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P r o t o k ó ł  Nr  XXXII/2013 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 23 maja 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 XXXII sesję 
Rady Miejskiej w Tczewie VI kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- 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 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Jerzego          
  Waruszewskiego,   
- Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Pracowników  Oświaty i   Wychowania  
  Alicję Olszewską, 
- Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
- Komendanta Powiatowej Policji w Tczewie podinsp. Roberta Sudenisa, 
- Z-cę Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie kpt.   
  Zbigniewa Rzepkę,  
- Z-cę Prokuratora Rejonowego w Tczewie Joannę Władyczyn-Hojda, 
- 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 09 maja 2013r. proponując wprowadzenie na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, po punkcie 6, punktu 7 tj. ,,Przedstawienie protokołu                                    
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez zespół kontrolny Komisji 
Rewizyjnej dotyczącej działalności Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie                   
w latach  2010-2012”.  
Wobec powyższego nastąpiłaby zmiana w numeracji  porządku obrad sesji.   
oraz po punkcie 10.3, dodanie punktu 10.4 tj. projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 09 maja 2013 r. wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami  
przyjęto jednogłośnie : za – 22 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania Cz. Roczyński.  

 
I.  Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 2013r.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 kwietnia    
    2013r.  do 22 maja 2013r. 
7. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez             
    zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Zakładu Usług    
    Komunalnych w Tczewie w latach  2010-2012.  
 
II . Część druga: 
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
9. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.   
 
10.Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1 współpracy w zakresie realizacji Projektu p.n. „Klub dziecięcy Melodica”, 
10.2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
        uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew,  
10.3 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%    
        alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem   
        sprzedaży.  
10.4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027. 

          11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)  
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Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 kwietnia 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                      
z sesji z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 kwietnia 2013r. 

-  przyjęto jednogłośnie : za – 22 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 

nieobecny podczas głosowania Cz. Roczyński.  
 

Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c maj 2013 r.  
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki -  przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1do niniejszego protokołu. 
Poinformował ponadto, że: 
- uczestniczył w obchodach Nocy Muzeów, 
- brał udział w rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami tczewskich weteranów, kombatantów,   
  którzy zgłosili propozycję zorganizowania w mieście  ,,Dnia Weterana”. Po   
  dyskusji zaproponowano, pierwszy piątek po 1 września. W tym roku będzie to     
  6 września. Nie jest to dzień związany z ustawowym dniem, przypadającym                  
  1 września. Kombatanci chcieliby mieć osobne spotkanie, a nie przypadające na   
  dzień 1 września.  
- uczestniczył w uroczystości pożegnania pani Prezes ZEC Barbary Stanuch, która   
  odeszła na emeryturę, 
- wraz z Z-cą Prezydenta Miasta Zenonem Drewą i radnym Kazimierzem   
  Ickiewiczem wziął udział w uroczystości obrony pracy doktorskiej radnego   
  Krzysztofa Kordy,  
- przedstawił informacje ze spotkań dotyczących pozyskania środków unijnych na   
  inwestycje dla obszaru metropolitarnego,  
- poinformował, iż w czasie ulewy było kilka miejsc w mieście zalanych.   
  Powodem tego było między innymi zalegający po zimie piasek oraz liście, które   
  mogły zapychać kratki ściekowe. Na ulicy Jagiellońskiej pod wiaduktem leżał   
  piasek, który mógł przyczynić się do zapchania studzienek. Na terenie dróg   
  miejskich i powiatowych w zasadzie piasek był wcześniej uprzątnięty. Po   
  ulewach rozpoczęto akcję sprawdzania drożności studzienek. Pomimo czasami   
  dramatycznych zdjęć, system kanalizacji deszczowej się sprawdził w sensie, że   
  po opadach deszczu woda spłynęła. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są pytania do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji.  
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniami dotyczącymi: 
- wyrażenia zgody na spotkanie partii politycznej PiS w Gimnazjum Nr 1 – na   
  jakich zasadach będzie wynajmowana sala, czy będzie to odpłatnie, 
- siłowni pod chmurka, radna poinformowała, że składała wniosek, aby siłownia    
  była zamontowana na Czyżykowie  - czy Pan Prezydent podjął już decyzję gdzie   
  będą usytuowane siłownie.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że wynajęcie sali będzie 
odpłatne, zgodnie ze stawkami za wynajęcie sali, obowiązującymi w szkole. 
Zgoda została wyrażona, ponieważ sobota i niedziela jest dniem wolnym. 
 Odpowiadając na drugie pytanie poinformował, że jedna siłownia pod 
chmurka będzie umieszczona na Czyżykowie w pobliżu ul. Orzeszkowej przy 
placu zabaw. Druga siłownia będzie przy Klubie Młodzieżowym ,,Przystań” na 
Suchostrzygach.  
 
Radna Brygida Genca – w imieniu młodzieży z Czyżykowa podziękowała za 
umieszczenie siłowni pod chmurką na Czyżykowie.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że pani radna zgłaszała 
inny teren na usytuowanie siłowni pod chmurką, czyli na niecce na Czyżykowie, 
ale ze względu na to, iż jest to zbyt duży teren, siłownia zamontowana będzie przy 
istniejącym placu zabaw przy ul. Orzeszkowej.  
 
