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P r o t o k ó ł  Nr  XXXIV/2013 

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

 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:          -         18/ wg listy obecności 

 
                          Nieobecni radni          -         Bożena Chylicka 

                                   Bartłomiej Kulas 
                     F. Motas 
                     Z. Żynda 
                     Z. Urban 

 
Obecni goście zaproszeni  -  według załączonej listy obecności 

 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXIV 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,   
- Przewodniczącego NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
           
Pkt 2 porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 18 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 08 sierpnia 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 funkcjonowania Szkoły Podstawowej                    
   Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie za 2012 rok. 
 
   Wobec powyższej propozycji nastąpi zmiana w numeracji  porządku obrad sesji.   
-  wprowadzenie punktu 11 tj.  
    Stanowisko w sprawie realizacji inwestycji ,,Budowa Elektrowni Północ”                             
    w miejscowości  Rajkowy. 
-   na wniosek Komisji Finansowo – Budżetowej, zdjęcie z porządku obrad punktów: 
      pkt 10.4  projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład    
                     Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, 

             pkt 10.5  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek:   
                      Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie i          
                      Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                      
                      w Tczewie. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 08 sierpnia 2013 r. wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami  
przyjęto jednogłośnie : za – 18  

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  18 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 27 czerwca 2013r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c lipiec i sierpień 2013r 
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 czerwca    
     2013r. do 28 sierpnia 2013r. 
7.  Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez zespół   
     kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczącej funkcjonowania Szkoły Podstawowej             
     Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie za 2012 rok. 
 
II . Część druga: 
 8. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolny 2012/2013. 
 9. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2013 r. 
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10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1 określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc   
        sprzedaży i podawania  oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania   
        napojów alkoholowych, 
10.2 nadania nazwy skwerowi,  
10.3 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   
        drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości     
        wynagrodzenia za inkaso, 
10.4 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod   
        nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, 
 11.  Stanowisko w sprawie realizacji inwestycji ,,Budowa Elektrowni Północ”                             
        w miejscowości  Rajkowy. 
12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków 
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
 
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 27 czerwca 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół                      
z sesji z dnia 27 czerwca 2013 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 czerwca 2013r. 

