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P r o t o k ó ł  Nr  XXX/2013 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 28 marca 2013 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                    -                 według listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył XXX sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Zenona Odya,  
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 

           - przedstawiciela posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego,   
             Pana Jana Kulasa, 

- Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Pracowników  Oświaty i   Wychowania  
  Alicję Olszewską, 
- V-ce Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Barbarę    
  Szczepańska,  
- 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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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił gości – 
przedstawicieli trzech tczewskich firm, którym  Pan Prezydent Miasta złożył 
gratulacje za otrzymane wyróżnienia w świecie biznesu, tj.  
Firmie Transpolonia i Eaton za  otrzymane wyróżnienie w prestiżowym rankingu 
,,Diamenty Forbesa”, a Zakładowi Energetyki Cieplnej w Tczewie za wyróżnienie 
otrzymane w dziedzinie ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom.  

 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek 
obrad sesji z 14 marca 2013 r. 
Uwag nie zgłoszono  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji. 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie : za – 23 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  23 radnych) 
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 28 lutego 2013r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2013r.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 lutego   
    2013r. do 27 marca 2013r. 
 
II . Część druga: 
7.  Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w    
      2012 r.  
8.  Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS    
     oraz Fabrykę  Sztuk w 2012 r.  
9. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za    
     rok 2012, 
10. Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i   
      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii   
      za 2012 rok. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu         
       świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od   
        właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów,  
11.2 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy   
        Miejskiej Tczew, 
11.3 przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie   
        prac związanych  z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach   
        konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa”,   



3 

 

11.4  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   
         zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
11.5 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty   
        budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na   
        terenie administracyjnym miasta Tczewa, 
11.6 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  bezprzetargowym umowy   
         dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność   
         Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, 
11.7 zmiany budżetu miasta na 2013 rok, 
11.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028. 

          12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)  

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 28 lutego 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                 
z sesji z dnia 28 lutego 2013 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 lutego 2013r. 

-  przyjęto jednogłośnie : za – 23 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 23 radnych) 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c marzec 2013 r.  
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1do niniejszego protokołu. 
Poinformował, iż przygotowana będzie szczegółowa analiza o kształtujących się 
opłatach za śmieci w województwie pomorskim.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy są pytania do przedstawionej informacji.  
 
