryzoni, które penetrują przyległe działki.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 419 

 
5. Radny Zenon Żynda  

Radny wnosi o naprawę ogrodzenia łączącego ulice Wilczą i Elżbiety. Ogrodzenie, 
o którym mowa wykonane z siatki ogrodzeniowej jak wynika z informacji od 
mieszkańców zostało uszkodzone podczas prac wodno-kanalizacyjnych i pomimo 
zgłoszeń mieszkańców nie zostało naprawione. W zał. zdjęcie uszkodzonego 
ogrodzenia. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 420 
 

6. Radny Zenon Żynda  
Radny wnioskuje o wycinkę drzewa przy ul. Elżbiety.  
Drzewo o którym jest mowa a w zasadzie jego pień rosnący w bliskiej odległości 
od budynku mieszkalnego oraz sklepu spożywczego, według relacji mieszkańców 
ze względu na jego stan ma niestabilną konstrukcję i podczas silnych wiatrów 
grozi przewróceniem co może stworzyć zagrożenie dla mieszkańców w zał. 
zdjęcie.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 421 

 
7. Radny Krzysztof Korda  

Radny zwraca się z wnioskiem o kontrolowanie wiat rowerowych znajdujących 
się przy dworcu PKP i udostępnianie pustych boksów, niedostępnych dla 
rowerzystów, zawłaszczonych przez inne osoby (niezgodnie z regulaminem 
korzystania z boksów). Uzasadnienie: 
Boksy rowerowe w pobliżu dworca PKP cieszą się dużym zainteresowaniem osób 
dojeżdżających rowerem. Regulamin nakazuje pozostawiać boksy puste (po 
zakończeniu korzystania z pomieszczenia). Tymczasem zdarzają się przypadki 
zawłaszczania boksów, zamykania ich na kłódki po zabraniu rowerów. Wówczas 
rowerzyści, którzy chcieliby skorzystać z wiaty nie mają gdzie pozostawić 
rowerów, mimo, że boksy są puste. Nie można z nich korzystać. Bowiem zostały 
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nielegalnie zawłaszczone przez osoby łamiące regulamin. Radny wnosi o 
regularne sprawdzanie boksów i usuwanie kłódek do pustych boksów. Nie są one 
prywatnymi pomieszczeniami, lecz publicznymi dostępnymi dla wszystkich. Nie 
można tolerować ich zawłaszczania.  
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 422 
 

8. Radny Krzysztof Korda  
Radny zwraca się z wnioskiem o zmianę godzin pracy punktu karty miejskiej na 
dworcu.  
Uzasadnienie: 
Punkt czynny jest najdłużej do godz. 17.00. Uniemożliwia to skorzystanie osobom 
pracującym w Tczewie do godz. 17.00 oraz osobom dojeżdżającym do pracy poza 
miasto. Radny wnioskuje o zmianę godzin pracy w jednym dniu, aby punkt 
jednego dnia czynny był do godziny 18.00. Ułatwi to korzystanie pasażerom 
komunikacji miejskiej. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 423 
 
Radna Grażyna Antczak – złożyła ustnie wniosek o uporządkowanie chodników 
przy ulicy Jagiellońskiej będącej w zarządzie Marszałka Województwa 
Pomorskiego ( radna złożyła pisemnie wniosek w terminie późniejszym.) 

           
Radny Ferdynand Motas – zwrócił się w imieniu mieszkańców Spółdzielni 
Mieszkaniowej ,,Barbakan” z zapytaniem, (które wstępnie skierował do  Z-cy 
Prezydenta Miasta Adama Burczyka) dotyczące rozbiórki części ogrodzenia w 
rejonie tzw. ulicy Nowosuchosytrzyckiej i działek Spółdzielni ,,Barbakan”. 
Mieszkańcy pytają, kiedy i jaki będzie plan w sprawie rozgrodzenia                                
i zabezpieczenia od hałasu.  
(radny poinformował, że w rozmowie z Z-cą Prezydenta Miasta Adamem 
Burczykiem w Wydziale Inwestycji i Remontów, uzyskał odpowiedz na w/w 
wniosek). 

 
TREŚĆ INTERPELACJI 
 
1.Radna Gertruda Pierzynowska  
Interpelacja dotyczy: możliwości wykupu przynależnego gruntu do budynku 
Armii Krajowe. 
Radna zwraca się z zapytaniem czy jest możliwość wykupu gruntu przynależnego 
do budynku Armii Krajowej 1. W budynku tym zamieszkuje 8 rodzin, które są 
właścicielami tych lokali. Lokale te znajdują się w budynku sprzedanym po 
obrysie, a właściciele chcieliby pozyskać grunty wokół budynku i móc zadbać o te 
tereny (np. odśnieżanie chodnika).  
Radna zwraca się z prośbą, aby odpowiedź (odpis) na interpelację przesłać do 
osoby bezpośrednio zainteresowanej.  
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 415 
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2.Radna Barbara Kamińska  
Radna zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób uregulowana jest sprawa 
utrzymania porządku na chodnikach przy drogach wojewódzkich i krajowych 
(dot. Koszenia trawy i usuwania śniegu zimą) np. ul. Jagiellońskiej. Jakie 
możliwości ma gmina miejska egzekwowania porządku w przypadku 
niewłaściwego utrzymania takich miejsc przez zarządcę drogi. 
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 416 

 
TREŚĆ ZAPYTANIA: 