-  przyjęto jednogłośnie : za – 18 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 18 radnych) 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  lipiec i sierpień 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 Roman Kucharski – zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji                        
z dożynek działkowych.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – przedstawił informacje z dożynek, które po 
raz pierwszy odbyły się poza terenami ogrodów działkowych.  
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Radny Roman Kucharski – poinformował, że podczas obchodów dożynkowych, Z-ca 
Prezydenta Miasta Zenon Drewa odebrał medal, za bardzo dobra współpracę miasta      
z ogrodami działkowymi.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – zwróciła się z prośbą                   
o przedstawienie informacji dotyczącej, przekazanego w czerwcu br.  przez Klub 
Radnych PiS projektu uchwały w sprawie Tczewskiej Karty Rodziny. Na jakim 
etapie prowadzone są prace i kiedy można się spodziewać konkretnego już projektu 
uchwały dla radnych.  
Klub PiS złożył również projekt uchwały w sprawie Obywatelskiego Projektu 
Budżetu, złożony w okresie międzysesyjnym. Jak może być planowana praca nad 
tym projektem, biorąc pod uwagę terminy do realizacji, aby to mogło być brane pod 
uwagę podczas prac nad projektem budżetu miasta na 2014r.  
Na jakim etapie sa prace prowadzone na w/w/ projektami uchwał? 
 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że Z-ca Prezydenta wypowie 
się na temat Karty Rodziny Wielodzietnej, ponieważ od paru miesięcy miasto 
również pracuje nad tematem Karty Rodziny Wielodzietnej. Klub Radnych PiS 
złożył projekt uchwały, który jest w sferze analizy. 
Klub Radnych PiS również zgłosił projekt uchwały dotyczący budżetu 
obywatelskiego. Nie ma tutaj niebezpieczeństwa co do terminów, jeżeli będzie wola 
radnych, można w budżecie miasta zapisać odpowiednią  kwotę, na moment 
przyjmowania budżetu miasta nie muszą być przygotowane wszystkie uchwały                     
i regulaminy, można to zrobić w trakcie realizacji roku.  
Z relacji z innymi miastami, odpowiadającą kwotą dla budżetu miasta byłaby kwota, 
rzędu kilkuset tysięcy złotych. Temat zostanie rozważony podczas prac nad budżetem 
miasta na 2014 r. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, zwiększyłoby 
zaangażowanie mieszkańców miasta Tczewa do typowania zadań, które powinny być 
zrealizowane w ramach budżetu.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że prace nad Tczewską Kartą 
Rodziny, odbywają się dwutorowo. Miasto pracowało nad swoim projektem,                     
w międzyczasie wpłynął wniosek Klubu Radnych PiS. Dokonano kompilacji, 
uznano, że ma to być wspólny projekt Karty Rodziny. Partnerem do rozmów jest 
Komisja Polityki Społecznej, której przekazano materiał w tej sprawie do konsultacji, 
wyznaczając terminy zgłaszania uwag. Po wstępnym omówieniu przez komisję 
merytoryczną, zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji  projekt uchwały. 
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z zapytaniem, co dzieje się                       
w temacie masarni przy ulicy Jagiellońskiej, który szpeci całą okolicę, czy nie można 
by tego budynku wyburzyć.  
 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że budynek dawnej masarni 
miał być sprzedany, na co Rada nie wyraziła zgody. Obecnie trwa procedura zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego. Wyburzenie budynku po byłej masarni jest 
możliwe, ale ono kosztuje. W przypadku byłej jednostki wojskowej, tylko dzięki 
temu, że na tym terenie było sporo obiektów o charakterze garażowym w którym 
było dużo stali, udało się tak wynegocjować warunku, że praktycznie jakby po 
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kosztach, w zamian za odzysk materiałów, firma poniosła koszty związane                          
z rozbiórką. W przypadku masarni przy ul. Jagiellońskiej, rozbiórka  potężnych 
murów kosztowała by duże pieniądze i nie ma tym przypadku pewności, czy ten 
koszt zwrócił by się przy sprzedaży.  
Zwracając się do Państwa radnych o wyrażenie zgody na sprzedaż tego budynku – 
wówczas inwestorzy, którzy byli zainteresowani kupnem tej działki, byli 
zainteresowani kupnem działki w stanie takim jaki jest, czyli do adaptacji.  
Także jeżeli Rada przyjęła wersję zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, 
to trzeba poczekać do momentu zmiany i wówczas spróbować sprzedać całość, nie 
ponosząc dodatkowych kosztów. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 27 czerwca 2013r. 
do 28 sierpnia 2013r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska - przedstawiła informację ze 
zgłoszonych interpelacji przez radnych od 27 czerwca 2013r. do 28 sierpnia 2013r. 
stanowiącą  załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Radny Roman Kucharski – odnośnie zgłoszonej interpelacji w sprawie boiska przy 
ul. Armii Krajowej, zwrócił się do Z-ca Prezydenta Miasta Adama Burczyka                         
z prośbą, aby na części boiska  posiać trawę,  z przeznaczeniem do gry w piłkę dla 
dzieci w wieku 8-10 lat.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – odnośnie interpelacji radnej Grażyny Antczak 
dotyczącej ulicy Jagiellońskiej, poinformował, że składał niejednokrotnie wniosek na 
temat porządku na tej ulicy. Radny nie dziwi się, że radna złożyła to jako 
interpelację, bo ta droga jest drogą wojewódzką, zarządzaną przez Marszałka, a nie 
przez Wojewodę. Ostatnio trawę skosił Zakład Usług Komunalnych na tej drodze, to 
jest ciekawe dlaczego, czy to było zlecenie, ale dziękujemy za porządek, bardzo 
dobrze, że się udało. Wiceprzewodnicząca zrobiła taką interpelację, nie wiedząc, że 
to jest droga wojewódzka.  
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 7 porządku posiedzenia  
Przedstawienie protokołu   
z przeprowadzonej kontroli  
kompleksowej przez zespół kontrolny  
Komisji Rewizyjnej dotyczącej  
funkcjonowania Szkoły Podstawowej             
Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Tczewie za 2012 rok.” 
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Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Włodzimierz 
Mroczkowski – odczytał protokół z w/w kontroli Komisji Rewizyjnej (protokół 
znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej).  

