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P r o t o k ó ł  Nr  XXVII/2012 

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

z dnia 20 grudnia 2012 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
           Obecni radni     :                              -                23/ wg listy obecności 
 
           Nieobecni radni :                          -                               -  
             
           Obecni goście zaproszeni                 -               5/wg listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXVII sesję 
Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  
 
W i t a j ą c  : 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Konsultanta ds. Inwestycyjnych i środowiskowych Panią Sabinę Kowalską 
- Przedstawiciela Biura Poselskiego Europosła Jana Kozłowskiego, 
- Przewodniczącą NZSS „Solidarność” Pracowników  Oświaty i   Wychowania -   
  Alicję Olszewską, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Jerzego    
   Waruszewskiego,   
- Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników - wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- 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 23 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum 
do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek 
obrad sesji z 19.12. 2012 r. (w zał.)                                                                                                                                                                                                           
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się                           
z zapytaniem, czy są uwagi do proponowanych zmian. 
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji 
punktów:  
8.6wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  
i stawki tej opłaty, 
8.7terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
8.8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
 8.9 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 
8.10 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS radny Zenon Żynda -  podobnie jak Klub 
Radnych PnP zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad pięciu uchwał tzw. 
,,śmieciowych”. Uzasadnienie zgłoszonego wniosku stanowi zał. do protokołu.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO radny  Włodzimierz Mroczkowski – 
poinformował, że jest zaskoczony wystąpieniami obydwu klubów radnych, 
ponieważ na komisjach nie było takich propozycji i nikt nie wątpił, aby w dniu 
dzisiejszym te uchwały podjąć. W tej chwili jest atmosfera polityczna, a wczoraj 
Pan Z-ca Prezydenta zabiegał o to, żeby tak nie było, a jednak jest. Wywołane 
zostało nazwisko Pana Premiera Donalda Tuska, koalicji PO z PSL.  
Poinformował, że ustawa nie mówi na temat stawek, tylko na temat sposobów. 
Dobrze, że pan przewodniczący zaproponował zdjęcie projektów uchwał 
,,śmieciowych” z porządku obrad, ale nie dobrze, że Państwo radni na sesji robią 
politykę, przeciwko tym, którzy musieli nową ustawę wprowadzić i chcą ją 
poprawić. Szkoda, że o tych sprawach nie dyskutuje się na komisjach. Mieszkańcy 
powinni wiedzieć, na czym polega kwota 18 zł. ujęta w projekcie uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, że temat 
był omawiany na konsultacjach ze specjalistami, na których większość radnych 
była obecna. Ustawa w tej chwili daje możliwość wyboru metody i wybrano 
metodę, która dla mieszkańców jest jak najbardziej rozsądna, jednakże nie 
przewiduje ona pomocy rodzinom wielodzietnym. Ustawa nie pozwala na 
wprowadzenie innej metody, na łączenie metod. Dzisiaj radni chcą zaznaczyć, że 
do końca ustawa nie jest idealna.  
Poinformował, że w dniu dzisiejszym nie będzie debaty na temat projektów 
uchwał tzw. ,, śmieciowych”. Uchwały będą podjęte za miesiąc.  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że temat jest trudny i nie 
jest to kwestia polityki. Polityka zaczęła się wtedy, kiedy Pan Premier Donald 
Tusk na początku grudnia skrytykował własną ustawę na miesiąc przed podjęciem 
uchwał przez gminy.  
O zdejmowanie z porządków obrad sesji, projektów tzw. uchwał śmieciowych 
zaapelował Związek Miast Polskich, to nie jest polityka, to jest jakby powszechny 
głos, że ustawa, która była wprowadzona jest skutkiem przystąpienia do Unii 
Europejskiej. Unia Europejska nie tylko przekazuje pieniądze, ale również 
wymaga. W momencie podpisania wejścia do Unii Europejskiej, zobowiązano się 
do pewnych czynności postepowania z odpadami - do ich ograniczenia, do 
ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypiska, do 
zwiększenia segregacji odpadów. Jeżeli to nie będzie zrobione, to nałożone będą 
wysokie kary finansowe. Aby wprowadzić zasady musimy opierać się na prawie. 
Nie można tworzyć uchwały w oparciu  o ustawę, o której wiemy, że za chwilę 
będzie zmieniona.  
Radny Włodzimierz Mroczkowski - powiedział, że nie było konsultacji                              
z mieszkańcami. Konsultacje były, konsultacje były również z radnymi.  
Kwotę za wywóz śmieci będzie można dopiero ustalić po rozstrzygnięciu 
przetargu, kiedy się okaże jakie będą koszty.  
Dzisiaj problem polega na tym, że my nie wiemy jakie będą metody, Do końca 
ustawowego terminu podjęcia uchwał przez gminy jest jeszcze kilka dni, a wiemy, 
że metody będą zmienione. Każda metoda powoduje wyliczenie innej stawki. 
Większość z podanych kwot przyjmowane są szacunkowo, ponieważ dokładne 
wyliczenie będzie możliwe dopiero po przetargu. 
Ze względu na to, czy dzisiaj Rada podjęła by, czy by nie podjęła uchwał i tak 
pewnie w przyszłym roku byłaby korekta do stawek wynikających                                    
z rzeczywistych stawek przetargowych. Dzisiaj dyskusja, czy 18 zł jest dużą 
kwota czy małą, nie ma sensu, ponieważ jest to stawka szacunkowa. Tak samo 
każda inna gmina w Polsce szacunkowo podchodzi do tego.  
Była dyskusja dlaczego opłaty będą tak wysokie – dlatego, że jesteśmy w Unii 
Europejskiej, dlatego, że oprócz tych kosztów, które do tej pory były płacone, 
czyli koszty odbioru i koszty transportu, dojdą koszty związane z segregacją                       
z selektywna zbiórka odpadów, z utrzymaniem nowoczesnego składowiska.                   
Te wszystkie koszty, które wymusiła na nas Unia Europejska, aby dostosować 
metody gospodarki odpadami do metod europejskich, to wszystko kosztuje.  
Budowany jest w tej chwili zakład za kwotę 70 mln zł. – to kosztuje, gdyby nie 
było budowy zakładu, to też by kosztowało, bo musielibyśmy wozić odpady do 
Kwidzyna czy Starogardu. To wszystko przelicza się na cenę śmieci, to nie jest 
polityka, to jest czysta ekonomia, bo to ekonomia będzie decydowała ile będziemy 
płacić.   
Problem polega na tym, że nie wiemy jak będzie wyglądała ostateczna ustawa, na 
podstawie której rada będzie mogła podjąć uchwały. Dzisiaj podejmowana byłaby 
uchwała, na podstawie prawie już nie obowiązujących przepisów.  
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się do Pana Prezydenta, o przedstawienie 
informacji na temat obecnej prawnej sytuacji, jeżeli rada nie uchwali do                          
25 grudnia 2012r. uchwał śmieciowych.  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że Wojewoda Pomorski 
ustali dodatkowy termin na podjęcie uchwał. Jeżeli w tym terminie (30 dni) nie 
zostanie podjęta uchwała, wówczas Wojewoda może wprowadzić w drodze 
zarządzenia. Wojewoda nie będzie się spieszył z taką decyzją, biorąc pod uwagę 
fakt, że wiele miast podchodzi do tego tematu tak samo oraz że zapowiadana jest 
zmiana ustawy i nie wiadomo kiedy ona wejdzie w życie. Dopiero nowa ustawa, 
która będzie prawdopodobnie zawierała mieszane zasady będzie podstawą do 
podjęcia uchwał.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, że po 
zmianie ustawy, projekty uchwał będą przygotowane z korzyścią dla 
mieszkańców. Mamy możliwość przesunięcia podjęcia uchwał o miesiąc albo                                  
o dwa miesiące i z tego korzystamy.  
 