Radny Roman Kucharski – wyraził zdziwienie, że w składzie zespołu ds. polityki 
rowerowej, nie ma radnych, którzy jeżdżą rowerami. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, iż  zespół ds. polityki 
rowerowej został powołany w celu realizacji zasad, reguł związanych                              
z działaniami miękkimi. W zespole udział biorą przewodniczący najistotniejszych 
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komisji, związanych z tymi działaniami, czyli Komisji Finansowo-Budżetowej                    
i Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje 
koncepcja zagospodarowania terenu po jednostce wojskowej oraz kto wykonuje 
prace rozbiórkowe budynków na tym terenie.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że temat przedstawiony 
przez radnego Włodzimierza Mroczkowskiego jest zbyt obszerny, wymaga 
dłuższego omówienia, więc zaprosił radnego na spotkanie i przeanalizowanie tego 
tematu.  
Radny Zbigniew Urban – odniósł się do wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta 
Zenona Drewy. 
Ponieważ znaczną część swojego wystąpienia Pan Z-ca Prezydenta Miasta był 
uprzejmy poświęcić mojej osobie, uważam, że właściwie w tym miejscu jest czas 
na to, żeby się do skandalicznej moim zdaniem wypowiedzi Pana Z-cy Prezydenta 
Miasta, odnieść.   
Martwi mnie tylko, że Pan Prezydent Mirosław Pobłocki nie miał odwagi sam mi 
tego powiedzieć i posłużył się tutaj swoim zastępcą. Być może wynika to z jego 
obowiązków. Natomiast chciałem się odnieść do dwóch rzeczy, o których Pan 
Prezydent nie był uprzejmy powiedzieć.  
Po pierwsze: w związku z opinią prawną przygotowaną przez panią Edytę Kubiak-
Lipowską, Kierownik Biura Prawnego Urzędu Miejskiego, na Komisji Rewizyjnej 
przygotowany został wniosek o zaproszenie na następne posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej panią mecenas Edytę Kubiak- Lipowską, która jest autorem tej 
kontrowersyjnej opinii, która nie tylko u mnie wzbudziła dużo wątpliwości . Jak 
również na posiedzenie Komisji Rewizyjnej został zaproszony Pan Prezydent 
Miasta Mirosław Pobłocki. Mam nadzieję, że to potwierdzi Pan Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. A więc to jest informacja, która do Państwa nie trafiła,                            
a brzmi ona następująco: 
Pani Kubiak-Lipowska Kierownik Biura Prawnego i Pan Prezydent Pobłocki, 
zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w związku z opinią jaką 
została przygotowana.  
Myślę, że na tym etapie to wystarczy, każdy z Państwa sam wyciągnie wnioski.  
 Koleja rzecz. Sprawa dotyczy zimowego utrzymania ulicy Malinowskiej.  
Przypomnę tylko, że we wrześniu, po dwumiesięcznych dyskusjach, Pan 
Prezydent bardzo gorąco i serdecznie zachęcał radnych do tego, żeby miasto 
przejęło ulicę Malinowską za 9 mln. zł, 7.700.000 zł. to umorzenie udziałów 
miasta w Spółce PSSE i 1,5 mln. zł. to działka, która miała być oddana przy                  
ul. Czatkowskiej. Radni po dwumiesięcznych dyskusjach, powiedzieli, że nie 
wyrażają zgody na przejęcie ulicy Malinowskiej. Co więcej, nawet radni Klubu 
Radnych PnP nie poparli wniosku Pana Prezydenta. Ulica Malinowska nie została 
przejęta. W styczniu dowiadujemy się, że Pan Prezydent bez zgody radnych, bez 
żadnej konsultacji (przynajmniej ja w niej nie uczestniczyłem, a jestem członkiem 
tej koalicji) przejął zimowe utrzymanie drogi i będzie ponosił z tego tytułu koszty. 
O tym Pan Z-ca Prezydenta Zenon Drewa też nie był uprzejmy wskazać.  
Natomiast kilka razy użył inwektyw pod moim adresem, utajniając te informacje, 
o których teraz mówię.  
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Z opinii wynika – moim zdaniem, że tak naprawdę ta ulica już od dawna jest ulicą 
miejską. Pytanie tylko, dlaczego nie ma tego zapisu w księgach wieczystych, 
dlaczego tam jako właściciel istnieje strefa i dlaczego miasto ponosi koszty 
utrzymania drogi, która do miasta nie należy.  

Kolejna rzecz. Dlaczego miasto negocjując ze strefą, nie wymogło na 
strefie tego, żeby w odśnieżaniu tej drogi, koszty odśnieżania ponosiły firmy, które 
są tam zlokalizowane i którym zależy na tym, żeby pracownicy do tych firm 
dojeżdżali. Uważam, że jest to bardzo duże zaniedbanie ze strony miasta.  

