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P r o t o k ó ł  Nr  XXXIII/2013 

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

 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 czerwca 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 załączonej listy obecności 
 

Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXIII 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, 
- 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 13 czerwca 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 należności cywilno – prawnych i windykacji należności 
cywilno – prawnych za lata 2007 – 2010.” 
Wobec powyższej propozycji nastąpi zmiana w numeracji  porządku obrad sesji.   
Oraz dodanie punktów 13.13 i 13.14 tj.: 
- pkt 13.13 projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta    
  Tczewa, 
- pkt 13.14 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości   
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 13 czerwca 2013 r. 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) 
 

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 23 maja 2013r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2013r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 23 maja   
     2013r. do 26 czerwca 2013r. 
7. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez   
    zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczącej należności cywilno – prawnych                     
    i windykacji należności cywilno – prawnych za lata 2007 – 2010. 
 
II . Część druga:  
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   
    z wykonania  budżetu  miasta za 2012 rok. 
8.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
 8.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 8.3. Dyskusja 
8.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   

      sprawozdaniem z wykonania budżetu  miasta za 2012 rok. 

8.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa    

      absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2012 r. 
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9.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2012 rok. 
10.  Ocena realizacji Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych. 
11. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2012/2013. 
12. Informacja z realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami 
Tczew”. 
13.Podjęcie uchwał w sprawie: 
13.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok, 
13.2 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  miasta Tczewa na lata                         
        2013-2026, 
13.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,  nabywania   
        i wykupu, 
13.4  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   
         przestrzennego miasta Tczewa -  dot. dz. nr 368 (obręb 5) ul. Jagiellońska   
         (UMN7), 
13.5 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   
        przestrzennego miasta Tczewa - dot. terenu UMW4-IV ul.  Kasztanowa, 
13.6 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    
        przestrzennego miasta Tczewa - dot. dz. nr 43 (obręb 4) ul. Wigury  (UMN7);   
        teren UMW4-I  (Wielofunkcyjne  centrum usługowe 20-tysięcznej zachodniej   
        dzielnicy mieszkaniowej); jednostka urb. UP3, 
13.7 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
        miasta Tczewa,  
13.8 zmieniająca  uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za   
        gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, 
13.9 zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości   
        opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
13.10 ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i   
         opróżniania  zbiorników bezodpływowych  z nieruchomości, 
13.11 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu     
          lokalu użytkowego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew   
         położonego przy ul. Konarskiego 15, 
13.12 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.      
13.13 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 
13.14 zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości   i trybu uiszczania   
         opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 23 maja 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                      
z sesji z dnia 23 maja 2013 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013 r.  
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W wyniku jawnego głosowania  
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 23 maja 2013r. 
-  przyjęto jednogłośnie : za – 22 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 
 

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 1 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: 
czy są pytania do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji.  
 
Radny Zbigniew Urban -  zwrócił się z zapytaniem, odnośnie budowy biogazowni, 
czy Pan Prezydent odwołał się od decyzji, czy mieszkańcy się odwołali, co w tej 
sprawie wiadomo.  
 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w sprawie budowy 
biogazowni zdania nie zmienił, nadal uważa, że biogazownia na terenie miasta 
Tczewa nie powinna powstać. Obecnie podejmowane są wszystkie działania, aby 
procedurę zamknąć dla miasta korzystnie. Jest to procedura administracyjna, która 
rządzi się swoimi prawami i o wyniku postępowania poinformuje na następnych 
sesjach Rady.  
Natomiast mieszkańcy także zorganizowali protest, za co im serdecznie dziękuję, 
bo to jest wsparcie działań, które podejmuje miasto.  
Prezydent Miasta poinformował, że odbyło się także spotkanie z przedstawicielem 
firmy Flextrinics,(na którą powoływał się inwestor) na którym ustalono wspólnie 
działania, aby nie powodować niepotrzebnych napięć społecznych. Jest to 
postepowanie, które się toczy.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 23 maja 2013r. 
do 26 czerwca 2013r. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska - przedstawiła informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych od 23 maja 2013r. do 26 czerwca 2013r. 
stanowiącą  załącznik Nr 2 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, 
czy do przedstawionej informacji są zapytania.  
 



5 

 

Radny Bartłomiej Kulas – odniósł się do udzielonej odpowiedzi na interpelację                                  
w sprawie zalewania części Starego Miasta przez wody opadowe.  
Radny poinformował, że jest rozczarowany tym, iż Pan Prezydent zamiast skupić 
się na merytorycznej odpowiedzi na pięć podstawowych pytań, które dotyczyły 
szczegółów takich jak: finansów, osób zaangażowanych, terminów realizacji                       
i konsekwencji skutków prowadzonych działań, to Pan Prezydent potraktował tę 
interpelację wybiórczo i skupił się na ocenie opinii radnego.  
Radny poinformował, że nie jest rolą Prezydenta Miasta oceniać, czy interpelacja 
radnego jest słuszna czy nie i czy radny ma rację czy nie. Rola Prezydenta Miasta, 
w przekonaniu radnego jest rzetelne odpowiadanie na postawione w interpelacji 
pytanie. Odpowiedź na interpelację nie zawiera informacji na zadane pytania, 
dlatego radny złoży wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – cyt. ,,Panie Przewodniczący, ośmielam się 
zauważyć – co Pan cały czas kategoryzował od początku kadencji, że dopilnuje Pan 
spraw związanych ze składaniem interpelacji i wniosków, żeby je rozgraniczać. 
Informuje Pana Przewodniczącego, że w określonym trybie złożę taki wniosek               
o opinię prawną, dotyczącą złożonych interpelacji, mających charakter wniosków, 
żeby ta opinia prawna poinformowała nas dokładnie, które wnioski są wnioskami,       
a które są interpelacjami.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, iż wystąpi z zapytaniem, czy Straż 
Pożarna, Kominiarze, Sanepid wydały zgodę, na prowadzenia działalności baru 
UNDEGRAND.  
Radny Zenon Żynda – odnośnie biogazowni poinformował, że mieszkańcy będący 
stroną w postepowaniu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
 
Radny Krzysztof Korda – poinformował, że złoży wniosek o uzupełnienie 
interpelacji.  
Więcej uwag nie zgłoszono.  