Radny Zbigniew Urban – zabrał głos jako radny niezrzeszony w klubie radnych, 
poinformował, iż na Komisji Finansowo-Budżetowej pojawiały się głosy o zdjęciu 
z porządku obrad uchwał śmieciowych, ale nie były one zdecydowanie 
sprecyzowane.  
Reprezentując Stowarzyszenie Razem i Odpowiedzialnie radny wyraził 
zadowolenie, że projekty uchwał tzw. ,,śmieciowych” będą zdjęte z porządku 
obrad do momentu zmian legislacyjnych, które prowadzi Senat, a następnie Sejm. 
Może będzie możliwość zastosowania metody mieszanej przy ustalaniu 
wysokości, sposobu i poboru opłat. Byłoby to bardziej sprawiedliwe i prawidłowo 
rozłożone.  
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że uczestniczył we wszystkich 
spotkaniach dotyczących uchwał śmieciowych – konsultanta z radnymi, ze 
wspólnotami,  debacie na komisjach, gdzie wszystko toczyło się zgodnie                       
z harmonogramem. Pan Prezydent poinformował, że do 25 grudnia br. jest termin 
na podjęcie tych uchwał i tego radni się trzymali.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że zmiany ustawy są 
przygotowywane zarówno w Sejmie i Senacie, dotyczą nie tylko sposobu ale 
również innych tematów, które są ujęte w regulaminie, między innymi kwestie 
pojemników, itp.  
Powinny być zdjęte wszystkie uchwały tzw. ,,śmieciowe” i ponownie 
wprowadzone w styczniu 2013r.  
Następnie  
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że w porządku obrad sesji na dzień 
20.12.2012 i 28.12.2012r.  Rady Powiatu nie ma projektu uchwały w sprawie 
wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy 
Jedności Narodu w Tczewie”.  
W związku z powyższym złożył wniosek o zdjęcie i przeniesienie w/w projektu 
uchwały na styczeń 2013r.  
Poinformował, że z tego co mu wiadomo, to nie jest podpisane żadne 
porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta a Zarządem Powiatu w sprawie 
ewentualnego zakresu prac dotyczącego przebudowy ulicy Jedności Narodu.                  
W związku z tym, że ulica Jedności Narodu jest ulicą powiatową radny uważa, że 
w tej sprawie jako pierwszy powinien wypowiedzieć się właściciel, czyli Zarząd 
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Powiatu Tczewskiego, występując z intencją podjęcia uchwały w sprawie 
przebudowy ulicy. Z wiedzy jaką  radny posiada, nie ma żadnych ustaleń, co do 
zakresu przebudowy jak również ewentualnych kosztów.  
Dlatego radny zaproponował przesunięcie punktu 8.19 tj. projektu uchwały                   
w sprawie wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa 
ulicy Jedności Narodu w Tczewie”, na posiedzenie Rady Miejskiej w styczniu 
2013r.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – przypomniał fakty, o których wie Pan 
Starosta i Prezydent Miasta, a nie naczelnicy Starostwa Powiatowego, którzy nie 
uczestniczyli w rozmowach.  
Otóż fakty są takie, że: po pierwsze, porozumienie jest podpisane i dotyczy 
ogólnych ustaleń co do realizacji inwestycji.  
Po drugie, po rozmowie z Panem Starostą co do terminu wprowadzenia tego 
tematu na sesję Rady Powiatu wynika, że Pan Starosta ma zamiar wprowadzić ten 
temat w miesiącu styczniu.  
Taka miesięczna różnica już raz się pojawiła, kiedy przy okazji tzw. 
,,schetynówki”, to najpierw powiat uchwalił, a potem miasto, a teraz będzie 
odwrotnie najpierw miasto zajmie stanowisko, a potem powiat. Uważam, że tutaj 
nic nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, to my jako partner, do zarządcy drogi jako 
pierwsi deklarujemy, że jesteśmy zainteresowani realizacją inwestycji. I w tym 
momencie powiat będzie mógł łatwiej podejmować decyzję co do przyszłości tej 
inwestycji. A porozumienie jest podpisane.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił uwagę, Panu Prezydentowi, że nie występuje 
jako Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, tylko jako radny Rady 
Miejskiej w Tczewie, wybrany w powszechnych wyborach, który wygrał w swoim 
okręgu wyborczym.  
Radny poinformował, że wiedzę posiadaną na temat ulicy Jedności Narodu czerpie 
ze wszystkich licznych spotkań, zarówno z urzędnikami jak i radnymi Rady 
Miejskiej, jak również radnymi Rady Powiatu Tczewskiego i urzędnikami 
Starostwa Powiatowego.  
Radny zwrócił uwagę, że uczestniczy od kilku lat i zabiega o to, żeby ulicę 
Jedności Narodu przebudować i jest pierwszą osobą, która byłaby temu przeciwna.  
Na temat porozumienia, które zostało podpisane - radny poinformował, że nigdy 
go nie widział i gdyby Pan Prezydent był tak uprzejmy i zanim radni podejmą 
uchwałę w punkcie 8.16, udostępnił radnym kopię porozumienia, byłoby znacznie 
łatwiej dyskutować.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, że przyjął 
wniosek radnego Zbigniewa Urbana o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 8.16 
tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na realizację zadania 
inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
wniosek zgłoszony przez radnego Kazimierza Ickiewicza w imieniu Klubu 
Radnych PnP, o zdjęcie z porządku obrad  pięciu projektów uchwał tj.  
8.6 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      
      i stawki tej opłaty, 
8.7 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami   
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      komunalnymi, 
8.8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    
      komunalnymi, 
 8.9 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania   
       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych   
       odpadów, 
8.10 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy    
        Miejskiej Tczew. 
W wyniku jawnego głosowania 

W/w wniosek 
przyjęto jednogłośnie: za - 23 

( podczas głosowania wniosku  - obecnych  23 radnych) 
 

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek. 
 
Następnie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
wniosek zgłoszony radnego Zbigniewa Urbana o zdjęcie z porządku obrad sesji 
punktu 8.16 tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na realizację zadania 
inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie”. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

za - 8, przeciw – 15, wstrz. – 0, 
W/w wniosek nie uzyskał większości głosów. 

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

(podczas głosowania wniosku  - obecnych  23 radnych) 
 

Rada negatywnie zaopiniowała w/w wniosek. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
przyjęto jednogłośnie : za – 23 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  23 radnych) 
 
Wobec podjętych zmian numeracja porządku obrad sesji uległa zmianie. 
 
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 29 listopada  2012r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c grudzień 2012r.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 listopada    
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     2012r. do 19 grudnia 2012r. 
II . Część druga: 
7. Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 14 listopada 2012r.  (data 
wpływu do UM 20 listopada 2012r.) dotyczącej zmiany uchwały Nr XL/353/2006 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-
usługowego Piotrowo w Tczewie, w zakresie przeznaczenia działki 82 KDP                  
( parking przy ul. Kubusia Puchatka).   
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 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których nie zrealizowane      
          kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,  
    8.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028, 
    8.5 budżetu miasta Tczewa na 2013r. 
    8. 6 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla    
           Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, 
    8.7 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   
          Gospodarki Wodne  na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów   
          szkolnych i centrum kultury w Tczewie”, 
    8.8 podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania, 
    8.9 odwołania Krzysztofa Kordy ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej i   
           powołanie do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w   
           Tczewie kadencji 2010-2014,  
    8.10 planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok, 
     8.11 zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2013rok, 
     8.12 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013rok, 
     8.13 nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO DOMO   
             TRSOVIENSI”,  
     8.14 wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy   
            Jedności Narodu w Tczewie”. 
      9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
    10.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp. 
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 29 listopada 2012r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                 
z sesji z dnia 29 listopada 2012 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

-  przyjęto jednogłośnie : za – 23 
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( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 23 radnych) 
Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c grudzień 2012r 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1do niniejszego protokołu. 
Poinformował iż :  
- uczestniczył w Ingresie Biskupa Ryszarda Kasyny, 
- wraz z Zastępcami Prezydenta Miasta, Przewodniczącym Rady Miejskiej   
  uczestniczył w wigilii zorganizowanej przez Przedszkole Nr 8 z okazji 20-lecia   
  funkcjonowania przedszkola,  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są zapytania do przedstawionej przez Prezydenta informacji.  
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z zapytaniem: czy wiadomo już jak 
zakończyła się sprawa odszkodowania w związku z budową wiaduktu w ciągu 
ulicy Wojska Polskiego.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że nie posiada informacji 
dotyczącej odszkodowania w sprawie wiaduktu. Takie zapytanie radny powinien 
skierować do Pana Starosty.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, aby 
zapytania dotyczyły informacji przedstawionej przez Prezydenta Miasta.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że wystąpi do Starosty                    
z zapytaniem dotyczącym odszkodowania.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że Pan radny Roman 
Kucharski ma rację, jeżeli chodzi o zapytanie do Pana Prezydenta, ponieważ 
miasto dofinansowywało tą inwestycję i jeżeli miałby być jakiś zwrot kosztów za 
nieterminowe wykonanie inwestycji, to radni maja prawo dopominać się                          
w imieniu mieszkańców czy już przyszły pieniądze.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że nikt nie 
mówił, że pan Roman Kucharski nie ma racji.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że postępowanie sądowe 
nie trwa pół roku, tylko co najmniej dwa lata, więc nie wiadomo czy jeszcze w tej 
kadencji zostanie zakończona sprawa odszkodowania.       
     