Radna Brygida Genca – poinformowała, że teren niecki na Czyżykowie powinien 
być zagospodarowany, ale młodzież powinna być zadowolona, że w ogóle będzie 
zamontowana siłownia.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że od poprzedniej kadencji 
przygotowana jest koncepcja zagospodarowania terenu niecki na Czyżykowie, ale 
na jej realizację nie ma środków.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – poinformował, aby na Górkach tez zamontować 
siłownie pod chmurką.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem: jakie było 
zainteresowanie mieszkańców, spotkaniem dotyczącym zgłaszania uwag do 
studium zagospodarowania przestrzennego, które odbyło się 22 maja 2013 r.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że nie ma jeszcze 
informacji na ten temat. Natomiast z tego co do tej pory było, to zainteresowanie 
jest niewielkie.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – uzupełniając, plan zagospodarowania 
przestrzennego, dotyczący terenu po jednostce wojskowej jest rozbieżny ze 
studium uwarunkować, a tym o czym radni zostali poinformowani.  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki- poinformował, że dokument pod nazwą 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 
dokumentem strategicznym i bardzo ogólnym, w związku z tym, w tym 
dokumencie nie zapisuje się konkretnych rozwiązań tylko pewne kierunki. Te 
kierunki muszą być na tyle ogólne np. zapisując, że mają być usługi, ale nie mówi 
się jakie to maja być usługi. Konkretne zapisy pojawiają się dopiero w planie 
zagospodarowania przestrzennego, gdzie dokonuje się konkretnej regulacji co do 
działki, formy, kształtu zabudowy itd.  
 
Radna Brygida Genca – poinformowała, aby Pan Prezydent rozważył jeszcze raz 
lokalizację siłowni pod chmurką na osiedli Czyżykowo, którą planuje się 
zamontować przy placu zabaw obok ulicy Orzeszkowej.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że duży teren niecki na 
Czyżykowie przeznaczony jest pod inne funkcje niż siłownia pod chmurką, która 
na tym terenie wyglądałaby jak ,,rodzynek w cieście”, jest to zbyt duży teren na 
taką małą funkcję.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 25 kwietnia 2013r.   
do 22 maja 2013r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska - przedstawiła informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych od 25 kwietnia 2013r. do 22 maja 2013r  
stanowiącą  załącznik Nr 2 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – odniósł się do udzielonej odpowiedzi na temat 
degradacji ulicy Nowej i Samborówny. Poinformował, że w odpowiedzi zawarto 
kuriozalne stwierdzenia  a mianowicie, że ,, po zasypaniu wykopu, ziemia ma 
prawo ulegać stabilizacji i zagęszczaniu, stąd powstają nierówności nawierzchni”. 
Jest to wypowiedź z pogranicza skandalicznej, ponieważ po to prowadzi się prace 
budowlane i po to podejmuje się odpowiednie działania, aby zabezpieczyć drogę 
przez zapadnięciem. Jeżeli Prezydent Miasta udziela pozwolenia na taką sytuację, 
że droga po przeprowadzonej inwestycji zapada się i  to ma tak być, to wypowiedź 
ta sugeruje podjęcie dalszych kroków w tej sprawie. Mianowicie radny rozważa 
skierowanie tej sprawy, celem podjęcia kontroli i nadzoru nad tą inwestycją przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. O decyzji radny poinformuje w terminie 
późniejszym. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
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Pkt 7 porządku posiedzenia  
Przedstawienie protokołu   
z przeprowadzonej kontroli  
kompleksowej przez zespół kontrolny 
Komisji Rewizyjnej dotyczącej  
działalności Zakładu Usług Komunalnych  
w Tczewie w latach  2010-2012 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Krzysztof Misiewicz – 
odczytał protokół z w/w kontroli Komisji Rewizyjnej, (protokół znajduje się  w 
materiałach Komisji Rewizyjnej).  

 
II . Część druga: 
Pkt 8 porządku posiedzenia  
Informacja o stanie bezpieczeństwa  
na terenie miasta Tczewa  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił informację o 
stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa i zwrócił się z zapytaniem, czy do 
informacji są zapytania.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się do przedstawicieli instytucji 
przygotowujących w/w informację z prośbą o interwencję przy ul. Armii Krajowej 
21 przy której mieści się kub-bar, czynny od godz. 18.00 do późnych godzin 
nocnych, gdzie odbywa się zakłócanie porządku poprzez głośną muzykę, 
pijaństwo.  
 
Radny Krzysztof Korda–zwrócił się do Komendanta Straży Pożarnej z zapytaniem 
– w sprawozdaniu we wskazanym wniosku jest zapis o braku aktualizacji 
dotyczącej ilości wydajności ciśnienia hydrantów wewnętrznych znajdujących się 
na terenie miasta”. Jaki jest koszt aktualizacji, kto to powinien wykonywać. 
Drugie zapytanie dotyczy ratownictwa wodnego. W jakim stanie jest samochód 
Ochotniczej Straży Pożarnej, czy Straż Pożarna widzi możliwość pozyskania 
środków na zakup samochodu.  
Radny zwrócił się o przedstawienie informacji na temat współpracy Powiatowej 
Straży Pożarnej z Ochotniczą Strażą Pożarną i miastem, dotyczącej pozyskania 
środków na zakup samochodu.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – zwróciła się                             
do Komendanta Policji z zapytaniem dotyczącym przemocy domowej, czy podana 
w informacji liczba jest w porównaniu duża, czy mała w stosunku do poprzednich 
lat. Na czym polegają interwencje domowe.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z prośba o zwiększenie uwagi na teren 
wzdłuż Milenu na Suchostrzygach. Na wysokości SP Nr 8 często odbywają się 
spotkania młodzieży, zakłócającej spokój, pijącej piwo.  
Radny podziękował Straży Miejskiej, Policji, za pracę jaką wykonują dzielnicowi 
na trenie Suchostrzyg.  
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Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała również za szybkie i sprawne 
działanie dzielnicowych Straży Miejskiej.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem do Komendanta 
Straży Pożarnej, czy kontrole przeciwpożarowe w obiektach użyteczności 
publicznej, dotyczą także obszarów produkcyjno-magazynowych.  
 