 
Pkt 7 porządku posiedzenia  
Przedstawienie protokołu   
z przeprowadzonej kontroli  
kompleksowej przez zespół kontrolny  
Komisji Rewizyjnej dotyczącej należności  
cywilno – prawnych i windykacji należności  
cywilno – prawnych za lata 2007 – 2010. 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – 
odczytał protokół z w/w kontroli Komisji Rewizyjnej (protokół znajduje się                      
w materiałach Komisji Rewizyjnej).  
 
II . Część druga: 

           Pkt 8 porządku posiedzenia 
           Rozpatrzenie i zatwierdzenie  
           sprawozdania finansowego wraz 
           ze sprawozdaniem z wykonania 
           budżetu miasta za 2012 rok. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni 
otrzymali powyższe materiały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

 
 Pkt 8.1  porządku posiedzenia  

Wystąpienie Prezydenta  
Miasta Tczewa 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –  Panie Przewodniczący, Panie                          
i Panowie Radni, Szanowni Goście. 
Jak co roku dokonujemy podsumowania tego co się działo w 2012 roku, 
powszechnie znanego jako tzw. absolutorium dla Prezydenta Miasta. Absolutorium 
dotyczy realizacji budżetu i działalności prezydenta, a tak prawdę mówiąc dotyczy 
działalności i współpracy całego samorządu miasta Tczewa. Bo budżet miasta to 
nie jest prezydent, budżet miasta, to jest i radni, i prezydent. Wszystkie zmiany do 
budżetu były wspólnie oceniane na komisjach, budżet jest materiałem jawnym. 
Oczywiście można powiedzieć, że był to kolejny trudny budżet, trudny rok                           
i patrząc z perspektywy lat pracy w urzędzie, mam wrażenie, że każdy kolejny rok 
jest coraz trudniejszy. Nie wiem jak będzie wyglądał budżet roku 2014, mniej 
więcej widzę jak kształtuje się budżet roku 2013 i w kontekście tych dwóch 
budżetów myślę, że 2012 nie był złym budżetem. Dobre wykonanie po stronie 
dochodów, niezłe wykonanie po stronie wydatków. Oczywiście zawsze można 
powiedzieć, że nie wszystko się udało, ale udało się na tyle dużo, że chyba możemy 
się pochwalić, że w wyniku realizacji tego budżetu miasto znowu wypiękniało, 
zmieniło się, o czym świadczą głównie głosy tych, którzy przyjeżdżają do Tczewa. 
Dziwnie się czasami dzieje, że mieszkając tutaj, nie zauważamy tych zmian, albo 
bardzo szybko się do tych zmian przyzwyczajamy.  
Taką najbardziej wymierną opinią, na temat tego co się działo w ostatnich latach,                 
a zwłaszcza w roku 2012, jest opinia władz Województwa Pomorskiego. Miasto 
Tczew zostało wyróżnione przez Pana Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka, za dobre pozyskiwanie środków unijnych w ostatnim okresie 
budżetu, a zwłaszcza, za realizację Transportowego Węzła Integracyjnego. 
Prezydent Miasta podziękował za współpracę w roku poprzednim i zwrócił się               
o życzliwą ocenę budżetu. 

 
 Pkt 8.2  porządku posiedzenia  

Wystąpienie Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił: 
- uchwałę Nr 055/g128/R/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby               
  Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii                  
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za 2012 rok (w zał.) 
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Tczewie w sprawie udzielenia   
  Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za  
  2012 rok (w zał.), 
- uchwałę Nr 114/g128/A/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    
  Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie opinii                             
  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie (w zał.)  

 
 



7 

 

 Pkt 8.3  porządku posiedzenia  
Dyskusja 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- otworzył dyskusję oddając 
głos radnemu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu. 
 
W imieniu  Klubu Radnych PO radny Włodzimierz Mroczkowski  –  przedstawił 
stanowisko Klubu Radnych PO w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta za 2012 rok. (zał) 

 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Zenon Żynda -  Klub Radnych PiS 
pozytywnie ocenił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012r. i będzie 
głosował za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta.  

 
Przewodniczący Klubu Radych  Porozumienie na Plus Kazimierz Ickiewicz – 
przedstawił stanowisko Klubu PnP w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2012 roku. (zał.)  

 
Niezrzeszony w klubie radnych, radny Zbigniew Urban – jako radny i członek 
koalicji, reprezentujący w Radzie Miejskiej Stowarzyszenie RIO,                               
wyraził pozytywną opinię z tytułu wykonania budżetu miasta Tczewa za 2012 rok 
przez Pana Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, i w związku z powyższym 
będzie głosował za udzieleniem absolutorium.  