Radny Włodzimierz Mroczkowski – podziękował za odpowiedz, zwrócił się                       
z kolejnym zapytaniem dotyczącym terenów wojskowych.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że aktem notarialnym 
miasto przyjęło teren jednostki wojskowej. Trwają prace związane                             
z przygotowaniem do rozbiórki wszystkich obiektów koszarowych, jak również 
współpraca z organizacjami pozarządowymi, które pomagają w zakresie 
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poszukiwania pomysłów na zagospodarowanie pozostałych części. Trzecim 
tematem, są rozmowy z PSSE.  
Temat zagospodarowania terenu po byłej jednostce wojskowej musi być dogłębnie 
przeanalizowany, bez pośpiechu.  
 
Radny Krzysztof Korda – zwrócił się z prośba o przedstawienie refleksji odnośnie 
spotkania z Wojewodą i Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w sprawie 
odkrycia zamku na ul. Zamkowej.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że bardzo by chciał, żeby to 
było odkrycie zamku, ale to są niestety ruiny fundamentów.  
Odbyło się spotkanie z udziałem Pana Wojewody na wniosek Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, z udziałem obecnego właściciela terenu, z udziałem 
miasta, pracowni konserwatora zabytków, służb konserwatorskich Wojewody.  
Na dzień dzisiejszy ustalenia są następujące: trwa procedura rozpisania reliktów 
murów średniowiecznych do rejestru zabytków. Procedura nie jest zakończona, 
ponieważ nie są zakończone prace archeologiczne.  
Kolejny wątek to działka położona po drugiej stronie drogi, która jest również 
własnością prywatną, na której powinny być przeprowadzone również badania 
archeologiczne, gdyż są domniemania, że występuje tam dalsza część ruin. 
Kolejny wątek, to kwestia zabezpieczenia terenu, niestety w skutek 
przedłużających się procedur administracyjnych u Konserwatora, ruiny niszczeją. 
Dwa lata temu były one atrakcyjniejsze. Kwestia zabezpieczenia terenu leży po 
stronie właściciela terenu. 
Podejmowane były rozmowy z właścicielem na temat ewentualnej zamiany 
działek, zabezpieczenia terenu, aby stały się atrakcja turystyczna. Taka informacja 
została złożona do Wojewody.  
Wojewoda zadeklarował, że uczyni wszystko, żeby pozyskać środki na 
zabezpieczenie murów, ze środków Ministerstwa Kultury.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 29 listopada   
2012r. do 19 grudnia 2012r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska  – przedstawiła 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 listopada 
2012r. do 19 grudnia 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Rada Miejska przyjęła powyższa informację. 

 
II . Część druga: 
Pkt 7 porządku posiedzenia  
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Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej  
z dnia 14 listopada 2012r.  (data wpływu  
do UM 20 listopada 2012r.) dotyczącej  
zmiany uchwały Nr XL/353/2006 Rady    
Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu mieszkalno- usługowego Piotrowo 
w Tczewie, w zakresie przeznaczenia działki  
82 KDP(parking przy ul. Kubusia Puchatka).   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższa 
inicjatywę obywatelską. Poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr XVII/152/2008 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Inicjatyw 
Obywatelskich mieszkańców Tczewa, wpłynęła Inicjatywa Obywatelska, z którą 
po otrzymaniu informacji od Prezydenta Miasta, zapoznały się komisje stałe Rady.  
 
Pełnomocnik mieszkań Tczewa, zgłaszających inicjatywę obywatelską 
poinformował, że postulaty zawarte w inicjatywie przedstawione zostały na 
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, na spotkaniu z Panem Prezydentem               
i zostały przyjęte ze zrozumieniem.  
Do przedstawienia inicjatywy doprowadziła pewna nieścisłość, być można                          
w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy 
zwrócili się z prośbą o uruchomienie procedur, które spowodują, że przedstawiony 
problem zostanie rozwiązany na przyszłość.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
mieszkańcy zgłaszający Inicjatywę Obywatelska zostali poinformowani                           
o sposobie rozwiązania problemu pismem Z-cy Prezydenta Miasta 
WRM.6721.1.19.2012 z dnia 17.12.2012r. informującym, iż teren w rejonie ulicy 
Piotrowo i ul. Rokickiej oznaczony symbolem 82 KDP, został ujęty jako wniosek 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie 
przeznaczenia działki. 
Wniosek podlegać będzie zasadności, jak wynika to z przepisów ustawy                             
o planowaniu przestrzennym. Na obecnym etapie jakim jest zarejestrowanie 
wniosku, nie jest możliwe przedstawienie wyniku analizy i zakresu decyzji Rady 
Miejskiej o przystąpieniu do zmiany planu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach 
sesji, podczas której odbędą się posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej                       
i Komisji Finansowo-Budżetowej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowiła obrady sesji.  
 
Pkt 8 podjęcie uchwał  
Pkt 8.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w  budżecie miasta  
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Tczew na 2012 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
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 zmian w budżecie miasta Tczew na 2012 rok wraz                
z autopoprawką Komisji Finansowo-Budżetowej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/214/2012 
w sprawie 

zmian w  budżecie miasta Tczew na 2012 rok. 
podjęto jednogłośnie  : za –22 

(podczas głosowania pkt 8.1 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 

 
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 XXVII/215/2012 
w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 8.2 - obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024 
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Pkt 8.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków  
budżetu miasta, których nie   
zrealizowane kwoty nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2012 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których nie zrealizowane kwoty nie 
wygasają z upływem roku  budżetowego 2012. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetu miasta, których 
nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/216/2012 
w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których nie 
zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
(podczas głosowania pkt 8.3 - obecnych 23 radnych) 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia wykazu 

Wydatków budżetu miasta, których nie  zrealizowane kwoty nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2012 

 
Pkt 8.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata 2013-2028 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały     
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028,                         
w głosowaniu: za- 9, przeciw-2, wstrzm.-4. 
 