  Ponieważ Pan mówił też o jakiś skandalicznych i obraźliwych informacjach    
           na forum, które zostały zamieszczone, zacytuję: … 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, aby radny 
nie przedstawiał informacji wybiórczo, jeżeli chcemy wchodzić w polemiki, to 
musimy się do tego przygotować. Zwrócił uwagę, aby radny przedstawił 
informację krótko i nie będzie polemiki.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, jestem na 
tyle odpowiedzialny, że podpisuję się pod tezami, które stawiam. I na forum tcz.pl 
jako jedyna osoba – przepraszam, jest jeszcze Bartłomiej Kulas, podpisujemy się 
pod tezami, które tam głosimy. Oto cytat z tego posta: 
,,Oto jest wizja etatowego super prawnika, a nawet Kierownika Biura Prawnego 
Urzędu Miejskiego – jest tu link do tej opinii, którą zamieściłem z pełną 
odpowiedzialnością i pełną świadomością czekam na Wasze opinie (czyli 
internautów). Dodam, że jest w niej dużo błędów rzeczowych, logicznych, 
merytorycznych, brakuje publikatora, są błędy stylistyczne. To jest ta skandaliczna 
opinia, która się tam ukazała Panie Prezydencie, chciałbym, aby Pan się odniósł do 
tego, gdzie Pan tutaj jakiś skandal widzi.  
 Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, otóż opinie pani Kubiak-
Lipowskiej w moim przekonaniu, w dużej mierze pisane są tak naprawdę na 
potrzeby tego urzędu – nie zgadzam się z nimi. I już w ubiegłej kadencji, 
członkowie Komisji Rewizyjnej wystąpili z wnioskiem do Pana Prezydenta, żeby 
ten umożliwił radnym, otrzymanie opinii prawnych z zewnętrznego źródła. 
Przygotowaliśmy nawet kilka propozycji, niestety uniemożliwiono nam to. 
Dostajemy opinie prawne, od prawnika, który wypowiada się w sprawie, której 
stroną jest Pan Prezydent i taki jest skutek. To w pierwszej części Panie 
Prezydencie, odnośnie pani kierownik.  
 Jeszcze jedna rzecz . Ponieważ Pan Prezydent powiedział o Stowarzyszeniu 
Razem i Odpowiedzialnie, to chciałem powiedzieć, że jestem członkiem tego 
stowarzyszenia. Co więcej, mam przy sobie Kurier Tczewski, w którym na 
pierwszej stronie ukazała się informacja o podwyżkach jakie na wniosek Pana 
Prezydenta, radni przegłosowali, jeżeli chodzi o opłaty za śmieci. I z tej analizy, 
która tam jest, (a moim zadaniem jest ona czytelna) wynika wprost, że w Tczewie 
nie licząc mniejszych miejscowości (gmina wiejska, czy Pelplin) są to opłaty 
naprawdę dużo wyższe. Dla czteroosobowej rodziny 52 zł. miesięcznie przy 
selektywnej zbiórce, podczas gdy dla 45m2 mieszkania to tylko 30 zł. w Gdańsku, 
a 32 zł. w Gdyni. Jeżeli Pan Prezydent twierdzi, że jest ona nierzetelna, to proszę 
się do niej odnieść. Natomiast uważam i twierdzę, że wszystko co nie jest po myśli 
Pana Prezydenta zostaje na tej sali deprecjonowane.  
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Powtarzam, że jestem członkiem tej koalicji, ale bez względu na to, czy jestem                
w tej koalicji, czy w opozycji, zawsze będę mówił to, co myślę i zawsze w 
interesie miasta. Jeżeli Pan Prezydent się z tym nie zgadza, to proszę, żeby się do 
tego odniósł. Powiem jeszcze więcej, patrząc na stawki, które tutaj są, wzywam 
prezydenta do tego, żeby zweryfikował wysokość tych opłat, dlatego, że moim 
zdaniem, Tczew posiadając własne wysypisko, do którego nie musi się wozić 
śmieci kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że radny za 
daleko kieruje swoje wypowiedzi.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że zakończy swoją wypowiedź we 
wnioskach. 
Przedstawił jeszcze jedną rzecz – skoro Pan Prezydent chce wystąpić w imieniu 
czy w obronie pani kierownik, to poproszę o złożenie stosownych wniosków.                   
I jeżeli są do tego podstawy prawne, to proszę o skierowanie sprawy na drogę 
sądową, dyscyplinarną. Proszę nie kończyć tego w tym miejscu i wystąpić.  
Przypomnę, że już raz upubliczniłem taką opinię w poprzedniej kadencji, również 
bardzo kontrowersyjną, być może wtedy nie podjęto działań. Bardzo proszę                        
o podjęcie działań przez Pana Prezydenta.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – w kwestii formalnej poinformował, że 
Prezydent w żaden sposób nie odniósł się do spraw merytorycznych, odniósł się 
tylko do upublicznienia opinii prawnika i odniósł się do naruszenia dóbr 
osobistych radcy prawnego. Jeżeli znajdę takie podstawy, aby wystąpić na drogę 
sądową, to na pewno na nią wystąpię.  
 Odnośnie sprawy pierwszej, to tak jak w stanowisku uważamy, że te  
analizy, które są pokazane w miesięczniku, są tendencyjne, nierzetelne i wręcz 
kłamliwe. Mam przed sobą materiał analizujący całe województwo pomorskie – to 
jest materiał ,,świeży”, my go Państwu udostępnimy.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 28 lutego 2013r. 
do 27 marca 2013r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska  – przedstawiła 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 lutego 
2013r. do 27 marca 2013r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
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II . Część druga: 
Pkt 7 porządku posiedzenia  
Informacja z realizacji zadań 
statutowych realizowanych 
przez TCSiR w 2012 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez TCSiR w 2012 r.  
 