 
Radny Bartłomiej Kulas – powiedział: Pan Prezydent w swojej wypowiedzi 
powiedział, że to jest wspólny budżet całego samorządu, zastanówmy się czy to jest 
rzeczywiście prawda, czy to jest wspólny budżet nas wszystkich w momencie, 
kiedy Pan Prezydent nie przyjmuje żadnych propozycji, poprawek do korekty 
budżetu, siedmioosobowego Klubu Radnych PO, któremu w znacznym stopniu 
zaufali mieszkańcy.  
Czy to jest wspólny budżet, jeżeli Radni PO nie mają swoich przedstawicieli              
w prezydiach komisji, Prezydium Rady Miejskiej, nie mają rzeczywistego wpływu 
na realizację budżetu. 
Czy to jest rzeczywiście wspólny budżet, czy koalicyjny budżet?  
Druga sprawa to sprawa nagrody, którą zechciał Pan Prezydent pochwalić się. 
Oczywiście gratulujemy nagrody, ale zastanówmy się , czy ta nagroda rzeczywiście 
należy się Panu. Ta nagroda w moim przekonaniu należy się inicjatorowi 
rozpoczęcia inwestycji węzła transportowego, Prezydentowi Zenonowi Odya                         
i uważam, że Panu Odya tę nagrodę  powinien Pan przekazać.  
Trzecia sprawa, to te kwiaty, które tu czekają. Czy nie jest to nazbyt duża pewność 
siebie, że kwiaty czekają już przed głosowaniem, gdy nie znamy jeszcze wyniku.  

 
Radny Włodzimierz Mroczkowski  – zwrócił się z wnioskiem o 10-cio minutową  
przerwę w obradach sesji.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę                         
w obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
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Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, że                           
w obradach sesji uczestniczy grupa mieszkańców osiedla Prątnica, którzy chcieliby 
przedstawić swoje wątpliwości dotyczące budowy ulicy Nowosuchostrzyckiej w 
Tczewie – zjazdy do posesji.  
Po wstępnej rozmowie w tej sprawie, Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki, umówił 
się na osobne spotkanie z mieszkańcami, w celu omówienia problemu. Spotkanie 
odbędzie się w następny czwartek tj. 04 lipca 2013 r. o godz. 10.00. W związku                       
z powyższym,  mieszkańcy odstąpili od wystąpienia na sesji.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski  – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mogą 
uczestniczyć w tym spotkaniu.  

 
 Pkt 8.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
           zatwierdzenia sprawozdania  
           finansowego wraz ze sprawozdaniem  
           z wykonania budżetu miasta za 2012 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 sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXIII/258/2013 
w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              
z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. 

podjęto większością głosów: za – 16, przeciw -7, wstrz. – 0,  
(podczas głosowania pkt 8.4 - obecnych 23 radnych)  

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
miasta za 2012 rok. 

 
 Pkt 8.5  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia absolutorium  
Prezydentowi Miasta Tczewa  
za 2012rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa 
za 2012 rok. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXIII/259/2013 
w sprawie  

         udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2012 rok. 
podjęto większością głosów: za – 16, przeciw -7, wstrz. – 0,  

(podczas głosowania pkt 8.5 - obecnych 23 radnych)  
przeciw głosowali: B. Genca, K. Mokwa, E. Czochór, B. Kulas, P. Popielarczyk,                      

W. Mroczkowski, R. Kucharski,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Tczewa za 2012 rok. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - dziękuję radnym będącym w koalicji, za 
udzielenie absolutorium. 
Klub Radnych PO, głosując przeciw praktycznie przyznał się, że to co było 
dobrego w zeszłym roku, to nie jest ich zasługa, tylko zasługa koalicji. Także 
dziękuję, za tak jednoznaczne określenie Państwa roli, a szkoda, bo mogliśmy 
działać wspólnie dla dobra miasta – nie chcecie, sami się wyłączacie.  
 
Podziękował za współpracę także swoim współpracownikom, Z-com Prezydenta, 
Pani Skarbnik Miasta, Pani Sekretarz Miasta i urzędnikom.  
 
Pkt 9 porządku posiedzenia  
Sprawozdanie z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa za 2012 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa za 2012 rok. 
 

Pkt 10 porządku posiedzenia  
Ocena realizacji Strategii   
Rozwiązywania  Problemów  
Społecznych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Ocenę realizacji Strategii 
Rozwiązywania  Problemów Społecznych. 
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Pkt 11 porządku posiedzenia  
Sprawozdanie z przebiegu  
Akcji Zima 2012/2013. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
komisja zwróciła się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zakup sprzętu lub jednej 
mniejszej pługopiaskarki z przeznaczeniem do pracy na wąskich ulicach, w ciągach 
pieszych, na placach i w miejscach postojowych.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie  
z przebiegu Akcji Zima 2012/2013 

 
Pkt 12 porządku posiedzenia  
Informacja z realizacji projektu  
„Regionalny System Gospodarki  
Odpadami Tczew”. 
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 
projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – na prośbę Z-cy Prezydenta 
Miasta Adam Burczyka, głos oddał Pani Bognie Szałkowskiej Pełnomocnik 
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich ,,PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu                  
ul. Cegielniana 4, która wraz z firmą z Gdyni będzie zajmowała się wywozem 
nieczystości z miasta.  
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy do Pani 
Pełnomocnik Zarządu PUM Sp. z o.o. są pytania.  
Bogna Szałkowska przedstawicielka konsorcjum firm CLEN-BUD i PUM, 
zajmujących się wywozem śmieci w mieście Tczewie – poinformowała, iż 
problemy szczegółowe ( pojemniki, itp.) można rozwiązywać z Panią Zytą 
Machnicką pod numerem telefonu kom. 512 089 188.  
Problemy o większym stopniu ogólności można zgłaszać bezpośrednio do siedziby 
firmy, która mieści się w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 86 do przedstawiciela 
konsorcjum Pani  Bogny Szałkowskiej. 
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z prośbą o przekazanie krótkiej informacji              
o działalności firmy.  
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Bogna Szałkowska przedstawicielka konsorcjum firm CLEN-BUD i PUM, 
zajmujących się wywozem śmieci w mieście Tczewie – poinformowała, iż                 
PUM Sp. z o. o obsługuje w Grudziądzu ok. 100 tys. mieszkańców oraz 50 tys. 
mieszkańców okolicznych gmin – przed wprowadzeniem ustawy.  
Firma jest właścicielem firmy ZUM w Chełmie, która do tej pory obsługuje                    
ok. 20 tys. mieszkańców, a od momentu wprowadzenia ustawy 40 tys. 
mieszkańców. Zatrudnionych jest ponad 300 pracowników. Firma obsługuje ok. 
300 tys. osób, posiada sprzęt, ludzi, w dużym stopniu zabezpieczona jest w 
pojemniki.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – zwróciła się                                
z zapytaniem, czy firma jest przygotowana na to, aby pojemniki znalazły się                           
w stosownych miejscach.  
 