 
II . Część druga: 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja z działalności Młodzieżowej 
Rady Miasta w roku szkolnym 2012/2013. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał, zwracając się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytanie na powyższy temat.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z działalności 
Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2012/2013. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia  
Informacja z realizacji interpelacji  
radnych za I półrocze 2013 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 
materiał, zwracając się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytanie na powyższy temat.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, iż na Komisji Rewizyjnej złożył 
wniosek dotyczący składanych interpelacji i wniosków, aby Biuro Prawne, czy organ 
wykonawczy przeanalizował, czy zgłoszone wnioski w formie interpelacji, czy też  
interpelacje w formie wniosków, które są jakie, aby Pan Przewodniczący wreszcie 
wiedział, które są wnioskami, a które są interpelacjami. Aby nie było takiej sytuacji, 
że wniosku się nie upublicznia, a interpelacja w postaci wniosku jest upubliczniona 
na sesji.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że brał udział 
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, wniosek radnego został skierowany do Biura 
Prawnego, celem udzielenia odpowiedzi.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z realizacji 
interpelacji radnych za I półrocze 2013 r. 

 
Pkt  10 podjęcie uchwał: 
Pkt  10. 1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia zasad usytuowania  
na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
 miejsc sprzedaży i podawania   
oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kajzer -  poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży i podawania  oraz 
wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew miejsc sprzedaży i podawania  oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży                         
i podawania napojów alkoholowych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIV/274/2013 
w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc 
sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych 
podjęto jednogłośnie: za – 17  

(podczas głosowania pkt 10.1 - obecnych 17 radnych) 
 nieobecni podczas głosowania: F. Motas, B. Chylicka, Z. Żynda Z. Urban, B. Kulas,  
                                                   K. Ickiewicz,  
                                                         
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie w sprawie określenia  

zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży  
i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 
 

Pkt  10. 2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

       nadania nazwy skwerowi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie Krzysztof 
Korda – poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Tczewskich  Kolejarzy, skwerowi 
położonemu  w obszarze  ulic : Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Kościuszki oraz 
ul. Słowackiego. 

 
       Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi. 
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W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXXIV/275/2013 

w sprawie 
nadania nazwy skwerowi 
podjęto jednogłośnie: za – 17 

(podczas głosowania pkt 10.2 - obecnych 17 radnych) 
         nieobecni podczas głosowania: F. Motas, B. Chylicka, Z. Żynda Z. Urban, B. Kulas,  
                                                   K. Ickiewicz,  
                              

         Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania nazwy skwerowi 
 

Pkt 10. 3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zarządzenia poboru opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
oraz określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
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 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIV/276/2013 
w sprawie  

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 
podjęto jednogłośnie: za – 17 

(podczas głosowania pkt 10.3 - obecnych 17 radnych) 
         nieobecni podczas głosowania: F. Motas, B. Chylicka, Z. Żynda Z. Urban, B. Kulas,  
                                                   K. Ickiewicz,  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował mieszkańców miasta Tczewa, 
że od września br. opłaty za odpady, będą mogły być dokonywane bez opłat w                         
9 punktach na terenie miasta Tczewa, są to: Banki Spółdzielcze na terenie miasta                   
(7 punktów), w siedzibie Banku PKO.S.A (bank obsługujący urząd), oraz w kasie 
urzędu.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego. 

 
Pkt 10.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wystąpienia Gminy Miejskiej  
Tczew ze stowarzyszenia gmin  
i powiatów pod nazwą Ogólnopolska 
Federacja Młodzieżowych Samorządów  
Lokalnych 
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 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze stowarzyszenia 
gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów  
Lokalnych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXIV/277/2013 
w sprawie 

wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod 
nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 

podjęto jednogłośnie: za –17 
(podczas głosowania pkt 10.4 - obecnych 17 radnych) 

         nieobecni podczas głosowania: F. Motas, B. Chylicka, Z. Żynda Z. Urban, B. Kulas,  
                                                   K. Ickiewicz,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w wystąpienia Gminy Miejskiej 

Tczew ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja 
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. 

 
Pkt 11 porządku posiedzenia  
Stanowisko w sprawie realizacji  
inwestycji ,,Budowa Elektrowni  
Północ” w miejscowości  Rajkowy 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Burmistrz 
Miasta i Gminy Pelplin zwrócił się  do Prezydenta Miasta, a Prezydent skierował do 
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Rady Miejskiej w Tczewie, pismo dotyczące wsparcia realizacji inwestycji ,,Budowa 
Elektrowni Północ”. Radni na komisja poparli inicjatywę realizacji powyższej 
budowy. Wobec powyższego przygotowano Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie 
w tej sprawie. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– poddał pod głosowanie projekt 
Stanowisko w sprawie realizacji inwestycji ,,Budowa Elektrowni Północ” w 
miejscowości  Rajkowy. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Stanowisko  
Rady Miejskiej w Tczewie  

w sprawie 
realizacji inwestycji ,,Budowa Elektrowni Północ” w miejscowości  Rajkowy 

podjęto jednogłośnie: za –17 
(podczas głosowania pkt 11 - obecnych 17 radnych) 

         nieobecni podczas głosowania: F. Motas, B. Chylicka, Z. Żynda Z. Urban, B. Kulas,  
                                                          K. Ickiewicz,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła w sprawie realizacji inwestycji ,,Budowa 