Komendant Powiatowej Policji Robert Sudenis – poinformował, że kwestię 
interwencji na ulicy Armii Krajowej jest ważna i będzie ona przeanalizowana. 
Zwrócił uwagę, że kwestia zamknięcia lokalu nie jest w gestii policji.  
Odnośnie interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie jest to problem istotny                   
z punktu widzenia społecznego. Każda liczba interwencji domowych będzie za 
duża. Policja współpracuje w tym zakresie z instytucjami jak MOPS, Straż 
Miejska i współpraca w tym zakresie jest bardzo dobra. Dobrze byłoby 
zorganizować debatę społeczną na temat przemocy w rodzinie, mającej na celu 
wypracowanie jeszcze lepszych metod współpracy i zaangażowania podmiotów. 
Każda interwencja Policji polega na tym, żeby zapobiegać zagrożeniu życia, 
zdrowia, czy mienia. Na miejscu zdarzenia policja podejmuje decyzje, czy są 
podstawy do zatrzymania osoby, czy nie.  
Komendant zwrócił si e do radnych z apelem, aby uczulić społeczeństwo, że nie 
można być głuchym i ślepym na to, co dzieje się za ścianą.  
 
Z-ca Komendanta Straży Pożarnej pkt. Zbigniew Rzepka – odnośnie zapytań 
radnych poinformował: 
- w sprawie zaopatrzenia wodnego: w 2009 roku zwrócono się do wszystkich 
instytucji na terenie powiatu o przekazanie wszelkich informacji na temat sieci 
wodociągowych- hydrantów, jak również powiadamiania o wszelkich zmianach 
lokalizacji hydrantów.  
- samochody OSP: sprawa wymiany samochodu jest złożona, znaczna część 
środków pochodzi os samorządów, z Krajowego Systemu Gaśniczego z dotacji 
celowych, co roku dotacja dotyczy innej gminy, w tym roku będzie zakup 
samochodu w Pelplinie. Jednostka OSP Tczew również jest ujęta w planie 
dofinansowania w późniejszym okresie ( nie w tym roku, ani za rok).  
- odnośnie czynności kontrolno-rozpoznawczych, informacja tylko dotyczy terenu 
miasta i nie zawiera rozbicia na poszczególne obiekty użyteczności publicznej. 
Jeżeli jest taka potrzeba to w przyszłym roku informacja będzie bardziej 
szczegółowa.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z zapytaniem, czy Straż Pożarna zwraca 
uwagę na wysokość drzew.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że zapytanie odnośnie 
czynności kontrolno-rozpoznawczych,  dotyczyło obiektów takich jak np.  szkoła, 
przedszkola, urzędy, itp.  
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy w razie pożaru, sieć hydrantów na Starym 
Mieście jest wystarczająca.  
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Z-ca Komendanta Straży Pożarnej pkt. Zbigniew Rzepka – poinformował, że 
pielęgnacja zieleni miejskiej wykracza poza działalność Straży Pożarnej. 
Badaniem hydrantów zajmuje się operator sieci wodociągowej. Trudno 
powiedzieć, czy hydranty będące na Starym Mieście zapewniają bezpieczeństwo. 
Trudno by teraz zmieniać sieć wodociągową na Starym Mieście, trzeba utrzymać  
istniejące hydranty w jak najlepszym stanie.  
 
Radna Bożena Chylicka – poinformowała, że Komisja Polityki Społecznej 
zorganizuje spotkanie na temat przemocy w rodzinie. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację o stanie bezpieczeństwa 
na terenie miasta Tczewa. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia  
Informacja o bieżącym utrzymaniu  
zieleni na terenie miasta.   
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 o bieżącym utrzymaniu  
zieleni na terenie miasta.   
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach 
sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
           Pkt 10 podjęcie uchwał  
 Pkt 10.1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
współpracy w zakresie realizacji  
Projektu p.n. „Klub dziecięcy Melodica” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański 
– członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie współpracy w zakresie realizacji Projektu p.n. „Klub 
dziecięcy Melodica”. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXII/254/2013 
w sprawie 

współpracy w zakresie realizacji Projektu p.n. „Klub dziecięcy Melodica” 
podjęto jednogłośnie: za –23 

(podczas głosowania pkt 10.1 - obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie współpracy w zakresie 
realizacji Projektu p.n. „Klub dziecięcy Melodica”. 

 
 Pkt 10.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy  
materialnej o charakterze socjalnym  
dla uczniów zamieszkałych na terenie  
Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański 
- członkowie komisji wnieśli o uwzględnienie następujących poprawek                             
w projekcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej                       
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew. § 8 punkt 1 podpunkt 1) otrzymuje brzmienie: 
a) wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

zajęcia logopedyczne inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dodatkowo wprowadzono podpunkt 

h) strój galowy zgodnie z zapisem w Statucie danej szkoły 
wobec powyższego zmieni się kolejność podpunktów pozytywnie zaopiniowano 
w/w projekt uchwały wraz z proponowanymi poprawkami. 
 