Bogna Szałkowska przedstawicielka konsorcjum firm CLEN-BUD i PUM, 
zajmujących się wywozem śmieci w mieście Tczewie – poinformowała, że 
pojemniki rozstawiane są codziennie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – zwróciła się                                  
z zapytaniem, czy firma CLEN-BUD i PUM przejęła do pracy pracowników firmy 
,,Sita”, czy zatrudnieni są nowi pracownicy i czy są to mieszkańcy miasta.  
 
Bogna Szałkowska przedstawicielka konsorcjum firm CLEN-BUD i PUM, 
zajmujących się wywozem śmieci w mieście Tczewie – poinformowała, że firma 
cały czas poszukuje pracowników miejscowych.  
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem o siedzibę firmy.  
 
Bogna Szałkowska przedstawicielka konsorcjum firm CLEN-BUD i PUM, 
zajmujących się wywozem śmieci w mieście Tczewie – poinformowała, że siedziba 
firmy mieści się na ulicy Armii Krajowej 86. Na dzień dzisiejszy nie ma telefonu w 
siedzibie firmy, jest on w trakcie zakładania, kontakt z pracownikiem firmy Panią 
Zytą Machnicką to: tel. kom. 512 089 188.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił 25 minutową 
przerwę w obradach sesji w celu odbycia posiedzeń Komisji Finansowo-
Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
 Pkt  13 podjęcie uchwał: 

 Pkt  13. 1 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  

      zmian w budżecie miasta  
      Tczewa na 2013r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie korekty 
budżetu.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że w korekcie budżetu miasta, ujęte jest 
zadanie dotyczące zorganizowania wystawy w Fabryce Sztuk pn. ,,20 lat wolności-  
Tczew 1920-1939”. Fabryka Sztuk pozyska sponsora w kwocie 45.000 zł. 
natomiast miasto Tczew na wykonanie makiety dla tej wystawy, przeznaczy 50.000 
zł. z podziałem na dwa lata po 25.000 zł.  
W wyniku dyskusji na Komisji Finansowo-Budżetowej, radny złożył wniosek                  
o podanie pełnej informacji dotyczącej kosztów zorganizowania tej wystawy. 
Otrzymano odpowiedź od Pani Dyrektor Fabryki Sztuk i ogólny koszt 
zorganizowania wystawy to 336 000 zł, i są rozbite na lata  2013 r. - 2016 r. 
Planowane otwarcie wystawy to 30 styczeń 2016 r.  
Radny uważa, że wydawanie w tym czasie, wydawane w perspektywie trzech lat, 
kwoty 336 000 zł. na zorganizowanie wystawy jest nieracjonalne. To nie są 
wszystkie środki budżetowe, część pochodzi od sponsorów. Radni otrzymali wykaz 
sponsorów, wszyscy są znani.  
Wydatki na zorganizowanie wystawy kwoty 336 000 zł., kiedy wcześniej, długo 
dyskutowano nad wydatkowaniem kwoty np. 30 tys. zł. na dofinansowanie do  
żłobków, czy przeznaczeniem środków na nagrody dla jubilatów.  
Radny zaapelował do Pana Prezydenta o to, żeby bardziej przyjaźnie podchodził do 
wniosków składanych przez radnych, które dotyczą szerokich grup społeczeństwa – 
np. przystanek autobusowy na ulicy Gdańskiej, aby podjął trud pozytywnego 
ustosunkowania się do tej lokalizacji.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, iż odnośnie wystawy ma odmienne 
zdanie, gdyż należy zwracać uwagę na wymiar patriotyczny wystawy. Na to, że 
Tczew powrócił do Polski po 148 latach niewoli pruskiej, niemieckiej, jest to 
bardzo ważny okres historii dla Polski, a przede wszystkim dla miasta Tczewa. Od 
1992 roku obchodzimy co roku 30 stycznia święto miasta Tczewa.  
 