Elektrowni Północ” w miejscowości  Rajkowy 
 

Pkt  12 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
TREŚĆ WNIOSKU: 
 

1. Radna Grażyna Antczak  
Radna zwróciła się z wnioskiem o zainstalowanie kamery na wjazdach na cmentarz               
z serwerem rejestrującym w biurze dzierżawcy albo kamer przenośnych.                               
Od wielu lat powtarzają się częste kradzieże kwiatów i różnych okazów zieleni na 
cmentarzu przy ul. Rokickiej. Kradzieże te mają miejsce często w  bardzo wczesnych 
godzinach rannych (5-6) albo późnym wieczorem.  

 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 515 

 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia 
 (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radny Roman Kucharski  - zwrócił się o zorganizowanie wyjazdu do aresztu                           
w Starogardzie Gd. – poinformował, że na terenie miasta Tczewa, w ramach robót 
interwencyjnych pracują więźniowie w/w aresztu. Zaproponował, aby chętni do 
przyszłej sesji wyrazili wolę wyjazdu.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –jeżeli będą chętni to 
zorganizowany będzie taki wyjazd.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
-  Kapituła Chwalby Grzymisława, przyznała Prezydentowi Miasta Tczewa i Radzie 
Miejskiej w Tczewie, tytuł Chwalba Grzymisława, za wytrwałe wspieranie 
,,Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Chwalba Grzymislawa  została odebrana 
z rąk Marszałka Bogdana Borusewicza  w Pelplinie, 
- 05 września 2013r. o godz. 1530 odbędzie się dodatkowa sesja Rady Miejskiej, 
dotycząca dwóch punktów zdjętych z dzisiejszego porządku obrad sesji,   
- Konwent odbędzie się 05 września 2013r. o godz. 1600, 
- 1 września br. rocznica wybuchu II wojny światowej, zaapelował do radnych                        
o udział i  obecność pocztu  sztandarowego. Uroczystości w Tczewie rozpoczynają 
się o godz. 1500, 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że Rada podjęła w dniu 
dzisiejszym uchwałę w sprawie nadania nazwy Skwer Tczewskich  Kolejarzy, 
skwerowi położonemu  w obszarze  ulic: Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Kościuszki oraz ul. Słowackiego. W związku z tym zaprosił wszystkich radnych na 
krótką uroczystość odsłonięcia semafora znajdującego się u zbiegu w/w ulic, która 
odbędzie się 1 września br. o godz. 1430. Po odsłonięciu semafora odbędą się 
uroczystości poświęcone rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem dlaczego w tym miesiącu sesja 
zaplanowana jest na 19 września 2013r. a nie na 26 września 2013r., jak zwyczajowo 
przyjęto w ostatni czwartek miesiąca. A co za tym idzie komisje są również 
wcześniej bo zaczynają się już od 9 września br. a winny być od 16 września br.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż byłaby 
nieobecność większej liczby radnych, pani sekretarz, pani skarbnik, a na sesji mogą 
być zapytania. Dlatego, że sesja jest przełożona, to komisje winny być również w 
terminie wcześniejszym.  
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się z zapytaniem o powód nieobecności na sesji 
w/w osób.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że powodem 
nieobecności są wyjazdy i dłuższe choroby trzech radnych. 
 
Radny Roman Kucharski  - zwrócił się z zapytaniem czy będzie organizowany 
wyjazd do Szymankowa i do Malborka.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że na obchody wybuchu                    
II wojny Światowej w Szymankowie i Malborku można pojechać z Orkiestrą 
Harcerską. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że głos 
zabierze mieszkaniec Tczewa Pan Janusz Kulpa.  
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Mieszkaniec Tczewa Pan Janusz Kulpa – zwrócił się z zapytaniem, czy jest 
możliwość zamontowania na przystankach autobusowych informatorów o odjazdach 
autobusów spóźniających  się. Takie informatory są zamontowane np. w Gdańsku.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, aby zapytanie 
skierować do Prezydenta Miasta. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono         
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXIV sesji, dziękując wszystkim 
za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1125. 
 
                 

 
 

 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 

 

 

 

 