Następnie odczytał uchwałę Nr 207/g128/F/IV/12 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie 
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opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Tczewa na lata 2013-2028  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do Prezydenta 
Miasta Mirosława Pobłockiego o zabranie głosu odnośnie projektu budżetu miasta 
na 2013 rok.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że budżet na 2013 rok, jest 
bardzo trudnym budżetem z dwóch powodów. Po pierwsze zmieniły się 
uwarunkowania prawne tworzenia budżetu i to na niekorzyść dla samorządów. 
Ustawa o finansach publicznych wprowadziła wytyczne, które nie pozwalają na 
dowolne tworzenie budżetu, ograniczają wydatki miasta i powodują konieczność 
zbilansowania wydatków i dochodów bieżących. Tego kiedyś nie  było. Zmiany te 
powodują, że trzeba zacisnąć ,,pasa” i że nadchodzą lata, kiedy trzeba oszczędzać.  
Drugim powodem tego, że budżet jest bardzo, bardzo trudny, jest to, że o kryzysie 
się mówi wszędzie, mówią wszyscy ekonomiści. Rok 2013 ma być rokiem 
kryzysowym. Oznacza to uszczuplenie w dochodach budżetu miasta.  
Mimo trudnego budżetu, jest on nadal budżetem proinwestycyjnym, bo miasto 
musi się rozwijać – 27 mln zł. zaplanowanych w budżecie na inwestycje, jest 
dobrym wynikiem jak na rok kryzysowy.  
Oczywiście budżet na 2013 rok nie zadawala nikogo, co będzie odzwierciedleniem 
w wystąpieniach klubowych, ale w roku kryzysowym trzeba dokonywać trudnych 
wyborów. Z wielu zgłoszonych wniosków, wybrane zostały wnioski 
proinwestycyjne, prorozwojowe. Projekty, które dotyczą już podpisanych umów, 
kończący się projekt rewitalizacji, umów na które miasto otrzymało 
dofinansowanie zewnętrzne, np. termomodernizacja, ,,schetynówka”.  
Przez najbliższe dwa lata nie będzie środków unijnych, w tym czasie spłacane 
będą raty z tytułu obligacji, trwać będą przygotowania do kolejnego rozdania 
unijnego. Środki będą prawdopodobnie w roku 2015-2016. 
 
Wyraził podziękowanie współpracownikom, za pracę przy tworzeniu budżetu 
miasta na 2013r. i zwrócił się do radnych o przyjęcie projektu budżetu miasta.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2013-2028. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/217/2012 
w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028. 
podjęto większością głosów: za – 16, przeciw – 2, wstrz. - 5 

(podczas głosowania pkt 8.4 - obecnych 23 radnych) 
przeciw głosowali: B. Kulas, B. Genca, 

wstrzymali się od głosu: E. Czochór, P. Popielarczyk, W. Mroczkowski, 
R. Kucharski, K. Mokwa, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028. 
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Pkt 8.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
budżetu miasta Tczewa na 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Zenon Żynda – przedstawił opinię klubu                
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.  
 
Radny Zbigniew Urban – zgłosił wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta na 
2013 rok, kwoty 30.000 zł. z przeznaczeniem na utworzenie miejsc postojowych 
wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 11 od strony ul. Saperskiej dla 
pojazdów osobowych rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Jako źródło 
finansowania radny wskazał zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 750, 
rozdz. 75095 o kwotę 30.000 zł. zaplanowaną na nagrody pieniężne dla jubilatów 
za długoletnie pożycie małżeńskie, wniosek w zał. wraz z podpisami rodziców 
dzieci uczęszczających do SP Nr 11. 
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że popiera wniosek radnego Zbigniewa  
Urbana, ale nie powinien on być finansowany ze źródła, które wskazał radny.   
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, że temat był przedyskutowany na 
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, członkowie komisji wyrazili opinię, 
iż ważniejszą inwestycją od parkingu jest inwestowanie w żłobki. 
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem, czy Pan Prezydent na dzień 
dzisiejszy ma rozeznanie, czy zaplanowana kwota na nagrody pieniężne dla 
jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie, pokrywa się z zapotrzebowaniem.              
A jeżeli zaplanowana kwota nie pokrywa się z zapotrzebowaniem, to czy można 
by jej brak uwzględnić w korekcie budżetu miasta na 2013r.  
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że zgłoszony wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej i Komisje Finansowo-
Budżetową, a Prezydent Miasta nie przyjął wniosku jako autopoprawkę.  
Informacja, iż Prezydent Miasta nie przyjął wniosku o utworzenie miejsc 
postojowych wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 11 od strony                           
ul. Saperskiej dla pojazdów osobowych rodziców dzieci uczęszczających do 
szkoły, dotarła do rodziców i to rodzice podpisując,  za pośrednictwem radnego, 
zgłaszają wniosek. 
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – zaproponował, uwzględnienie zgłoszonego 
wniosku, w pierwszej korekcie budżetu miasta.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej o trybie prac nad budżetem miasta, radny na sesji ma prawo zgłosić 
wniosek do budżetu. Wniosek podlega głosowaniu przez Komisję Finansowo-
Budżetową. W związku z tym, powinna być przerwa w obradach sesji i komisja 
powinna to przegłosować.  
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Poinformował, że utworzenie miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia Szkoły 
Podstawowej Nr 11 od strony ul. Saperskiej dla pojazdów osobowych, ujęte jest        
pracach remontowych ZUK. 
Odnośnie planowania środków finansowych na nagrody pieniężne dla jubilatów za 
długoletnie pożycie małżeńskie, to trudno je dokładnie zaplanować, ponieważ 
mieszkańcy przychodzą z własnej inicjatywy. Z analiz dwóch lat ubiegłych 
wynika, że środki zaplanowane są niewystarczające i w najbliższej korekcie 
budżetu będzie przedstawiona propozycja zwiększenia tych środków. Nie 
przewiduje się zmniejszenia środków na nagrody pieniężne dla jubilatów za 
długoletnie pożycie małżeńskie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem 
do radnego Zbigniewa Urbana, czy wycofuje wniosek, wobec przedstawionej 
przez Prezydenta Miasta informacji, że zadanie utworzenia miejsc postojowych 
wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 11 od strony ul. Saperskiej dla 
pojazdów osobowych, wykonane będzie przez ZUK, w ramach prac 
remontowych. 
 
Radny Zbigniew Urban – wobec przedstawionej przez Prezydenta Miasta 
informacji, iż zadanie będzie wykonane w ramach prac ZUK, radny wycofał 
zgłoszony wniosek. 
 
Następnie 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
stanowisko Klubu radnych w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie na Plus Kazimierz Ickiewicz – 
odczytał stanowisko klubu radnych w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 
2013r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – poinformowała, że nie 
można być zadowolonym z tego, że rząd ogranicza samorządom zadłużenia, 
chociażby dlatego, że nie wystarcza subwencji oświatowej na podstawowe zadania 
w zakresie realizacji oświaty.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
przedstawił uchwałę Nr 206/g128/P/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie 
budżetu miasta Tczewa na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu. 
Przedstawił opinię Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie budżetu miasta na 
2013 rok. (w zał.)  
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu miasta na 2013 r.                    
w głosowaniu: za- 9, przeciw-2, wstrzm. -4.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2013r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  



16 

 

Uchwałę Nr XXVII/218/2012 
w sprawie 

budżetu miasta Tczewa na 2013r. 
podjęto większością głosów: za – 16, przeciw – 2, wstrz. - 5 

(podczas głosowania pkt 8.5 - obecnych 23 radnych) 
przeciw głosowali: B. Kulas, B. Genca, 

wstrzymali się od głosu: E. Czochór, P. Popielarczyk, W. Mroczkowski, 
R. Kucharski, K. Mokwa, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie budżetu miasta  

Tczewa na 2013 r. 
 
Pkt 8.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2013 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnym  
Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 
na rok 2013dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym                 
w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/219/2012 
w sprawie 

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za - 22 
(podczas głosowania pkt 8.6 - obecnych 22 radnych) 

nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 
 
 

Pkt 8.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia dotacji z Narodowego  
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na realizację 
projektu „Termomodernizacja obiektów  
szkolnych i centrum kultury w Tczewie” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Termomodernizacja 
obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/220/2012 
w sprawie 

przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów 

szkolnych i centrum kultury w Tczewie” 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 8.7 - obecnych 22 radnych) 
nieobecna podczas głosowania: B. Chylicka 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu 

„Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie” 
 
Pkt 8.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
podziału miasta Tczewa na  
stałe obwody głosowania, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  
uchwały z dnia 14.12.2012r.  
Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy do projektu uchwały są uwagi, zapytania. 
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Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem: jeżeli zmieni się 
nazwa placówki, to czy trzeba będzie zmieniać uchwale? 
 
Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – poinformowała, że zgodnie                                       
z obowiązującymi przepisami, kodeksem wyborczym, trzeba podać numer 
obwodu, granice oraz siedziby. Wcześniej zmiany były podejmowane 
zarządzeniem Prezydenta Miasta, a obecnie rada musi podjąć uchwałą.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/221/2012 
w sprawie 

podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania, 
podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz.- 2, 

(podczas głosowania pkt 8.8 - obecnych 23 radnych) 
wstrzymali się od głosu: B. Kulas, R. Kucharski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe 

obwody głosowania. 
 