Radny Krzysztof Korda – poinformował, że budżet wystawy wydaje się bardzo 
duży, ale w Tczewie nie ma muzeum, nie za bardzo wiemy, jakie są koszty 
przygotowania wystaw. Nowa ustawa o nauczaniu historii w szkołach, zobowiązuje 
nauczycieli do tego, żeby organizowali lekcje muzealne, w instytucjach kultury.           
Z Tczewa młodzież musiałaby jeździć do Pruszcza Gd., Pszczółek, Starogardu Gd., 
gdzie są muzea.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że nie jest przeciwny wykonaniu 
wystawy, tylko, że ma uwagi co do budżetu wystawy, który  jest zbyt wysoki. 
Kwota 336 000 zł. jest kwota większą, niż np. za ulgi dla rodzin wielodzietnych za 
śmieci.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że kwota 336 000 zł. jest realizowana 
przez okres 4 lat, wystawa będzie udostępniana przez okres 3 lat. Koszt realizacji 
wystaw, przez profesjonalne firmy oszacowane są na kwotę 1 mln zł, a może                    
i nawet więcej.  
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Radna Brygida Genca – poinformowała, że wystawy muzealne są użytkowane 
przez wiele lat i są pobierane opłaty za wstęp. W Fabryce Sztuk jak na razie 
wszystko jest bezpłatnie pomimo, że skończył się okres karencji w związku                       
z dofinansowaniem unijnym. Wystawa będzie realizowana przez 4 lata i do 
kosztów tej wystawy należałoby dołożyć wynagrodzenie osób, które realizują 
wystawę.  
Radna poinformowała, że Fabryka Sztuk pozyskała 45.000 darowizny od 
sponsorów, tj. 25 000 zł. od miejskich spółek (ze 100 % udziałem gminy ) tj. od 
ZWiK i ZUOS – czyli są to również publiczne pieniądze.  
Wobec powyższego Radna wyraziła obawy, czy celowe jest wydawanie tak dużej 
kwoty na zorganizowanie wystawy, kiedy jest wiele innych inwestycyjnych zadań, 
które nie są realizowane. Mieszkańcy nie zwracają się do radnych                                      
o zorganizowanie wystawy za 336.000 zł, tylko zwracają się o to, aby były 
wyremontowane np.  chodniki, ulice.  
Wątpliwości nikt nie ma, co do zorganizowania wystawy, wątpliwości są odnośnie 
kosztów. Czy oby tak ważny okres historyczny Tczewa zauważyć, trzeba wydać 
tyle publicznych pieniędzy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – poinformowała, że w dniu 
dzisiejszym radni nie dyskutują na budżetem Fabryki Sztuk i tejże wystawy, tylko 
nad przyjęciem dodatkowych środków.  Więc w tej chwili dyskusja nad finansami 
tej wystawy jest zupełnie bezzasadna. Nad tym należałoby się zastanowić wtedy, 
kiedy uchwalany był budżet dla Fabryki Sztuk.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

      zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013r.w głosowaniu za -5, przeciw-6, wstrz.- 1 
Więcej uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013r. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/260/2013 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013r. 
podjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 7, wstrz.- 1,  

(podczas głosowania pkt 13.1 - obecnych 22 radnych) 
 przeciw głosowali: B. Genca, K. Mokwa, E. Czochór, B. Kulas, P. Popielarczyk,                      

W. Mroczkowski, R. Kucharski,  
         wstrzymał się od głosu: Z. Urban,  
          nieobecny podczas głosowania: F. Motas,  

                                                         
              Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

 miasta Tczewa na 2013r. 
 

 Pkt  13. 2 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie  
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           zmiany uchwały w sprawie  
           Wieloletniej Prognozy Finansowej 
           miasta Tczewa na lata 2013-2026 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 

           Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
           zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za – 5, przeciw – 5, wstrz. – 1.  
 
          Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/261/2013 
w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Tczewa na lata 2013-2026 

podjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 7, wstrz. -1,  
(podczas głosowania pkt 13.2 - obecnych 22 radnych) 

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

         wstrzymał się od głosu: Z. Urban,  
          nieobecny podczas głosowania: F. Motas,  

                                     
              Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały                                    

        w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 
na lata 2013-2026 

 
 Pkt  13. 3 porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie  
emisji obligacji komunalnych  
oraz określenia zasad ich  
zbywania,  nabywania i wykupu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania,  nabywania i wykupu. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/262/2013 
w sprawie  

emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,   
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nabywania i wykupu 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 13.3 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,  nabywania i wykupu 
 
 Pkt 13.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Tczewa -  dot. dz. nr 368  
(obręb 5) ul. Jagiellońska (UMN7) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt uchwały,                 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Tczewa -  dot. dz. nr 368 (obręb 5) 
ul. Jagiellońska (UMN7).  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXIII/263/2013 
w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Tczewa - dot. dz. nr 368 (obręb 5) ul. Jagiellońska 

(UMN7), 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 13.4 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas, 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Tczewa-  dot. dz. nr 368 (obręb 5) ul. Jagiellońska (UMN7). 
 

 Pkt 13.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  
miasta Tczewa - dot. terenu UMW4-IV  
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ul.  Kasztanowa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt uchwały,                 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa - dot. terenu UMW4-IV    
ul.  Kasztanowa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXIII/264/2013 
w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa - dot. terenu UMW4-IV ul.  Kasztanowa, 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 13.5 - obecnych 22 radnych) 

nieobecny podczas głosowania: F. Motas, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa - dot. terenu UMW4-IV ul.  Kasztanowa, 
 

 Pkt 13.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  
miasta Tczewa - dot. dz. nr 43 (obręb 4)  
ul. Wigury  (UMN7); teren UMW4-I  
(Wielofunkcyjne centrum usługowe 
 20-tysięcznej zachodniej dzielnicy mieszkaniowej);  
jednostka urb. UP3 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt uchwały,                 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa - dot. dz. nr 43 (obręb 4)  
ul. Wigury  (UMN7); teren UMW4-I (Wielofunkcyjne centrum usługowe                      
20-tysięcznej zachodniej dzielnicy mieszkaniowej); jednostka urb. UP3. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXIII/265/2013 
w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa - dot. dz. nr 43 (obręb 4) ul. Wigury  (UMN7); 
teren UMW4-I (Wielofunkcyjne centrum usługowe 20-tysięcznej zachodniej 
dzielnicy mieszkaniowej); jednostka urb. UP3.  

 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 13.6 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa - dot. dz. nr 43 (obręb 4) ul. Wigury  (UMN7); teren UMW4-I 

(Wielofunkcyjne centrum usługowe 20-tysięcznej zachodniej dzielnicy 
mieszkaniowej); jednostka urb. UP3. 