 Prezydent Miasta przyjął wniosek komisji jako autopoprawkę.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały      
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew wraz autopoprawkami 
przyjętymi na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XXXII/255/2013 

w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 10.2 - obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Tczew 
 

Pkt 10.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów zawierających powyżej 4,5%    
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych  
do sprzedaży poza miejscem sprzedaży 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały, poinformował, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, negatywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z zapytaniem, ile podmiotów 
gospodarczych oczekuje na koncesję.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że w tej 
chwili Komisja Polityki Społecznej wniosła o zwiększenie o 5 punktów, były trzy 
wnioski, czyli dwie koncesje będą jeszcze wolne.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
sprzedaży poza miejscem sprzedaży. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXII/256/2013 
w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem 

sprzedaży 
podjęto większością głosów za – 19, przeciw – 4, wstrz. – 0, 

(podczas głosowania pkt 10.4 - obecnych 23 radnych) 
przeciw głosowali: G. Antczak, K. Ickiewicz, B. Kamińska, T. Tobiański,  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu                       

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży 
 
 Pkt 10.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
           zmian w Wieloletniej Prognozie 
           Finansowej miasta Tczewa   

         na lata 2013-2027. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt uchwały,                
w głosowaniu: za – 13 jednogłośnie. 
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 2013-2027. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXII/257 /2013 
w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa 
na lata 2013-2027 

podjęto jednogłośnie: za –23 
(podczas głosowania pkt 10.4 - obecnych 23 radnych) 

 
           Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

      Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027 
 

Pkt  11 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 
TREŚĆ INTERPELACJI 
 
1. Radny Bartłomiej Kulas 

Interpelacja w sprawie podjętych i planowanych przez Prezydenta Miasta 
Tczewa w celu zapewnienia należytej ochrony dolnej części Starego Miasta, 
przed zalewaniem wodami opadowymi. Treść uzasadnienia w zał.   
(Radny odczytał treść interpelacji). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 
 

2. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Interpelacja dotyczy ekranów wyciszających przy budowanej ulicy 
Nowosuchostrzyckiej. Radny w imieniu mieszkańców zwraca się                               
o wyjaśnienie  - czy na powstającej ulicy Nowosuchostrzyckiej planowane jest 
wykonanie ekranów wyciszających. W 2011 roku radny wraz                             
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z przedstawicielem mieszkańców, wnosili o wykonanie ekranów 
zabezpieczających domy jednorodzinne przy ul. Rejtana    i wielorodzinne przy 
ul. Jarzębinowej oraz SP Nr 12.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 

 
3. Radna Bożena Chylicka  

Interpelacja dotyczy polityki prorodzinnej w zakresie pomocy rodzinom 
wielodzietnym również tym, które nie korzystają z pomocy MOPS-u.                                       
W związku z prowadzoną polityką prorodzinną, radna zwraca się z 
zapytaniem, czy Pan Prezydent przewiduje wprowadzenie zadań, które będą 
wsparciem dla rodzin wielodzietnych tzw. Dużej Karty Rodziny, która obecnie 
funkcjonuje w Gdańsku.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 

 
4. Radny Krzysztof Korda  

Radny w imieniu mieszkanki Tczewa, zwrócił się z zapytaniem, czy mandat, 
na który składa się opłata dodatkowa i cena biletu zostały zdaniem Pana 
Prezydenta, nałożone zgodnie z obowiązującym prawem, czy też nie. 
Ponadto radny chciałby dowiedzieć się co maja zrobić mieszkańcy, kiedy 
zostaną wprowadzone nowe stawki za przejazd. Zgodnie z uchwała Rady 
Miejskiej, bilety nie podlegają zwrotowi, co jest zrozumiałe oraz wymianie. 
Przez wymianę należy rozumieć zamianę starego, zniszczonego biletu na inny, 
ale o tej samej wartości. Co jednak maja zrobić mieszkańcy, którzy zakupili 
bilety, wpłacili tym samym pieniądze na komunikację, ale przestają one 
obowiązywać, gdyż są one o zaniżonej wartości. Czy mogą oddawać oraz 
zamieniać z uwzględnieniem dopłaty i gdzie maja to zrobić. Treść uzasadnienia 
w zał.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 
 

5. Radny Ferdynand Motas  
Interpelacja dotyczy segregacji śmieci – ilość pojemników a częstotliwość 
opróżniania. Obecnie zauważa się że mieszkańcy już sortują odpady i 
pojemniki na szkło i plastiki są zapełnione a wokół leżą luzem butelki i 
opakowania plastikowe. Pojawia się obawa, że przy ustalonej częstotliwości 
opróżniania, ilość pojemników może być niewystarczająca. Może również 
wystąpić problem z miejscem dla dodatkowych pojemników. Radny zwraca się 
o rozważenie możliwości częstszego opróżniania  pojemników tam gdzie brak 
miejsca lub zwiększenia ilości pojemników do segregacji.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 

 
TREŚĆ WNIOSKU: 