Pkt 8 porządku posiedzenia  
Informacja z realizacji zadań  
statutowych realizowanych  
przez MBP, CKiS oraz  
Fabrykę  Sztuk w 2012 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę  Sztuk w 2012 r.  

 
Pkt 9 porządku posiedzenia  
Sprawozdanie z wykonania 
planu pracy Pracowni Edukacji  
Ekologicznej za rok 2012 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdania. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Miejska przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni 
Edukacji Ekologicznej za rok 2012. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia  
Informacja z realizacji zadań  
Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2012 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Miejska przyjęła do wiadomości Informację z realizacji zadań Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                   
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach 
sesji, podczas której odbędą się posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, 
Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
           Pkt 11 podjęcie uchwał  

 Pkt 11.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie szczegółowego  
sposobu i zakresu świadczenia usług  
w  zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od  właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania   
tych odpadów 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,                               
w głosowaniu 11 – za jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania  tych 
odpadów, w głosowaniu: za- 10 jednogłośnie.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu                         
i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od  
właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania  tych odpadów. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXX/242/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli                  

nieruchomości    i zagospodarowania tych odpadów 
podjęto jednogłośnie : za –21 

(podczas głosowania pkt 11.1 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas glosowania: T. Tobiański, A. Truszkowski,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania 

tych odpadów 
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Pkt 11.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania  
czystości  i porządku na terenie Gminy   
Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że Komisja na wniosek radnej Gertrudy Pierzynowskiej wniosła o 
dokonanie w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew, zmiany zapisu w §25 pkt 
5: zamiast słowa ,,lub” wpisać słowo ,, i” oraz wykreślenie treści zapisu od słów 
,, a psa rasy uznanej za agresywną lub psa w typie tej rasy  - na smyczy i w    
   kagańcu”, pkt 5 brzmiałby:  

     ,,W miejscach publicznych na terenie miasta psa należy wyprowadzać na smyczy i      
        w kagańcu.” 

Prezydent Miasta w informacji z realizacji wniosków zgłoszonych przez komisje, 

poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie w/w zapisu w 

projekcie uchwały.  

      Następnie  
Członkowie komisji na wniosek radnego Zenona Żyndy, wnieśli o rozważenie 
uzupełnienia (do czerwca br.) projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew, o zapis 
zakazujący suszenia bielizny w miejscach publicznych.  
 
Prezydent Miasta w informacji z realizacji wniosków zgłoszonych przez komisje, 

poinformował, że rozważył wprowadzenie w/w zapisu do projektu uchwały. 

Ostateczne stanowisko podejmie po uzyskaniu opinii Komisji Polityki 

Gospodarczej.  

 
Komisja na spotkaniu w czasie przerwy w obradach sesji zaopiniowała 
pozytywnie  projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew ( projekt uchwały                         
z 28.03.2013r.uwzględniający propozycję Komisji Polityki Gospodarczej, 
odnośnie zapisu zakazującego suszenia bielizny w miejscach publicznych).  
 
Prezydent Miasta nie wniósł więcej uwag do projektu uchwały.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXX/243/2013 
w sprawie 

 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
Gminy Miejskiej Tczew 
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podjęto jednogłośnie: za – 22 
(podczas głosowania pkt 11.2 - obecnych 22 radnych) 

nieobecny podczas głosowania: T. Tobiański 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

 
 Pkt 11.3  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowej na  
dofinansowanie prac związanych  
z modernizacją źródeł energii cieplnej  
w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa”  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania                 
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych                                     
z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze 
Tczewa”. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej 
na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej                       
w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa”. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXX/244/2013 
w sprawie 

przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej 

w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa” 
podjęto jednogłośnie : za –22 

(podczas głosowania pkt 11.3 - obecnych 22 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych                
z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze 

Tczewa” 
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Pkt 11.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad  
zwierzętami bezdomnymi oraz   
zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
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  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXX/245/2013 
w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.4 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, A. Truszkowski,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

 
 Pkt 11.5  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie                    
i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących  
się na terenie administracyjnym  
miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz 
Tobiański – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXX/246/2013 
w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących  

się na terenie administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie : za –21 

(podczas głosowania pkt 11.5 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, A. Truszkowski 

           Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania 
        dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

         przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
    administracyjnym miasta Tczewa. 