 
 Pkt 13.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego   
miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt uchwały.             
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXIII/266/2013 
w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa 

podjęto jednogłośnie: za –22 
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(podczas głosowania pkt 13.7 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
 

 Pkt  13. 8 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały zmieniającej 
           uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 26.06.2013r.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował: od paru miesięcy trwają 
prace nad wdrożeniem ustawy, która zmienia generalnie politykę gospodarowania 
odpadami. Wiele rzeczy jest nowych, wiele rzeczy budzi uzasadnione kontrowersje, 
zwłaszcza w kontekście zwiększenia się odpłatności za odpady.  
Pracując na początku roku nad regulaminami, była mowa, że wrócimy do tematu               
w momencie, kiedy będziemy już po pierwszym etapie, po zebraniu deklaracji                       
i wprowadzeniu ich do systemu. Wzięło to się stąd, że wybraliśmy metodę chyba 
najbardziej czytelną dla wszystkich. 
 Niestety ta metoda ,,bije” i to bardzo mocno po kieszeni rodziny wielodzietnej, 
stąd też ta zapowiedź, która była parę miesięcy temu, że wrócimy do tego tematu, 
dzieje się dzisiaj. Proponuję Państwu uchwałę, która wprowadza ulgi dla rodzin 
wielodzietnych. Jest to na pewno mały krok, może wiele osób chciałoby, aby pójść 
troszeczkę dalej z tymi ulgami, ale czasami lepiej pójść bezpiecznie małymi 
korkami do przodu.  
Nie chciałbym dzisiaj podejmować decyzji, dotyczących powszechnego 
dokonywania opłaty, ponieważ te miasta, które się na to zdecydowały już dzisiaj 
żałują, np. Słupsk gdzie zabrakło 2,5 mln zł.  
Ustalono, że ten krok, to jest krok na dzisiaj, natomiast system musi zostać 
wdrożony, aby zobaczyć jak to wszystko działa i wrócimy do tematu znowu, za 
kolejne pół roku, kiedy będziemy bogatsi o doświadczenia. I wówczas nie 
wykluczam, że zaproponujemy mieszkańcom nowe korzystniejsze zasady 
odpłatności. Ale zrobimy to w sposób świadomy, wiedząc jak cały system 
gospodarki odpadami funkcjonuje. Robiąc to dzisiaj, troszeczkę na wyrost jakby,  
działalibyśmy na ślepo, rozdawalibyśmy pieniądze, których nie ma.  
Dlatego proszę Państwa, abyśmy tę uchwałę uchwalili, jest to mały krok, który 
idzie w dobrym kierunku. Obniżamy znacząco, można powiedzieć, że prawie 
zwalniamy z opłaty, dzieci w rodzinach wielodzietnych, począwszy od trzeciego 
dziecka  wzwyż .  
 
Radny Bartłomiej Kulas – poinformował, że każda uchwała, która sprzyja polityce 
prorodzinnej jest dobrą uchwałą i będzie głosował za jej przyjęciem.  
Zwrócił uwagę, że na Komisji Finansowo-Budżetowej zgłosił wniosek, aby ulga 
dotyczyła dzieci z rodzin wielodzietnych na trzecie i następne dziecko do 18 roku 
życia rozszerzyć także na młodzież ucząca się do ukończenia 26 roku życia.  
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Ta autopoprawka nie została przyjęta przez komisję i Pana Prezydenta, ale Radny 
dodał, iż  trzymam za słowo Pana Prezydenta, tak jak przed chwilą zadeklarował, 
że za pół roku wróci do tematu.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że na Komisji Finansowo-Budżetowej                       
i Komisji Polityki Gospodarczej, zaproponował, aby obniżką opłat 30% ,objęte 
zostały wszystkie dzieci. W kontekście oszczędności uzyskanych z przetargów.                 
Na Komisji Finansowo-Budżetowej wniosek został przegłosowany pozytywnie, za 
głosowało 7 radnych, przeciw 3 , wstrzymało się 3 radnych. W momencie, kiedy 
był już głosowany projekt uchwały z tą poprawką, nastąpiła ewaluacja poglądów               
i za głosowało tylko dwóch radnych. Jak w ciągu 10 minut można radykalnie 
zmienić poglądy na tę sprawę.  
Radny dodał, że bardzo się cieszy z deklaracji Pana Prezydenta, że w styczniu 
powróci do dyskusji na temat ewentualnej obniżki opłat za śmieci.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się do mieszkańców Tczewa, o złożenie 
deklaracji. Jak wszyscy złożą deklaracje, to można będzie rozmawiać o opłatach.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że na komisji Radny Roman 
Kucharski zgłosił propozycje wprowadzenia ulg dla osób starszych, powyżej                 
75 roku życia, ale go wycofał, na skutek dyskusji i niektórzy radni zmienili zdanie, 
co nie jest niczym, nadzwyczajnym, bo na wielu komisjach tak się dzieje. Na 
komisji i na sesjach głosuje się inaczej dana uchwałę. Ulga na wszystkie dzieci 
wynosiła by ok 600 tys. zł. i nie wiadomo na dzień dzisiejszy  jaki to będzie miało 
wpływ na cały system i dlatego tak jak Pan Prezydent zadeklarował, trzeba 
poczekać pół roku i ponownie wrócić do tematu.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – poinformowała, że była 
rozważana jeszcze jedna propozycja, aby ulgą objąć osoby uczące się w szkole 
ponadgimnazjalnej, nie mające dochodów.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, w głosowaniu: za – 12, przeciw-0, 
wstrz. -1,  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały w głosowaniu: za- 13, 
przeciw – 0, wstrz. – 1,  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 