 
1. Radny Zenon Żynda  

Radny zwrócił się  o podjęcie rozmów z PKP w celu uporządkowania terenów na 
osiedlu Zatorze (którego PKP jest właścicielem), poprzez regularne przycinanie 
drzew oraz innych prac porządkowych.  
Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 
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2. Radny Krzysztof Korda  
Radny w imieniu mieszkanki Tczewa, zwrócił się z zapytaniem, czy mandat, na 
który składa się opłata dodatkowa i cena biletu zostały zdaniem Pana Prezydenta, 
nałożone zgodnie z obowiązującym prawem, czy też nie. 
Ponadto radny chciałby dowiedzieć się co maja zrobić mieszkańcy, kiedy zostaną 
wprowadzone nowe stawki za przejazd. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej, bilety 
nie podlegają zwrotowi, co jest zrozumiałe oraz wymianie. Przez wymianę należy 
rozumieć zamianę starego, zniszczonego biletu na inny, ale o tej samej wartości. 
Co jednak maja zrobić mieszkańcy, którzy zakupili bilety, wpłacili tym samym 
pieniądze na komunikację, ale przestają one obowiązywać, gdyż są one                           
o zaniżonej wartości. Czy mogą oddawać oraz zamieniać z uwzględnieniem 
dopłaty i gdzie maja to zrobić. Treść uzasadnienia w zał.  
Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że sprawę 
skierowano do radnych, do Prezydenta Miasta, który podjął już działania, sprawa 
jest w toku załatwiania.  
 

3. Radna Brygida Genca  
Radna poinformowała, że podczas wzmożonych opadów w tym tygodniu, ze 
skarpy na ul. Iwaszkiewicza zaczęła wypływać woda na wysokości 
wybudowanego boiska ,,ORLIK”. Woda nie tylko spływała z góry wymywając 
uzupełnioną glebę, ale wypływała jakby z wnętrza w miejscu podłączenia boiska 
do burzówki i kanalizacji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niewłaściwie 
zostało wykonane to podłączenie. W imieniu mieszkańców, radna zwraca się                
o sprawdzenie tej sytuacji i usunięcie ewentualnych usterek w ramach 
gwarancji. Jak również o bliższe określenie terminu uzupełnienia w tym miejscu 
płotu i ostatecznego uporządkowania terenu wokół przeprowadzonej inwestycji.  
Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 

 
4. Radna Gertruda Pierzynowska  

Radna wnioskuje o naprawienie znaku wskazującego kierunki jazdy z Armii 
Krajowej w ul. Jagiellońską ( znak należy do PZD.) Wykrzywiony znak stoi od 
10 dni.  
Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 

 
5. Radny Włodzimierz Mroczkowski  

Radny zwrócił się o uporządkowanie ul. Jagiellońskiej z piasku i chwastów oraz 
przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej poprzez załatanie dziur                                                        
i odwodnienie.  

   Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 
 

6. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny ponownie zwrócił się o wykonanie utwardzenia alejek i naprawę 
krawężników przy pomniku ofiar stalinizmu przy Zespole Szkół Technicznych 
w Tczewie (ul. Parkowa). W miejscu tym odbywają się każdego roku 
uroczystości związane  z ważnymi rocznicami (agresji ZSRR na Polskę, Święto 
Żołnierzy Wyklętych, Dzień Katyński, itp.). W przypadku braku dobrej pogody 
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w miejscu tym występuje błoto i pojawiają się poważne kłopoty komunikacyjne 
z dojściem pod pomnik. Radny w problemowej sprawie składał interpelację w 
2012 roku, uzyskując odpowiedź, że sprawa zostanie załatwiona, ale dotąd 
żadnych działań w zakresie realizacji tego zadania nie podjęto.  

              Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 
 

7. Radny Zbigniew Urban 
Radny po raz kolejny wnioskuje o lokalizację nowego przystanku autobusowego 
na    ul. Gdańskiej. Uzasadnienie: 
Od 2011r. zabiegam o budowę przystanku autobusowego na ulicy Gdańskiej. 
W maju 2012 r. po bezowocnych próbach załatwienia tej sprawy złożyłem na 
sesji Rady Miejskiej w imieniu grupy mieszkańców oficjalny wniosek                       
o budowę nowego przystanku autobusowego przy ul. Gdańskiej. Taki 
przystanek powinien zostać zbudowany w jednej z zatok postojowych przed 
sklepami. Moim zdaniem najlepiej nadaje się do tego zatoka postojowa przed 
sklepem „ARNII”. Już rok temu mówiłem, że odległość między przystankiem 
autobusowym na ul. Sobieskiego, a przystankiem autobusowym na dworcu jest 
zbyt duża.  
Autobusy jadące z kierunku Starego Miasta, Czyżykowa, czy Górek na dworzec 
PKP nie zatrzymują się już na ul. Mostowej, bo po wybudowaniu dworca 
zmieniły się trasy ich kursowania.  Wiele osób pozbawionych zostało 
możliwości wysiadania w okolicach sklepów na ul. Gdańskiej i kościoła pw. 
św. Józefa ze względu na likwidację przystanku przy ul. Mostowej. 
Sprawa budowy nowego przystanku autobusowego na ul. Gdańskiej była 
omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu w kwietniu 2011r., który 
postanowił przeznaczyć kwotę 25 000zł. na wykonanie dokumentacji 
projektowej w związku z realizacją wspólnie z miastem Tczew zadania pn. 
„Budowa zatoki autobusowej w ul. Gdańskiej”. W lipcu 2012r. na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg omówiła złożony 
przeze mnie wniosek, a Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko i wyraził 
zgodę na budowę przystanku autobusowego na ul. Gdańskiej, pod warunkiem, 
że koszty projektu obciążyłyby Powiat Tczewski, a koszty budowy przystanku 
miasto Tczew.  
Od tego momentu kilka razy na posiedzeniach komisji stałych rady zabiegałem 
o budowę tego przystanku. Niestety bezskutecznie, chociaż zastępca prezydenta 
Pan Adam Burczyk zapewniał mnie, że nad sprawą budowy przystanku pracują. 
Na jednej z komisji określił koszt budowy tej zatoki na ok. 300 tyś zł, co 
wydaje mi się kwotą zawyżoną, nawet ze względu na konieczność przebudowy 
sieci i mediów w ciągu ul. Gdańskiej. 
Dzisiaj po raz kolejny składam wniosek o budowę przystanku autobusowego            
i mam nadzieję, że prezydent Mirosław Pobłocki uwzględni ten wniosek                
i przystanek zostanie wybudowany. Przypomnę, że za sieć przystanków                       
i komunikację autobusową w mieście odpowiada prezydent. Mam też nadzieję, 
że prezydent znajdzie w budżecie pieniądze na budowę przystanku. Chociażby 
z oszczędności na przetargu na odbiór śmieci.  
Z informacji jakie posiadam wynika, że prezydent chce odstąpić teraz od 
budowy na drodze krajowej nr 91 koło „DZICZKA” systemu identyfikującego                          
i rejestrującego wjeżdżające na czerwonym świetle pojazdy i odsunąć to                    
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w czasie. System miał kosztować miasto 292 000zl, a to na pewno wystarczy na 
budowę przystanku na ul. Gdańskiej.  
Przypomnę również, że Pan prezydent przeznaczył w budżecie miasta 
3 600 000zł na remont budynku, w którym ma być urząd miejski, a jak mówią 
niektórzy mieszkańcy ma być pałac prezydencki, więc może prezydent znajdzie 
także pieniądze na przystanek autobusowy ? 

Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 
 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w interpelacji                         
radny Ferdynand Motas poruszył bardzo ważny problem dotyczący odbioru 
pojemników do odpadów zbieranych selektywnie. Faktycznie takie problemy, czy 
zapytania pojawiają się od wspólnot mieszkaniowych. Miasto w przetargu 
specjalnie zwiększyło trzykrotnie liczbę pojemników w porównaniu do tego co 
jest dzisiaj. Podpisana jest umowa z firma wywozową.  
Kolejnym etapem będzie przygotowanie harmonogramu wyposażenia miasta                   
w pojemniki do zbiórki selektywnej. Zwiększona liczba pojemników powinna 
zapewnić dwutygodniowy cykl wywozu. Jeżeli by to nie wystarczyło, to nie ma 
możliwości przekraczania oszczędności śmieciowych na inne zadania. Natomiast 
jeżeli będą jakieś oszczędności, to będą one przeznaczone na zwiększenie liczby 
pojemników.  
- odnośnie interpelacji radnej Brygidy Genca poinformował, że woda nie spływa z 
terenu miasta, tylko z terenu szkoły powiatowej. Nie ma planów budowy płotu w 
tym miejscu, to jest teren powiatu. 
- odnośnie interpelacji radnego Włodzimierza Mroczkowskiego dotyczący 
skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Grunwaldzką i ulicą Sobieskiego – 
dwukrotnie w tej sprawie odbyły się rozmowy z panem Starostą, na temat dziur na 
drogach powiatowych. Po kompleksowym przeglądzie ulic w zdecydowanej 
większości dróg miejskich, dziur już nie ma. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe 
niestety wówczas były ( tydzień temu), w tym również na przedstawionym 
skrzyżowaniu. Od strony Grunwaldzkiej po stronie przejścia dla pieszych są 
potężne dziury. Dwukrotnie zgłaszano problem panu Staroście, który 
poinformował, że ma dwie ekipy remontowe, które obsługują cały powiat i musi 
to trochę potrwać. W tej chwili łatane są dziury na ulicy 30 Stycznia. Trwa to 
bardzo wolno, ale niestety te dziury są zbyt duże, aby pozostawić to bez żadnej 
reakcji. Jest jeszcze trzecia kategoria dziur tj. teren spółdzielni mieszkaniowych, 
na którym też są dziury.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytaniem, kiedy będą wykonane 
światła przy Zespole Szkół Ekonomicznych i przy Urzędzie Skarbowym.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą                                  
o przedstawienie mieszkańcom Tczewa, na sesji informacji na temat remontu 
drogi nr 91, w tym budowy ścieżki rowerowej ul. Poligonowa.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że trwają od 1,5 roku 
rozmowy z GDDKiA na temat przebudowy drogi nr 91 i ze strony miasta zrobiono 
wszystko, aby do tej przebudowy doszło. Również Minister Nowak przygotował 
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wszystko, aby remont rozpocząć, ale ostateczną decyzje w tej sprawie podejmie 
Minister Finansów i to od niego zależy kiedy będzie rozpoczęta inwestycja.  
- odnośnie naświetlaczy, to inwestycje w tym roku nie są zakończone, to można 
jeszcze rozmawiać.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że jeżeli GDDKiA 
przystąpi do remontu drogi nr 91, to będzie wybudowana ścieżka, która jest 
wpisana jako integralna część tego zadania. Wszystko jest uzależnione od decyzji 
Ministra Finansów Pana Rostowskiego.  