 
 Pkt 11.6  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie  
w trybie  bezprzetargowym umowy   
dzierżawy nieruchomości gruntowej  
stanowiącej własność Gminy Miejskiej  
Tczew, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXX/247/2013 
w sprawie 

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

Tczew, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 
podjęto jednogłośnie : za –21 

(podczas głosowania pkt 11.6 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański, A. Truszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 
 

 Pkt 11.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           zmian w budżecie miasta  
           Tczewa na 2013 rok 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że 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 Tczewa na 2013 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXX/248/2013 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok 
podjęto jednogłośnie : za –22 

(podczas głosowania pkt 11.7 - obecnych 22 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2013 rok 
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 Pkt 11.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           zmian w Wieloletniej Prognozie 
           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 komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Tczewa na lata 2013-2028. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXX/249/2013 
w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa 
na lata 2013-2028. 

podjęto jednogłośnie : za –21 
(podczas głosowania pkt 11.8 - obecnych 21 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: T. Tobiański. P. Popielarczyk,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028. 

 
Pkt  12 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
TREŚĆ INTERPELACJI 

 

1. Radny Roman Kucharski 
Radny w imieniu mieszkańców miasta zwrócił się z prośbą o przekazanie 
posiadanych wiadomości na temat budowy placu zabaw i parkingu obok 
marketu polo-market na osiedlu Suchostrzygi. 
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.455 
 

2. Radny Roman Kucharski  
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, radny zwrócił się z prośbą o 
przekazanie posiadanych wiadomości na temat zagospodarowania terenu pod 
deptak i tereny zieleni na tzw. łączniku od Szkoły Podstawowej Nr 12 do ulicy 
Armii Krajowej.  
Wskazane byłoby, aby w/w informację można było przedstawić na sesji Rady 
Miejskiej w miesiącu kwietniu lub maju, poprzez  pokaz wizualny, ponieważ 
w/w inwestycje były by bardziej czytelnie, przedstawione radnym                                
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i mieszkańcom osiedla Suchostrzygi. Ze względu na to, że są to bardzo 
poważne inwestycje, które miasto planuje wykonać w latach 2013-2014. 
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 456 

 

TREŚĆ WNIOSKÓW i ZAPYTAŃ: 
 
1.Radny Czesław Roczyński  
   Radny zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie i poprawę estetyki miejsca, na     
   którym znajdują się pojemniki (kontenery) na śmieci, znajdujące się w szczytach   
   budynku Jedności Narodu 22 i 21 od strony klatki A i na zapleczu pawilonów   
   tam się znajdujących. Codziennie przechodzi obok tego miejsca bardzo wiele   
   mieszkańców i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych.  
   Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 447 
 
2. Radny Czesław Roczyński  
    Radny w imieniu mieszkańców, zwrócił się z wnioskiem o wykonanie na   
    terenie ,,Niecki” przy ul. Jedności Narodu, przyrządów do ćwiczeń (tzw.     
    siłowni) na w/w terenie. Jest wielu mieszkańców, którzy w wolnych chwilach   
    chcieliby rozwijać swoją tężyznę fizyczną.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 448 
 
3. Radny Czesław Roczyński  
    Radny wnioskuje o zwiększenie liczby tabliczek zakazujących wyprowadzana    
    psów  w ,,Niecce” przy ul. Jedności Narodu. Mieszkańcy zgłaszają, że wiele   
    osób wyprowadza na terenie placu zabaw i boisk, swoje psy, które   
    zanieczyszczają te miejsca. Radny zawrócił się z zapytaniem, czy jest   
     możliwość wykonania ,,ogródka na psią toaletę.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 449 
 