 
W wyniku jawnego głosowania  
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Uchwałę Nr XXXIII/267/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 

podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 13.8 - obecnych 22 radnych) 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban.  
nieobecny podczas głosowania: F. Motas 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie  
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i stawki tej opłaty 
 

 Pkt  13. 9 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały zmieniającej 
           uchwałę w sprawie  określenia  
           wzoru deklaracji o wysokości  
           opłaty za gospodarowanie  
           odpadami komunalnymi 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – pozytywnie 
zaopiniowano projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji                      
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/268/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 13.9 - obecnych 22 radnych) 

wstrzymał się od głosu: Z. Urban.  
nieobecny podczas głosowania: F. Motas 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 
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 Pkt 13.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
ustalenia górnych stawek opłat 
za usługi odbierania odpadów 
komunalnych i opróżniania   
zbiorników bezodpływowych   
z nieruchomości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 
odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych                                     
z nieruchomości 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/269/2013 
w sprawie  

ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych 
i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości 
podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 13.10 - obecnych 22 radnych) 
wstrzymał się od głosu: Z. Urban.  

nieobecny podczas głosowania: F. Motas 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych z nieruchomości 
 

 Pkt 13.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie  
w trybie bezprzetargowym  
umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej   
Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
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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 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/270/2013 
w sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu 
użytkowego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy 

ul. Konarskiego 15 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 13.11 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy 

ul. Konarskiego 15 
 

 Pkt 13.12 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji Rewizyjnej 
na II półrocze 2013r.      
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 kontroli Komisji Rewizyjnej na               
II półrocze 2013r.      
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/271/2013 
w sprawie  

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.      
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 13.12 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r. 
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 Pkt 13.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 
komisja po rozpatrzeniu skargi, z dnia 10 lutego 2013r. na bezczynność Prezydenta 
Miasta Tczewa, dotyczącej  nieumieszczenia na liście oczekujących na przydział 
mieszkania socjalnego, uznała skargę za bezzasadną.  

 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/272/2013 
w sprawie  

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 13.13 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: F. Motas 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Tczewa 
 

 Pkt  13. 14 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 

 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
W wyniku jawnego głosowania  
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Uchwałę Nr XXXIII/273/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
(podczas głosowania pkt 13.14 - obecnych 22 radnych) 

nieobecny podczas głosowania: F. Motas 
 

Pkt  14 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 
TREŚĆ INTERPELACJI 
 
1. Radny Bartłomiej Kulas 
Interpelacja w sprawie zbadania możliwości i podjęcia inicjatywy utworzenia                                         
w Tczewie Ośrodka Ruchu Drogowego.  
(Radny odczytał treść interpelacji). 

            Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 496 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – poinformowała, iż  złoży 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej pod dyskusje radnych, projekt uchwały 
radnych PiS na temat przyjęcia wieloletniej karty rodziny.   
Wniosek  z projektem uchwały wpłynął do PRM w dniu 03.07.2013r. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radna Barbara Kamińska  
Radna zwraca się o podjęcie rozmów z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego i spowodowanie przyjęcia ustaleń dotyczących utrzymania 
chodników przy ul. Jagiellońskiej (strzyżenie trawy i odśnieżanie zimą). Czy 
możliwe jest zawarcie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego a Prezydentem Miasta Tczewa.  
 
Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 498 

 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że ulica Jagiellońska jest 
drogą wojewódzką, co oznacza, że za utrzymanie tej drogi odpowiada Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, który w swoim budżecie ma zabezpieczonych środków na dwa 
koszenia w ciągu roku. 
Ponieważ faktycznie było wiele interwencji mieszkańców, iż trawa jest niekoszona,  
podjęto decyzję, że trawę skosi miasto, bo prawdopodobnie Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zacząłby kosić dopiero pod jesień, 
 
Radna Barbara Kamińska - zwróciła się z propozycją zawarcia umowy, aby zimą i 

latem trzymać się jakieś regulacji. 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w przypadku zimy było 

kiedyś porozumienie dotyczące ponoszenia kosztów odśnieżania. Jeżeli chodzi                     
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o lato, to do tej pory Zarząd Dróg Wojewódzkich wywiązywał się z obowiązków,    

w tym roku po raz pierwszy wynikła taka sytuacja. Być może tak bardzo jest 

zmniejszony budżet, że nie starcza środków. Prezydent Miasta poinformował, że 

podejmie rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na temat zwiększenia 

częstotliwości koszenia na terenie miasta Tczewa. 

Radny Zenon Żynda -  w podobnym temacie, poinformował, że składał interpelację 

w sprawie uporządkowania terenu na osiedlu Zatorze.  

2. Radny Kazimierz Mokwa  
Radny zwraca się z prośbą aby w ramach środków finansowych – grantów na 
wypoczynek letni - wakacyjny dzieci i młodzieży, umożliwić dofinansowanie 
niektórych imprez organizowanych również w trakcie roku szkolnego - 
,,wypoczynek weekendowy” np. na organizowanie zawodów wędkarskich.  
 
Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 497 

 
TREŚĆ ZAPYTANIA: 

 
1. Radna Gertruda Pierzynowska  

Radna w uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację, zwraca się z zapytaniem, czy 
najemca lokalu ,,UNDERGRAND” rozpoczynając działalność, otwierając w/w 
lokal, posiadał zgody na funkcjonowanie, wydane przez Powiatową Straż Pożarną, 
Sanepid i Kominiarzy.   
Lokal ten usadowiony jest w piwnicy budynku przy ul. Armii Krajowej, gdzie brak 
jest drogi ewakuacyjnej, brak wentylacji i są nieodpowiednie warunki do 
przygotowania produktów żywnościowych.  
 