 
Oryginały interpelacji i wniosków znajdują się w Biurze Rady w teczce                     
WOR-BRM.0003 – ,, Wnioski i interpelacje radnych”. 
 

 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia 
 
Radny Roman Kucharski - poinformował, że na ulicach (na Suchostrzygach) od 
Biedronki do hotelu Carina nie ma dziur. 
 
Radna Barbara Kamińska – poinformowała, że w sobotę o godz. 15.00                             
w Gimnazjum Nr 1 w Tczewie, odbędzie się spotkanie posłów z Pomorza 
reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość z mieszkańcami miasta. 
W kontekście zapytania pani Barbara Genca na początku obrad sesji, dotyczącego 
prowadzenia działalności politycznej w szkole, zwróciła się z zapytaniem: czy 
zorganizowanie spotkania w SP Nr 1 dla uczniów z Prezydentem Lechem Wałęsą, 
w czasie lekcji, to już działalność polityczna czy nie. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że w dniu wczorajszym złożył skargę na 
bezczynność Prezydenta Miasta Tczewa, w sprawie niewykonania uchwały Rady 
Miejskiej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że zapoznał 
się ze skargą.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – zwrócił się z prośbą, aby głos w 
sprawie zabrał członek Zarządu Powiatu Tczewskiego pan Witold Sosnowski, 
celem przekazania ustaleń ze spotkania z radnymi powiatu na temat realizacji 
ulicy Jedności Narodu. 
 
Członek Zarządu Starostwa Powiatowego Witold Sosnowski - poinformował, że 
jest nieetatowym członkiem zarządu, a jeżeli chodzi o drogi, to jest to 
kompetencja pana Wicestarosty. 
Potwierdził, iż uczestniczył w spotkaniu i przekazał ustalenia. Pierwsze i 
podstawowa rzecz, to w budżecie miasta i powiatu są pieniądze na projekt. 
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Natomiast były różnice co do realizacji, pomiędzy Radą Powiatu, Zarządem                     
a Prezydentem.  Zakres miał być ustalony.   
Druga rzecz to rozmowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, które powinny 
zapewnić miejsce parkingowe dla swoich mieszkańców.  
Czasu trochę minęło, bo spotkanie następne miało się odbyć po trzech miesiącach 
i do niego nie doszło, powinno do niego dojść i tam te wszystkie ustalenia co do 
realizacji i terminu rozważyć.  
Radni powiatowi nie byli skłonni ze względu na stan budżetu, przychylić się do 
gruntownej przebudowy drogi, takiej jak była zaplanowana w koncepcji, czy 
niezrealizowanym projekcie. 
Jak dojdzie do spotkania, to te decyzje będą podjęte. 
Natomiast patrząc na budżet powiatu, to w planach jest około 7-9 mln. zł.  i jest to 
małe prawdopodobieństwo, że w tym roku będzie pozytywna decyzja, nawet na 
rozłożenie tej inwestycji na dwa czy trzy lata. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, iż oczekiwał, że 
pan dyrektor dopowie jeszcze jedną rzecz, najważniejszą, co do terminu spotkania. 
Otóż radni powiatowi stwierdzili, że decydujące znaczenie dla realizacji                          
ul. Jedności Narodu, ma kwestia prywatyzacji szpitala. I w związku z tym 
poprosili o czas do podjęcia ostatecznej decyzji, po zakończeniu procesu 
prywatyzacji szpitala. 
Więc to nie jest tak, że teraz czekamy na spotkanie, po prostu czekamy na 
zakończenie kwestii prywatyzacji szpitala. Ponieważ jest to kwestia związana z 
obciążeniem finansowym powiatu i do tego momentu nie ma możliwości 
podejmowania ze strony powiatu rozmów na temat kolejnego zadania 
inwestycyjnego. W związku z tym czekamy na taką decyzję ze strony zarządu 
powiatu. 
Odnośnie spółdzielni mieszkaniowej , to jestem po rozmowie z panem prezesem                
i wiem jak to przeprowadzić jeżeli chodzi o kwestie związane ze wspólnotami. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – odniósł się do porównania poczynionego 
przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Barbarę Kamińską, w sprawie 
spotkania Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, Honorowego Obywatela Miasta 
Tczewa, noblisty z uczniami ze spotkaniem, które ma się odbyć w Gimnazjum               
Nr 1, typowo polityczne. Jest to nie na miejscu. 
Radni o spotkaniu Prezydenta RP Lecha Wałęsy nie wiedzieli. 
 