3. Radna Grażyna Antczak  

Radna zwróciła się z prośbą o interwencję w Starostwie Powiatowym, w 
sprawie remontu ul. Wigury. Zwyczajowo w miesiącach wiosennych, 
dokonuje się przeglądu  nawierzchni ulic i chodników. Radna bardzo prosi o 
dokonanie wnikliwej analizy stanu nawierzchni ul. Wigury i wykonanie 
niezbędnych napraw. Od wielu lat radna sygnalizuje, że istnieje konieczność 
generalnego remontu w/w ulicy. Niestety bez skutku. Zdaniem mieszkańców 
przy tej ulicy stan nawierzchni ul. Wigury jest najgorszy w mieście.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 450 
 
5. Radna Brygida Genca  
    Radna składając wniosek do budżetu miasta na 2013 r. odnośnie zaplanowania       
    środków na tzw. siłownię pod chmurką na osiedlu Czyżykowo, otrzymałam   
    odpowiedź, że w wydatkach wydziału jest zaplanowana kwota na dwie takie   
    siłownie. Radna zwróciła się z zapytaniem, czy młodzi mieszkańcy tego osiedla   
    mogą liczyć na to, że jedna siłowania powstanie na tym osiedlu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 451 
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6. Radny Kazimierz Mokwa  
    Radny zwrócił się o wykonanie i postawienie w okolicy ul. Głowackiego,     
    tablicy informacyjnej, zawierającej plan osiedla Górki z uwzględnieniem   
    nowych ulic.  

Uzasadnienie:  
Zostały sprzedane i nadal sprzedaje się działki budowlane, zostały wytyczone                  
i nazwane ulice i potencjalni kupcy nie wiedzą gdzie się dana ulica znajduje,                    
a mieszkańcy też nie mogą wskazać, bo nie mają takiej informacji.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 452 
 
7. Radny Włodzimierz Mroczkowski  
    Radny poinformował, że budowa ulicy Malinowskiej odbyła się na podstawie   
    zawartego porozumienia pomiędzy PSSE, miastem Tczew oraz Powiatem   
    Tczewskim.  
    Radny zwrócił się o przedstawienie treści zawartego porozumienia i wskazania     
    dokumentów nt. partycypacji stron w w/w przedsięwzięciu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 453 
 
8. Radny Bartłomiej Kulas  
    Radny zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym możliwości uwzględnienia   
    zadania inwestycyjnego ,,modernizacja ulicy Sambora wraz z budową ścieżek   
    rowerowych” w korekcie obowiązującego budżetu lub w budżecie miasta na   
    2014r. (uzasadnienie w zał.)  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 454 