Pkt 8.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
odwołania Krzysztofa Kordy  
ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej  
i powołanie do składu Komisji  
Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej  
w Tczewie kadencji 2010-2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie odwołania Krzysztofa Kordy ze składu Komisji 
Finansowo-Budżetowej i powołanie do składu Komisji Polityki Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/222/2012 
w sprawie 

odwołania Krzysztofa Kordy ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej 
i powołanie do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej 

w Tczewie kadencji 2010-2014 
podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 1, wstrz. - 0 

(podczas głosowania pkt 8.9 - obecnych 23 radnych) 
przeciw głosował: R. Kucharski 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie odwołania 

Krzysztofa Kordy ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej i powołanie 
do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie 

kadencji 2010-2014 
Pkt 8.10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
planu pracy Rady Miejskiej  
w Tczewie na 2013 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. Poinformował, że plan pracy rady sporządzony został na podstawie 
propozycji Prezydenta Miasta.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/223/2012 
w sprawie 

planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 8.10 - obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie planu pracy 
Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok 

 
Pkt 8.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy  
Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 
2013 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/224/2012 
w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok. 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 8.11 - obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok. 
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Pkt 8.12 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. Poinformował, że projekt uchwały sporządzono na wniosek Komisji 
Rewizyjnej.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli  Komisji  Rewizyjnej na 
2013 rok. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/225/2012 
w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok. 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 8.12 - obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
planu kontroli Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok. 

 
Pkt 8.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania Panu Eugeniuszowi  
Markowicz Medalu ,,PRO DOMO  
TRSOVIENSI” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. Poinformował, że projekt uchwały zgodnie z uchwałą Nr XIII/104/2011 
Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania 
medalu ,,Pro Domo Trsoviensi”, komisje stałe Rady Miejskiej, a następnie 
Kapituła Medalu Pro Domo Trsoviensi, zaopiniowały pozytywnie propozycję 
nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,, Pro Domo Trsoviensi” 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO 
DOMO TRSOVIENSI”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/226/2012 
w sprawie 

nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI” 

podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
(podczas głosowania pkt 8.13 - obecnych 23 radnych) 

wstrzymał się od głosu: F. Motas. 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie nadania 

Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
 
 

Pkt 8.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenie zgody na realizację  
zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa  
ulicy Jedności Narodu w Tczewie”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy 
Jedności Narodu w Tczewie”. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na 
realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Jedności Narodu                       
w Tczewie”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do projektu uchwały są uwagi, zapytania. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że w trakcie omawiania porządku obrad 
wyraził swoje obawy co do przyjęcia projektu uchwały.  
Następnie radny złożył deklarację iż jest za przebudową ulicy Jedności Narodu             
i walczy o to od kilku lat.  
Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta o przekazanie radnym porozumienia, 
jakie zostało zawarte pomiędzy miastem i powiatem. Ponieważ tak jak już 
informował podczas omawiania porządku obrad komisji, nie był świadom, że takie 
porozumienie jest.  
W ocenie radnego i według jego stanu wiedzy, takiego porozumienia nie ma, nie 
zostało ono zawarte.  
Analizując treść projektu uchwały radny odczytał § 3 tj. ,,Upoważnia się 
Prezydenta Miasta Tczewa do podpisania z Powiatem Tczewskim porozumienia 
dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego określonego w § 1” – czyli 
przebudowy ulicy.  
Z treści powyższego paragrafu wynika, że to Rada dopiero upoważnia Pana 
Prezydenta,  do podpisania porozumienia w zakresie przebudowy ulicy Jedności 
Narodu w Tczewie. Właścicielem, zarządcą ulicy Jedności Narodu w Tczewie jest 
Powiat Tczewski. W związku z powyższym nie wydaje się być uzasadnione 
podejmowanie uchwały przez Radę Miejską w Tczewie w sprawie 
przeprowadzenia remontu w/w ulicy, jeżeli sam właściciel (powiat) w tej sprawie 
się nie wypowiadał.  
Przy ustalaniu porządku, radny wspomniał, że zarówno w dniu dzisiejszym jak                  
i w dniu 28.12. 2012r. w porządku obrad sesji Rady Powiatu Tczewskiego, nie ma 
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punktu dotyczącego tej uchwały. Z rozmów z radnymi Powiatu Tczewskiego 
wynika, że taki projekt uchwały wejdzie pod obrady komisji, a potem ewentualnie 
Rady Powiatu w styczniu 2013r. Nie ma żadnej gwarancji, że właściciel drogi 
będzie chciał do tego remontu drogi przystąpić. Tym bardziej, że powiat ma 
bardzo ograniczone środki, przymierza się do remontu ulicy 30 Stycznia, łącznie                         
z wiaduktem i to jest chyba priorytetowe zadanie dla Powiatu.  
Z wiedzy radnego ulica Jedności Narodu nie jest ważną ulicą dla Powiatu, ma 
charakter drogi osiedlowej. Powiat ma dużo więcej potrzeb, które musi 
zrealizować na terenie powiatu.  
Poinformował, że jako radny, jako naczelnik, jako mieszkaniec uczestniczy we 
wielu spotkaniach dotyczących ulicy Jedności Narodu, zbiera podpisy, robi wiele 
innych rzeczy w tym zakresie.  
Powiat nie zainwestuje w tą ulicę kilku milionów złotych, Powiat nie jest 
zainteresowany budowaniem rond, wykupem gruntów. Powiat jest 
zainteresowany, według wiedzy radnego wyremontowaniem ulicy w takim 
zakresie, aby ona była przejezdna, czyli położona nowa nawierzchnia i pogłębione 
zatoczki postojowe tak, żeby ruch był bezpieczny. I tyle Powiat jest w stanie 
zrealizować według wiedzy radnego. Natomiast nie ma mowy, żeby powiat 
przeznaczył kilka milionów złotych -  a mówi się o 10 mln. zł. na remont ulicy 
Jedności Narodu.  
W związku z powyższym radny zwrócił się do Prezydenta Miasta z zapytaniem, 
czy wobec deklaracji jaką Pan Prezydent złożył na początku sesji, w trakcie 
ustalania porządku obrad, podtrzymuje Pan Prezydent swoje stanowisko, że jest                
w tej sprawie zawarte jakieś porozumienie z Powiatem. I czy Pan Prezydent mógł 
by przekazać jego treść, bo to zmieniłoby postrzeganie przez radnego sprawy 
dotyczącej tej inwestycji.  
Zdaniem radnego nie ma mowy o tym, że ulica Jedności Narodu zostanie 
wyremontowana do końca tej kadencji w takim zakresie jakim chce Pan 
Prezydent. Nie będzie remontu z rondami, nie będzie z miejscami postojowymi 
przed blokami, wykupowania gruntów. Radny twierdzi, że tak się nie stanie, a 
jeżeli na koniec kadencji będzie inaczej to przeprosi Pana Prezydenta za to, że 
wątpił. 100 tys. zł. które miasto przekazało na dokumentację i zakres remontu 
(jeżeli jest uzgodniony), to sprawa jest otwarta, a podejmowanie tej uchwały jest 
przedwczesne ( chociaż zasadne) przed gospodarzem-właścicielem. To właściciel 
drogi powinien wyjść z inicjatywą - ,, chcemy przeprowadzić remont, dołóżcie 
się” , tak jak wielokrotnie to było robione, pół na pół i przejmowana jest ulica.  
 