Radna Barbara Kamińska – poinformowała, że postawiła tylko zapytanie, czy to 
było działalnością polityczną czy nie i nic więcej. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Burczyk – poinformował, że nikomu 
informacji o wizycie Lecha Wałęsy w Tczewie nie przekazywano, ponieważ sami 
taką informację otrzymaliśmy po spotkaniu. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że nie oczekiwał, że skarga zostanie 
rozstrzygnięta tutaj na sesji, są odpowiednie procedury, jest tryb nadzoru. 
Oczekuje, że Rada się tym zajmie zgodnie z procedurą. 
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Uchwała podjęta 20 grudnia 2012r. dotyczyła upoważnienia przez Radę Miejską           
w Tczewie ( ja tej uchwały nie głosowałem) Pana Prezydenta Miasta do 
podpisania z Panem Starostą porozumienia w sprawie remontu ul. Jedności 
Narodu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że uchwała 
upoważnia Pana Prezydenta do podpisania porozumienia, nie mówi o terminie 
podpisania porozumienia. Można by tu powiedzieć, jakby z Urzędu, że skarga jest 
niezasadna, ponieważ nie są przekroczone żadne sprawy regulaminowe, 
terminowe. Zgodnie z uchwałą byliśmy zobligowani do wyrażenia zgody na 
realizację zadania w latach 2013 – 2017. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że przyjął  do wiadomości informację 
Pana Przewodniczącego Rady, iż na dzień dzisiejszy skarga jest niezasadna.  
O tym, czy skarga jest zasadna czy nie rozstrzygnie Rada. Spodziewam się tego 
rozstrzygnięcia. Natomiast jeżeli od podjęcia uchwały minęło pięć miesięcy –             
20 maja br., przeglądając protokoły zarządu powiatu i nie ma tam mowy                        
o spotkaniu Pana Prezydenta z Panem Starostą, z Zarządem Powiatu, czy z 
Prezesem Spółdzielni, z którym także rozmawiałem na ten temat. 
Była rozmowa Pana Prezydenta, ale ona odbyła się w grudniu (z tego co 
pamiętam) w sprawie ul. Jedności Narodu. 
Natomiast minęło kilka miesięcy i nie ma mamy informacji, czy coś w sprawie się 
dzieje, chodzi mi o tę informację, mam nadzieję, że ta skarga doprowadzi do tego, 
że tak jak jest zapisane, to nabierze tempa. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że w dniu 
dzisiejszym otrzymał informację, więc sprawa się przybliżyła. 
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z prośbą o zakończenie dyskusji, droga jest 
powiatowa, powiat jak zgłosi, że chce remontować, to będziemy się nad tym 
zastanawiać w jaki sposób pomóc. 
Pan Witold Sosnowski powiedział, że nie ma pieniędzy i zostawmy na razie 
sprawę ulicy Jedności Narodu, to jest ich ulica i niech się o nią martwią. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że musi zareagować na wystąpienie 
radnej Barbary Chylickiej, stwierdził, że to radna podejmowała uchwałę, żeby 
upoważnić Pana Prezydenta do podpisania porozumienia, a teraz pani postępuje 
wbrew swojej woli. 
 
Radna Bożena Chylicka – poinformowała, iż przed chwilą Pan Witold Sosnowski 
powiedział, że nie ma na razie pieniędzy w budżecie powiatu. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – zaprosił w imieniu organizatorów na majówkę, która 
się odbędzie 25 maja br. na Górkach na terenie skweru 750 lecia. 
 
Radna Brygida Genca – poinformowała, iż miasto wydało broszurki na temat 
selektywnej zbiórki odpadów, które różnią się z broszurką wydaną w gminie, co 
do zawartości pojemników. Wątpliwość budzi to, że zawartość pojemników z 
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miasta i z gminy, wrzucone są na jedno składowisko. Powinno to być w jakiś 
sposób ujednolicone. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że tak jest jak 
radna mówi, że aż się prosi, ażeby to zunifikować w skali kraju. Niestety ustawa 
tego nie przewidziała, nie ma takiej możliwości. Na dzień dzisiejszy nie ma też 
innego powodu połączenia, każda gmina jest inna, są inne odpady. Inaczej to 
wygląda w gminie wiejskiej niż gminie miejskiej. 
W związku z tym każda gmina reguluje to we własnym zakresie. 
Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ponieważ te odpady są odpadami tzw. 
suchymi. Ważne jest to, żeby mieszkańcy, na podstawie nie tego co usłyszą w 
innej gminie, tylko tu w mieście Tczewie, segregowali do właściwych 
pojemników. 
W broszurce są informacje, jakie odpady wrzucać do jakich pojemników, a te 
odpady i tak idą na linię segregacyjną. W żadnym państwie nie ma 100% czystości 
odpadów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, aby nie 
wprowadzać nerwowej atmosfery jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów, 
ponieważ to wszystko potrzebuje czasu i na pewno się unormuje. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zaprosił wszystkich do restauracji ,,Przystań’’ na 
godz. 19.30, na wieczór szantowy. 
 
Radny Krzysztof Korda – podziękował za życzenia dotyczące obrony pracy 
doktorskiej i zaprosił na drobny poczęstunek po sesji. 
10 maja 2013r. odbyła się obrona pracy doktorskiej na temat biografii historycznej 
działacza pomorskiego związanego szeroko z Pomorzem, ks. Józefa Wryczy, 
żyjącego na przełomie XIX i XX w. 
 
Radna Grażyna Antczak – zaprosiła w imieniu organizatorów na festyn parafialny 
26 maja br. w godzinach od 14.00 – 17.00 przy kościele NMP MK, gdzie można 
będzie się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku kostnego. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zaprosiła na obchody Dnia Dziecka, który 
odbędzie się 31 maja br. godz. 16.00 na osiedlu Suchostrzygi (pomiędzy bankiem 
a Biedronką). 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że 27 maja br. odbędą się 
obchody XV – lecie powstania Starostwa Powiatowego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
- konwent odbędzie się 13 czerwca br. o godz. 16.00, 
- sesja 27 czerwca 2013r. o godz. 10.00, 
-w każdą środę po sesji Radio Fabryka prowadzi audycję pt. ,,Pytania do      
  Prezydenta’’. 
Więcej uwag nie zgłoszono         
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W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXII sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1310. 

 

              
 

 
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 

 

 