Treść wniosku  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 499 

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

 
Pkt 15 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia 
 (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radny Kazimierz Janusz – poinformował, iż złożył na ręce Przewodniczącego 
Klubu Radnych PnP,  rezygnację z członka Klubu. 

Radny Zbigniew Urban – odnośnie ulicy Jedności Narodu, poinformował, iż 
wydarzyło się dużo rzeczy od czasy ostatniej sesji Rady Miejskiej. W związku                    
z tym, radny będzie się zastanawiać nad postępowaniem w sprawie złożonej skargi. 
Trzeba się zastanowić co z tym zrobić. 
Radny odczytał pismo, które otrzymał dwa dni po sesji 24 maja 2013r. od Pana 
Starosty Tczewskiego w tej sprawie. 
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,,Odnosząc się do złożonej 22 maja 2013 roku przez Pana skargi na bezczynność 
Prezydenta Miasta Tczewa, a dotyczącej drogi powiatowej ulicy Jedności Narodu     
w Tczewie, uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Tczewskiego na posiedzeniu   
w dniu 25 maja 2013r. postanowił, że środki, które są zabezpieczone na wykonanie 
dokumentacji na przebudowę w/w ulicy przeznaczy na wykonanie nawierzchni 
asfaltowej, w celu poprawy bezpieczeństwa. Z uwagi na trudną sytuację finansową 
powiatu, w chwili obecnej nie jest możliwa partycypacja w kosztach jej 
przebudowy w obecnej kadencji. Liczymy także, na przejęcie tej ulicy przez 
miasto, która ma charakter typowo miejski. Podpisał Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dr inż. Józef Puczyński.”  
To pismo, które radny otrzymał, iż Rada zobowiązała Pana Prezydenta do 
podpisania porozumienia, świadczy o tym, że to będzie bardzo trudne, bo Powiat 
nie będzie przebudowywał tej drogi.  
Więc radny uważa, że Rada powinna się ustosunkować do tego, bo tam jest 
wyraźnie mowa o tym, że jest kwestia podpisania porozumienia, a z pisma wynika, 
że przebudowy nie będzie.  
 
Radny Tomasz Tobiański – poinformował, iż Stowarzyszenie ,,Biegający Tczew” 
zaprasza na trening, który odbędzie się w dniu dzisiejszym na stadionie przy ulicy 
Bałdowskiej. 
 
Radny Kazimierz Mokwa - poinformował o organizacji imprez na osiedlu Górki. 
Zwrócił uwagę, iż wielokrotnie składał wnioski, interpelacje o zabezpieczenie 
kontenera na sprzęt sportowy, jak również przekazanie podestu z byłej jednostki 
wojskowej. Radny zwracał się również o zamontowanie na osiedlu Górki ,,siłowni 
pod chmurką’’. 
 
Radna Grażyna Antczak – przypomniała wypowiedź radnego Bartłomieja Kulasa 
podczas dyskusji w punkcie 8,3 porządku obrad sesji, o przedwczesnym kupieniu 
kwiatów jako podziękowanie Panu Prezydentowi cyt.: 
,,Otóż muszę koledze powiedzieć, że my radni z koalicji pracujemy na tyle 
rzetelnie, że po zapoznaniu się z opinią RIO w Gdańsku jak również z wnioskami 
Komisji Rewizyjnej, której trzema członkami są koledzy z Pana ugrupowania, 
jednogłośnie został przegłosowany wniosek o wyrażenie pozytywnej opinii dla 
sprawowania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok i również jednogłośnie 
został przegłosowany wniosek na Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
Inie wyobrażam sobie, że którykolwiek z radnych, który zapoznaje się z pracą,            
a także wnioskami Komisji Rewizyjnej  z opinią RIO, mógłby inaczej pomyśleć niż 
to, że Prezydent uzyska absolutorium. Uwaga Pana na temat kupna tych kwiatów, 
trąci co najmniej arogancją i brakiem taktu’’. 
 
Radny Bartłomiej Kulas - ,,Szanowni Państwo, nie chciałem już w wolnych 
wnioskach wracać do tematu sprzed ponad czterech godzin, ale skoro Pani radna 
Antczak proponuje, aby do tego tematu wrócić, to oczywiście możemy wrócić. 
Zabrakło Pani, Pani Przewodnicząca chyba troszeczkę dystansu do sprawy. 
Ponieważ ta moja wypowiedź była przecież pół żartem, pół serio. Ale całkiem serio 
mówiąc chyba mamy demokrację, proszę Państwa. 



27 

 

 A byliśmy już dzisiaj na kilku komisjach świadkami ewaluacji nie jednej osoby 
poglądów, czego zresztą wszyscy Państwo, albo prawie wszyscy byliście 
świadkami. Więc skąd Pni radna Antczak może wiedzieć, że od czasu ostatniej 
komisji ktoś nie zmienił swojego zdania, do czasu głosowania absolutorium. 
Przygotowaliśmy tak dobrze wystąpienie, pokazaliśmy Państwu tyle argumentów, 
że  Prezydent niekoniecznie zasłużył na to absolutorium. No ale nie udało nam się 
Państwa przekonać, stąd nasze wątpliwości. Nie dzieli się skóry na niedźwiedziu 
proszę Państwa, kwiaty czekały stanowczo za szybko. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
-konwent odbędzie się 8 sierpnia br. o godz. 16.00 
-sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 10.00  
-przypomniał radnym o wzięciu udziału w wizytacjach placówek w ramach ,,Akcji   
 Lato’’,  
Więcej uwag nie zgłoszono         
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXIII sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1530. 

 
                 

 
 
 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 

 

 

 