Radny poinformował, że nie uprawia fikcji, że wszystko co mówi jest 
udokumentowane. 31 października 2011r. radny złożył wniosek do Pana Starosty, 
do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, do Pana Prezydenta Miasta i do Pana 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, zawierający propozycję harmonogramu jak 
pracować nad tym, żeby tę ulicę wyremontować i przejąć. Wniosek, który złożony 
był w październiku ubiegłego roku. To jest wynik rozmów, które były prowadzone 
wielokrotnie w obecności Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego, z członkami 
Zarządu Powiatu, z niektórymi radnymi powiatu i miasta. I to jest konkluzja tych 
rozmów, od tamtego czasu, przez ponad rok i miesiąc nic się nie zmieniło w tej 
sprawie. Nie posunęliśmy się ani o 1 krok w sprawie przebudowy czy remontu 
ulicy Jedności Narodu. Tkwimy dokładnie w tym samym miejscu, w którym 
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byliśmy 1 grudnia 2010 roku, kiedy podpisaliśmy porozumienie koalicyjne i kiedy 
wszyscy z członków koalicji deklarowali chęć wyremontowania tej ulicy.  
 
Radny projekt uchwały w sprawie remontu ulicy traktuje jako kolejne obietnice 
wyborcze, które nie zostaną spełnione, które po prostu mają zamknąć usta 
mieszkańcom , żeby był taki przekaz – oto dajemy 100 tys. zł. na dokumentację na 
remont ulicy Jedności Narodu, ale koniec remontu jest w 2017 roku.  
My nie mamy prawa podejmować zobowiązań dla kolejnej Rady.  
Nie mamy prawa podejmować również (czy Rada Powiatu) zobowiązań dla swojej 
kolejnej Rady. Ponieważ wówczas jak staliśmy się radnymi, to decydowaliśmy                  
o tym co robimy i nie zawsze uwzględnialiśmy wnioski tych radnych, które były 
poprzednio.  
Po drugie, nie mamy też takiej pewności, że to co zadeklaruje Pan Prezydent teraz 
i Zarząd Powiatu w sprawie tej ulicy ( a dotyczyć ma kolejnej kadencji) zostanie 
zrobione. Więc deklaracje te maja czysto wizerunkowy charakter.  
Radny ponownie poinformował, że jest, był i będzie za przeprowadzeniem 
remontu ulicy jedności Narodu. Dobrze byłoby, żeby to się rozpoczęło jeszcze               
w tej kadencji, ale radny przypuszcza, że w wyniku tych wszystkich wydarzeń 
okaże się, że Powiatu nie stać na wyłożenie czterech czy pięciu milionów złotych 
na remont ulicy Jedności Narodu. Powiat z własnych środków wyda dwa miliony  
i powie – proszę Państwa, zgodnie z umową jaka była między Zarządem Powiatu  
i Prezydentem w 2008 roku w sprawie przekazywania ulic, oto przekazujemy 
Wam  wyremontowana ulicę. I tak to się skończy.  
 
Radny chciałby, aby mieszkańcom wyraźnie powiedzieć, żeby ich nie 
wprowadzać w błąd – ulica będzie w tej kadencji wyremontowana, albo nie, albo 
się jej remont rozpocznie. Tylko o tą deklarację radny się zwraca.  
 
Konkludują, radny poinformował, że nie jest uzasadnionym podjęcie tego projektu  
uchwały, dlatego wstrzyma się od głosu, aczkolwiek jest za remontem ulicy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odniósł się do wypowiedzi 
radnego Zbigniewa Urbana, poinformował, że ulica jest powiatowa, miasto ze 
swej strony pokazuje jak najdalej idącą wolę i to co może na dzień dzisiejszy 
zrobić. Nie można stawiać zarzutu, że miasto jest źle do tego przygotowane, czy 
źle nastawione. Można tylko wyrazić zgodę na realizację zadania inwestycyjnego. 
Jeżeli tego zadnia nie będzie, jeżeli powiat nie uchwali tego zadania, to miasto nie 
przystąpi do inwestycji, w tej chwili wyrażamy tylko zgodę na realizację zadania 
inwestycyjnego, które dotyczy budowy ulicy Jedności Narodu. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że ulica Sambora posiada 
projekt dokumentacji, dobrze byłoby ją zrobić.  
Może być projekt, na który Rada wyraziłaby  zgodę w proponowanej uchwale, ale 
nie ma pieniędzy, żeby go zrealizować. W związku z tym, to jest kolejna sprawa, 
która może świadczyć o tym, że wydamy pieniądze na coś co i tak efektu 
końcowego w najbliższym czasie nie będzie miało miejsca, bo powiatu po prostu 
na to nie stać. 
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – odniósł się do wystąpienia radnego 
Zbigniewa Urbana poinformował, że nie rozumie wystąpienia radnego, generalnie 
ostatnio mało rozumie co robi Pan radny Zbigniew Urban. Radny dał już popis w 
mediach publicznie, stwierdzając, że Prezydent kłamie w sprawie ulicy Jedności 
Narodu. Dzisiaj jakby te głosy podtrzymał, a tak prawdę mówiąc nie wiem, o co 
mu chodzi. Ponieważ radny wstrzymuje się w sprawie uchwały intencyjnej 
dotyczącej realizacji ulicy, jednocześnie mówi, że chce aby ta ulica była 
wyremontowana, więc jeżeli chce, niech zagłosuje za tą uchwałą, bo głos 
przeciwko, czy wstrzymujący dzisiaj, za miesiąc w powiecie będzie odebrany – 
tak miasto się wycofuje.  
Ulica Jedności Narodu od początku tej kadencji jest przedmiotem rozmów 
pomiędzy Prezydentem a Starostą. Od początku mówiłem i tego nie zmienię, że 
Jedności Narodu powinna być wyremontowana kompleksowo, porządnie, a nie jak 
jakaś prowizorka. Ulica Jedności Narodu jest wąską ulicą z miejscami do 
parkowania, które są niebezpieczne dla parkujących, niebezpieczne dla 
samochodów przejeżdżających. W zimie odśnieżanie tej ulicy to jest jeden wielki 
horror. Ulica musi być poszerzona, musi mieć wyprofilowane inaczej miejsca 
parkingowe. A że to wymaga dużych nakładów, trudno, lepiej zrobić raz dobrze              
i zapomnieć na dziesiątki lat, że jest problem.  
Nigdy nie mówiłem, że ta ulica będzie w tej kadencji wyremontowana, to radny 
Zbigniew Urban od początku próbuje wywrzeć taką presję – za wszelką cenę w tej 
kadencji, nawet metodą tzw. dywanika. Mówię -  nie, to jest niegospodarność. 
Można dzisiaj wyrzucić kilkaset tysięcy czy milion złoty na tzw. dywanik, mieć 
sukces na wybory, a za dwa lata trzeba będzie to demontować, ponieważ nie 
wytrzyma ruchu pojazdów ciężkich np. - autobusów, popęka. Nie można robić 
prowizorki, nikt nikomu głowy nie urwie, jeżeli ta ulica nie będzie w tej kadencji 
wyremontowana. Ona powinna zostać wyremontowana rok dłużej , może dwa lata 
dłużej, ale kompleksowo, docelowo.  
 
Czy powiat ma środki – nie wiem, niech się powiat martwi, miasto też nie jest za 
bogate, ale to powoduje, że powinniśmy dwa razy patrzeć na każdą złotówkę.  
Nieprawdą jest, że Rada nie ma prawa podjąć uchwały o zaciągnięciu zobowiązań 
na wiele lat. Rada ma prawo, to Rada stanowi prawo. Problem tej uchwały nie 
wziął się stąd, że nie ma takiego prawa, tylko wziął  się stąd, że Starosta nie chciał 
zaciągnąć zobowiązania przekraczającego poza jego kadencję, o tym wielokrotnie 
mówiłem. Pan Starosta to prosto argumentuje – jestem ostatni raz i nie chcę 
następcy zostawiać zobowiązań finansowych. Stąd też na wspólnym spotkaniu 
obu zarządów, bez udziału osób trzecich, ustalono, że jeżeli Starosta, czy zarząd,             
a nie ukrywam, że w zarządzie powiatu są osoby niechętne tej inwestycji, znane 
panu radnemu Zbigniewowi Urbanowi, które mówią wprost, że nie są 
zainteresowane tą drogą, bo ta droga dla nich nic nie znaczy. 
Dlatego ustalono, że będzie wystąpienie do Rad. Powiat wystąpi do Rady Powiatu. 
Aby uniknąć dyskusji, która miała miejsce przy okazji ,,schetynówki”, że Powiat 
podjął ten temat, a miasto nie, więc pewnie miasto coś kombinowało, również 
zobowiązałem się, że z taką uchwałą wystąpię do Rady Miejskiej, uchwałą 
intencyjną, pokazującą wolę, że chcemy ten temat zrealizować.  
 