 
1. Radny Bartłomiej Kulas  
Radny zwraca się  z zapytanie w sprawie kosztów realizacji projektu ,,Wrota 
Tczewa”.  
W ostatnim czasie wśród mieszkańców miasta Tczewa toczy się dyskusja 
dotycząca kwoty, jaka miasto wydało na realizację projektu ,,Wrota Tczewa”. 
Część mieszkańców miasta ma wątpliwości, co do poniesionych kosztów tego 
zadania. Grupa osób zwróciła się do mnie z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.  
W związku z powyższym radny zapytuje Pana Prezydenta jakie zadania                     
i zakupy ujęto w ramach realizacji projektu ,,Wrota Tczewa” oraz jaka część 
wydatków pokryła stworzenie samego portalu internetowego i jaki inne zadnia lub 
zakupy, zostały lub będą zrealizowane w ramach tego projektu. Radny zwraca się 
z prośbą o wyszczególnienie głównych wydatków wraz z poniesionymi kosztami.   
(Radny odczytał treść zapytania). 
Treść zapytania znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 417 

 
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Radny Zbigniew Urban – sprostował wypowiedz radnego Zenona Żyndę, iż 
siedziba PiS, w której radni pełnią dyżur, jest budynkiem należącym do gminnego 
zasobu miejskiego.  
 
Radna Ewa Czochór – poinformowała, iż pełni dyżur w Zespole Szkół 
Ekonomicznych, który podlega pod Starostwo Powiatowe w Tczewie, a nie pod 
Urząd Miejski.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się do Pana Prezydenta, aby przy omawianiu 
uchwał tzw. ,,śmieciowych”, wziąć pod uwagę rodziny wielodzietne.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, iż po zebraniu wszystkich 
informacji na temat sepsy złoży interpelację.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – złożył zapytanie dotyczące osiedla Górki: 
- jak wygląda ulica Poligonowa - w jakim zakresie będzie ona wykonywana i czy   
  w ogóle będzie wykonywana, 
- odnośnie ulicy 30 stycznia –powiat przekazuje 1,5 mln zł. na ulicę    
  Nowosuchostrzycką, miasto ma przekazać 1,5 mln zł. na ulicę 30 stycznia –   
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  radny uważa, że byłaby to dobra wiązana inwestycja, 
- odnośnie ulicy Głowackiego – prace ZWiK trwają, wykonane będzie pół drogi                          
  i lewy chodnik. Druga część drogi nie będzie na razie wykonana, rozjeżdżony   
  chodnik.  
- odnośnie boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Górki – radny podziękował za 
wykonanie skarpy przy boisku. W trakcie rozmowy z Dyrektorem TCSiR i Z-cą 
Prezydenta Miasta Zenonem Drewą, radny zasygnalizował, że w celu odciążenia 
TCSiR, gospodarzem boiska, społecznie może być Stowarzyszenie Górki.  
Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat ulicy 
Głowackiego.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że inwestycja, której nie 
ma w budżecie miasta, nie może być realizowana.  
Odnośnie ul. Głowackiego, poinformował, że istnieją zapisy, iż wykonawca                   
musi przywrócić drogę do poprzedniego  stanu. Jeżeli uda się zrobić coś więcej 
niż jest to możliwe, to będzie dobrze dla tej inwestycji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tczewie Grażyna Antczak – w imieniu 
Pani Prezes Banku Żywności, zwróciła się do radnych z prośbą, o udział w zbiórce 
żywności dla potrzebujących rodzin, z okazji Święta Bożego Narodzenia. Zbiórka 
odbędzie się 8 grudnia br. od godz. 10-18 przy większych sklepach.  
Wyraziła podziękowanie dla Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych 
Krzysztofa Witosińskiego, za szybkie reagowanie i załatwianie spraw 
mieszkańców.  
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z wnioskiem do przewodniczącego,               
o dodanie do każdej sesji od następnego miesiąca punktu, który będzie nosił 
nazwę ,,Podziękowania”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że powinno 
to być po punkcie 10 porządku posiedzenia sesji. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz –zaproponował zapis w punkcie 10 Wolne wnioski, 
oświadczenia, podziękowania.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zaproponował punkt porządku pn. Życzenia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż: 
- wpłynęło pismo od ks. Prałata Piotra Wysgi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. stanowiące podziękowanie za pomoc w wykonaniu prac konserwatorskich 
ołtarza. 
- konwent odbędzie się 6 grudnia br. godz.. 16.00,  
- sesja Rady odbędzie się 20 grudnia 2012r, 
- wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia informacji na temat 
braku uczestnictwa radnego Ferdynanda Motasa w pracach Komisji Rewizyjnej w 
związku z długą nieobecnością radnego, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego 
Ferdynanda Motasa o przedstawienie informacji na temat dalszej obecności w 
pracach Komisji Rewizyjnej. 
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Radny Ferdynand Motas -  poinformował, iż ze względu na stan zdrowia do dnia 
dzisiejszego przez dłuższy okres czasu nie mógł uczestniczyć w pracach Komisji 
Rewizyjnej. Radny poinformował, że zakończył dłuższe leczenie i będzie 
uczestniczył w pracach rady.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 
wniosek Komisji Rewizyjnej był daleko idący, we wniosku chodziło tylko o 
wyjaśnienie sprawy udziału w pracach zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że po sesji, 
odbędzie się posiedzenie komisji Finansowo-Budżetowej.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXVI sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1240. 
 
          
 

 

 
 

 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