 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia 
 
Radny Bartłomiej Kulas – odczytał oświadczenie, w którym Klub Radnych PO 
ustosunkowuje się do odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta Miasta Tczewa na 
zapytanie dotyczące możliwości poświadczenia nieprawdy w kwestii podpisania 
porozumienia na modernizację ulicy Jedności Narodu (oświadczenie w zał.). 
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni 
Radni, Goście.  
Wrócę do tego, co wydarzyło się przy sprawozdaniu z działalności Pana 
Prezydenta, chciałbym powiedzieć teraz, tak po szybkiej analizie uważam 
wypowiedź Pana Prezydenta za skandaliczną. Dlatego, że Pan Prezydent nie jest 
upoważniony do oceny radnych. Nie ma zapisów, które upoważniają Pana 
Prezydenta do oceniania pracy radnych i dezawuowania tej pracy. 
Odniosę się szczegółowo na piśmie, po zapoznaniu się z materiałami video, aby 
dokładnie wiedzieć co Pan Prezydent powiedział. Zapewniam Państwa, że ta 
odpowiedź będzie druzgocąca dla Pana Prezydenta, to już dzisiaj mogę 
powiedzieć.  
Natomiast chciałem jeszcze jedno powiedzieć, nawiązując do swojej wcześniejszej 
wypowiedzi. To czy koalicja , czy opozycja to bez znaczenia, powiem Panu, Panie 
Prezydencie, Pan mi nie zamknie ust, ja będę mówił to co myślę, w interesie tego 
miasta.  
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Przygotowuję także Panie Przewodniczący prezentację, Pan Prezydent zobowiązał 
się, że przygotuje swoją prezentację dotyczącą kosztów opłat za śmieci.  
Chciałem też powiedzieć, że mam opinię prawną, która jest przedmiotem dyskusji.     
          Przeczytałem tutaj jeszcze raz ten post. W mojej ocenie w żaden sposób nie 
uchybia on godności, szacunkowi Pani Kierownik Biura Obsługi Prawnej. 
Natomiast treść samej opinii, to już zupełnie inna sprawa. Nie boję się żadnej 
odpowiedzialności, ponieważ Panie przewodniczący, Panie Prezydencie, przede 
wszystkim, czasami to forum jest jedyną możliwością wyrażenia swoich 
poglądów, poza oficjalną linią przyjmowaną przez Urząd Miejski. Ta opinia 
zawiera błędy, w mojej ocenie formalne, nie ma publikatora, nie ma nazwy tej 
ustawy. Poza tym dokumenty, które otrzymują radni, to nie są dokumenty tajne. 
My tutaj pełnimy pewną misję i jeżeli nie zgadzam się z oficjalną linią urzędu, to 
nie znaczy, że nie mogę przekazywać tej informacji w formie źródłowej, 
najbardziej rzetelnej, tak jak została wytworzona przez pracowników urzędu, 
mieszkańców Tczewa. I nie boję się żadnej konsekwencji, publikowania 
dokumentów, które w momencie kiedy trafiają do radnych są moim zdaniem 
jawne. Na tym dokumencie nie było klauzuli ,,ściśle tajne”, do użytku radnych, 
chronić przed mieszkańcami”. 
Na kolejnej sesji będziemy już po spotkaniu Komisji Rewizyjnej, na którą tak jak 
powiedziałem została zaproszona pani Kierownik Biura Obsługi Prawnej, został 
zaproszony Pan Prezydent , ma nadzieję, że z naszego zaproszenia skorzystają.  
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są nagrywane, jeżeli będzie taka potrzeba, to już 
dzisiaj mówię Panie Przewodniczący, że także nagranie z tej komisji udostępnię, 
chyba, że mi to zakażecie na piśmie. Nie wiem, czy znajdziecie na to przepis. Nie 
adresuje tego do konkretnych osób.  
Chciałem powiedzieć, że przygotuję prezentację na temat wysokości opłat za 
śmieci, na podstawie uchwał organów stanowiących rad, które to podjęły.  
Proszę Pana Prezydenta o zakwestionowanie danych, które znalazły się w tym 
miesięczniku, który nie uczestniczy w cotygodniowych poniedziałkowych 
spotkaniach prasowych, organizowanych przez Pana Prezydenta dla prasy, na 
których przedstawiana jest prawda objawiona i informacje, które mogą być 
publikowane w mediach.  
Cieszę się bardzo, że istnieją media niezależne, takie, które mogą publikować inne 
poglądy, niż te, które prezentuje Pan Prezydent. A Pan Prezydent ma ogromne 
narzędzia do tego, żeby mieszkańcom wszystko zaprezentować to co chce, 
chociażby w Panoramie Miasta. 
Przygotuję również szczegółową informację dla Państwa na temat współpracy 
Komisji Rewizyjnej wtedy kiedy byłem jej przewodniczącym w poprzedniej 
kadencji z Panią Kierownik Biura Prawnego, być może na temat kontroli, która 
jest tam prowadzona, a także tej ostatniej opinii.  
Powtarzam jeszcze raz, jeżeli ktoś z Państwa chce się z nią zapoznać to 
zapraszam.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż: 
- konwent odbędzie się 11 kwietnia o godz. 1600, 
- sesja odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 1000,  
- w imieniu księży zaprosił wszystkich na drogę krzyżową o godz. 2000 zbiórka       
  przy III stacji, 
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- odczytał pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące Apelu Rady     
  Miejskiej w Tczewie w sprawie finansowania przedszkoli. (w zał.)  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że 13 kwietnia br. o godz. 
1200 w małym parku przy ZST w Tczewie, odbędą się obchody Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – złożył mieszkańcom 
Tczewa, życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.  

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

 
Obrady sesji zakończono o godz. 1210. 
 
                 

 
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 

 