Dlaczego jest taki długi przedział czasowy – dlatego, że dzisiaj nie ma 
dokumentacji. Wykonanie inwestycji w pełnym wymiarze wymaga topowania tej 
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inwestycji. O tym też wielokrotnie mówiłem. Nie wiadomo, czy to potrwa rok, czy 
dwa, czy trzy lata. Lepiej wpisać dłuższą datę w uchwale, niż potem dyskutować, 
że skończyły się czasy upoważniające Prezydenta i nie można tego realizować.  
 
Nie zgadzam się z tym co Pan radny Zbigniew Urban powiedział, że od dwóch lat 
nic nie zrobiono, wprost przeciwnie, dużo. Po pierwsze, mamy koncepcję 
wielokrotnie dyskutowaną z projektantami, omawiane były różne wersje 
koncepcji. Jest koncepcja, która jest podstawą do działania. Z powiatem 
uzgodnione są środki na dokumentację techniczną. Jeżeli to jest nic, to nadal nie 
rozumiem pana radnego Zbigniew Urbana.  
Jeżeli te środki, które dajemy tj. 100 tys. zł. i 100 tys. zł. Powiatu będą                            
w przyszłym roku wykorzystane na dokumentację techniczną, da to nam podstawę 
działań dwutorowych. Przystąpiliśmy do zmiany planu ulicy Jedności Narodu              
z myślą o zmianie parametrów drogi. To są kolejne działania, które były 
wykonane. Nie można zrobić zmiany planu w pół roku, są to procedury, o czym 
pan radny Zbigniew Urban doskonale zdaje sobie sprawę.  
Przewiduję, że 2013 rok, będzie rokiem wykonania dokumentacji, uzgodnień tej 
dokumentacji oraz określenie topowania robót. Na podstawie tej dokumentacji 
będzie możliwe wydzielenie geodezyjne działek, (o tym już mówiłem), trzeba 
będzie współpracować ze  wspólnotami mieszkaniowymi, a następnie będzie 
można przystąpić do realizacji. Z tego wynika, że najwcześniejszy moment 
wkopania łopaty jest 2014 rok, ale nie zagwarantuje, że to jest rok zakończenia 
robót. 
 
Jeszcze raz podkreślam, że nie chcę działać na zasadzie, bo muszę skończyć przed 
kadencją, ja nie muszę osiągać takiego sukcesu wyborczego, za który potem się 
będę wstydził. Nie chcę rozkopać ulicy Jedności Narodu, dwa miesiące przed 
wyborami i potem skończyć na drugi rok, gdzie przez zimę będzie rozkopana,                
a ulica jest jedyną drogą dojazdowa do wielu budynków. Zróbmy to porządnie, 
nawet jeżeli to wymaga trochę dłuższego czasu. 
Niemcy budowali autostrady na głębokości 1m i na 50 lat zapominali, że jest 
problem z drogą. A myśmy kładli dywaniki i ciągle kładziemy te dywaniki.  
To nie są deklaracje wizerunkowe, przynajmniej nie z mojej strony. Do niczego 
nie zobowiązywałem się względem mieszkańców, nie prowadzę polityki – róbmy 
szybko tylko byle do końca kadencji.  
Jest to uchwała intencyjna, która zabezpieczy na przed zrzuceniem winy na 
miasto, za brak realizacji tej ulicy. Bo ludzie wówczas powiedzą – no tak miasto 
się wycofało, inwestycji nie ma.  
Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że ta uchwała będzie sygnałem dla radnych 
powiatowych, zdjęcie dzisiaj oznacza domysły, że miasto coś kombinuje – bo co 
się zmieni przez ten miesiąc.  
 
Myśmy zdejmowali projekty uchwał śmieciowych ale z powodu braku podstawy 
prawnej, z powodu zmian ustawowych. Przed chwilą sprawdziłem w Internecie, że 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje wydać wskazówkę dla 
Wojewody, żeby w miesiącu styczniu nie wszczynać postępowań w stosunku do 
gmin, które nie podjęły uchwał. To oznacza, że decyzja o zdjęciu projektów 
uchwał śmieciowych z porządku obrad sesji, była słuszna.  
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Zdjęcie kolejnej uchwały będzie snuło domysły, co my chcemy przez to 
powiedzieć. Nic nie osiągniemy, powiem więcej, zaszkodzimy idei remontu 
Jedności Narodu. Jeżeli zarząd powiatu niewielką większością głosów ( bo tam też 
są głosy przeciwne ) wiem czyje są to głosy, wiem kto mówi wprost  - nie jestem 
zainteresowany tą ulicą, jeżeli jest jakakolwiek większość, która skłonna jest tę 
ulicę wyremontować, to zróbmy to, ale nie dawajmy do ręki argumentów przeciw.  
 
Jeszcze raz proszę o podjęcie tego projektu uchwały, on nic nas nie kosztuje, 
natomiast daje powiatowi sygnał, że nie chcemy być partnerem do realizacji tej 
inwestycji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że nie ma 
mowy o zdjęciu projektu uchwały, ponieważ porządek już przegłosowano i ta 
uchwała będzie głosowana.  
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że uczestniczył w listopadowej sesji 
Rady Powiatu, na której Pan Starosta w swoim sprawozdaniu wszystko wyjaśnił. 
Radny zgadza się z wypowiedzią Pana Prezydenta Mirosława Pobłockiego, że 
jako miasto nie możemy w XXI wieku budować ulicy na zasadzie tzw. dywanika.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że do 
tematu radni wrócą, po decyzji Rady Powiatu w tej sprawie. 
 
Radny Zbigniew Urban -  poinformował, iż cieszy się z deklaracji Pana 
Prezydenta, która został złożona przed chwilą. Wyraził ubolewanie, że Pan 
Prezydent po raz kolejny odnosi się do radnego jako do Zbigniewa Urbana -  że 
czegoś radny nie rozumie, że nie rozumie radnego zachowania, a nie odnosi się 
Pan Prezydent do tego, co radny mówi.  
Radny poinformował, że także czasami nie rozumie irracjonalnego zachowania 
Prezydenta, chociażby kupowania ulicy Malinowskiej za 9 mln zł. Radny 
poinformował, że nie dyskutuje o zachowaniach, tylko dyskutuje merytorycznie 
podając argumenty i czekając na to, aż Pan Prezydent je podważy. 
 Radny zwrócił uwagę, że nie mówił o tym żeby tę uchwałę zdjąć, ona będzie w 
porządku, radny poinformował, że się tylko wstrzyma.  
Jeżeli chodzi o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa, to został taki wniosek złożony. 
Odnośnie wkopania łopaty w 2014 roku  - radny podpisuje się pod tym dwiema 
rękami za, ale tutaj nie chodzi o to, żeby zakończyć do 2014 roku do końca 
kadencji, bo to jest niemożliwe. I mieszkańcy powinni o tym wiedzieć, że ta ulica 
nie zostanie w takim zakresie wyremontowana. 
Jeżeli chodzi koncepcję, która jest bazą do projektu, radny przypomniał Panu 
Prezydentowi – może to potwierdzić Pan Z-ca Prezydenta Adam Burczyk, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Joanna Rzepka, Pan Wojciech 
Rytlewski, że wraz w/w osobami chodził po ulicy Jedności Narodu i ustalał co, 
gdzie i jak, ma być zrobione na tej ulicy.  
I to na wniosek radnego wprowadzono 12 poprawek do koncepcji, której było 
rzeczywiście 4. Ostatnią koncepcję Pan Prezydent był uprzejmy zgrać sobie na 
pendrive’a  od radnego, ponieważ to radny miał aktualną koncepcję.  
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Radny poinformował, że jest za remontem ulicy, tylko oczekuje jakiejś deklaracji, 
żeby mieszkańcom powiedzieć – nie zrobiłem w tej kadencji, ale rozpoczniemy, 
albo nie rozpoczniemy w ogóle. Ale mówmy im, że coś będzie do końca jak nie 
będzie.  
Radny poinformował, że wstrzyma się od głosu, ponieważ uważa, że pierwszy     
w tej sprawie powinien wypowiedzieć się powiat. Radny jest za remontem ulicy 
Jedności Narodu.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego 
,,Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie”. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVII/227/2012 
w sprawie 

wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa 
ulicy Jedności Narodu w Tczewie”. 

podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 3, 
(podczas głosowania pkt 8.14 - obecnych 23 radnych) 

wstrzymali się od głosu: Z. Urban, B. Genca, F. Motas. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody 
na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy  

Jedności Narodu w Tczewie” 
 
Pkt  9 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
  
Radny Zenon Żynda  
Radny wniósł o rozważenie możliwości zmiany kursowania linii nocnej, lub też 
dokonania zmian w kursowaniu autobusów do osiedla Staszica. 
Według relacji mieszkańców wynika, iż obecnie rozkład jazdy autobusów nie jest 
dostosowany do rozkładu jazdy pociągów i zarówno rano jak też późnym 
wieczorem mieszkańcy mają problem z dotarciem do swoich domów czy też na 
dworzec kolejowy udając się do pracy. 
Niestety obecna sytuacja powoduje, iż mieszkańcy tego osiedla zmuszeni są do 
pokonywania odległości pomiędzy osiedlem a dworcem P.K.P. pieszo co przy 
obecnych warunkach atmosferycznych jest trudne i niebezpieczne a także zajmuje 
znacznie więcej czasu. 
(Radny odczytał treść wniosku). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.430 
 
TREŚĆ INTERPELACJI 

 

Radny Krzysztof Misiewicz  
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W mieście istnieje wiele terenów zielonych. Największym z nich jest Park 
Miejski, jednak ostatnio można zaobserwować jego małe wykorzystanie i brak 
dalszego rozwoju. 
Radny zwraca się o wyznaczenie części terenu znajdującego się w Parku Miejskim 
i propozycji przeprowadzenia przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie na 
tym terenie parku linowego. Ukształtowanie terenu oraz drzewostan Parku 
idealnie nadaje się na realizację tego typu rozrywki, która mogłaby być kolejną 
atrakcją dla mieszkańców Tczewa.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 427 
 
Radny Krzysztof Misiewicz  
Treść interpelacji:  
Wszystkich cieszy fakt oddania do użytku, nowego szlaku spacerowego 
przebiegającego na tyłach kościoła szkolnego oraz wzdłuż ogrodzenia Centrum 
Kultury i Sztuki. Podczas prac związanych z budową szlaku spacerowego 
zaistniała potrzeba wybudowania bardzo dużego betonowego muru oporowego 
podtrzymującego skarpę wzdłuż ulicy Zamkowej. Dzięki temu powstała bardzo 
duża betonowa powierzchnia. 
Radny zwraca się o zagospodarowanie w/w powierzchni np. w formie grafiti lub 
ostatnio bardzo modnych muralów. Jako przykład realizacji radny proponuje 
zorganizowanie konkursu na najciekawsze pokrycie powierzchni np. nawiązujące 
do historii miasta Tczewa.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 428 

 
Radna Gertruda Pierzynowska 
Interpelacja dotyczy ustawienia znaku zakazu postoju, samochodów na parkingu 
przy Gimnazjum Nr 3 w Tczewie.  
Czy jest możliwość ustawienia znaku zakazu parkowania samochodów na 
parkingu przy Gimnazjum Nr 3 w Tczewie od strony wjazdu na boisko sportowe, 
przy hali sportowej. Parkują tam samochody mieszkańcy budynków Armii  
Krajowej 51 i 53. Natomiast busy i autokary ze sportowcami nie mają wjazdu.  
Termin udzielenia odpowiedzi zgodnie ze statutem upływa dnia 11 stycznia 2012r.     
(Radna odczytała treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 429 
 
Radny Ferdynand Motas – wyraził oburzenie, iż za pieniądze podatników 
popularyzowane są i to w obszernej formie osoby, które były namiestnikami 
obcego mocarstwa w najbardziej zbrodniczym okresie.  
Radny poinformował, że dotyczy to artykułu pt. ,,Jadwiga Koś zapomniana 
sekretarz”. Pierwszy odcinek zamieszczony jest w dniu dzisiejszym w Magazynie 
Kociewskim, i jest zapowiedziany drugi odcinek artykułu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że edytorem 
magazynu Kociewskiego jest Kociewski Kantor Wydawniczy, miasto magazyn 
tylko współfinansuje.  

 

Pkt 12 porządku posiedzenia 
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Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż podczas przyjmowania 
budżetu miasta na 2013 rok nie mógł być obecny i podziękować za przyjęcie 
budżetu miasta, co niniejszym uczynił. 
Podziękował wszystkim radnym, którzy przyjęli ten budżet jako dobry do 
realizacji, chociaż trudny. Tych, którzy się wstrzymali poinformował, że realizacja 
tego budżet również będzie zadawalająca, co skutkuje otrzymaniem absolutorium 
w przyszłym roku.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – poinformowała, że           
12 grudnia br. odbyły się wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej, według nowej 
ordynacji wyborczej ( w czerwcu br. Rada podjęła uchwałę o zmianie) podczas 
których wybrano 21 radnych ze szkół i 5 radnych z organizacji pozarządowych.  
Poinformowała, że rok 2013, będzie Rokiem Ks. Janusza Stanisława Pasierba- 
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Inauguracja obchodów odbędzie się            
7 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie.  
 
Radny Krzysztof Korda – poinformował, że Inauguracja Roku Pasierba będzie 
Inauguracją Ogólnopolską. 
Radny zwrócił się z zapytaniem w sprawie ustawienia wiat przy ulicy Alei 
Kociewskiej, o co zwracał się wraz z radnym Tomaszem Tobiańskim. Wiaty są 
postawione ale bez szyb, czy będą one doposażone i jeżeli tak, to kiedy to będzie.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że w najbliższym 
terminie wiaty będą uzupełnione.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała za ustawienie wiaty na 
Suchostrzygach przy Rossmanie.  
 
Radny Czesław Roczyński – podziękował Wysokiej Radzie za podjęcie tematu 
ulicy Jedności Narodu, przypomniał, iż sześć lat temu zostając radnym złożył 
wniosek o remont w/w ulicy, który spotkał się teraz z przychylnością.  
Radny poinformował, iż jak powstało boisko Orlik, złożył stosowny wniosek                 
o parking.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – przedstawił informację dotyczącą zmiany 
w sprawie świadczeń usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS.  
 
Radna Bożena Chylicka – poinformowała, iż temat przedstawiony przez Pan 
Prezydenta w sprawie nowych usług opiekuńczych, omówi Komisja Polityki 
Społecznej.  
 
Radny Roman Kucharski -  podziękował Panu Komendantowi Straży Miejskiej za 
szybką interwencję Straży Miejskiej na ulicy Żwirki, Armii Krajowej, Jasińskiego, 
Jodłowej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż: 
- konwent odbędzie się 10 stycznia 2013 r. o godz. 16.00, 
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- 30 stycznia 2013r. odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, o godz. 11.00 
msza św., a o godz. 12.00 sesja, o godz. 14.00 w Fabryce Sztuk będzie otwarcie 
wystawy, 
- 31 stycznia 2012r. i 1 stycznia 2013r,  Prezydent Miasta zaprasza na Kanonkę, 
gdzie odbędzie się pokaz sztucznych ogni i przywitanie Nowego Roku, 
- Dyrektor TCSiR poinformował, że od dnia jutrzejszego otwarte będzie    
   lodowisko przy SP Nr 11, 
- Fiesta karnawałowa 26 stycznia 2013r. z sercem na dłoni, 
- w niedzielę o godz. 15.00 odbędzie się wigilia miejska. 
Złożył serdeczne życzenia mieszkańcom miasta Tczewa z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXVII sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   

 
Obrady sesji zakończono o godz. 1430. 
 

                 

 

 
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


