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P r o t o k ó ł  Nr  XXXVI/2013 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 19 września 2013 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

 

Obecni radni:          -         21/ wg listy obecności 

 

                          Nieobecni radni          -       Bożena Chylicka 

       Grażyna Antczak 

                                  

Obecni goście zaproszeni  -  według załączonej listy obecności 

 

Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXVI 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 

- 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 21 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. 

 

Pkt 3 porządku posiedzenia 

Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad 

sesji z 05 września 2013r. proponując: 
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-  wprowadzenie jako pkt 11.1 projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii        

   dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta   

   Tczewa. 

Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 

porządek obrad sesji z 05 września 2013 r.  

 

W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami  
przyjęto większością głosów: za – 20, przeciw- 0, wstrz. – 1. 

wstrzymał radny Włodzimierz Mroczkowski,  

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  21 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 29 sierpnia 2013r. 

     oraz z  11 września 2013r.  

5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za okres od 02.09 do    

     17.09.2013r.  

6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 sierpnia   

     2013r. do 18 września 2013r. 

 

II . Część druga: 
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2013 r. 

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta    

    Tczewa na lata 2013-2028, 

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I   

    półrocze  2013 r., 

10. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina   

      Miejska Tczew posiada udziały. 

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
11.1  zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie    

        administracyjnym miasta Tczewa.  

11.2  zmiany budżetu miasta na 2013 rok, 

11.3  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                         

         2013- 2028 

       11.4 aktualizacja projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię   

              elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa. 

 

12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków 

13. 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 29 sierpnia 2013r. 

      oraz z  11 września 2013r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokoły  z sesji      

z dnia 29 sierpnia 2013r.oraz 11 września 2013r.  

Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013r. oraz                           

z 11 września 2013r.  

 

W wyniku jawnego głosowania  

protokołów z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 sierpnia 2013r. oraz z  11 września 2013r    
-  przyjęto jednogłośnie : za – 21 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia  

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za okres od 02.09 do 17.09.2013 r.  

Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 

działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że 21 września br. będzie dniem bez samochodu, a 23 września br. na 

Placu Hallera odbędzie się powitanie jesieni i odsłonięcie figurki czterech pór roku.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: czy 

do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji są pytania.  

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Pkt 6 porządku posiedzenia  

Informacja ze zgłoszonych  

interpelacji przez radnych  

w okresie od 29 sierpnia 2013r. 

do 18 września 2013r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska - przedstawiła informację ze 

zgłoszonych interpelacji przez radnych od 29 sierpnia 2013r. do 18 września 2013r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że radni nie 

zgłosili interpelacji w  w/w terminie.  

 

II . Część druga: 

    Pkt 7 porządku posiedzenia 

Informacja o przebiegu wykonania  

       budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2013r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 

materiał, który był omawiany na posiedzeniach komisji. 

Uwag nie zgłoszono   

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2013r. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Informację 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2013r. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 7 - obecnych 21 radnych)  

nieobecne podczas głosowania: B. Chylicka, G. Antczak. 

 

 Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu 

miasta Tczewa za I półrocze 2013r. 

 

 Pkt 8  porządku posiedzenia  

           Informacja o kształtowaniu się  

           Wieloletniej Prognozy Finansowej  

           Miasta Tczewa na lata 2013-2028 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 

materiał, omawiany na posiedzeniach komisji. 

Uwag nie zgłoszono   

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa 

na lata 2013-2028. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Informację 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa 

na lata 2013-2028 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 8 - obecnych 21 radnych)  

nieobecne podczas głosowania: B. Chylicka, G. Antczak. 

                 Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o kształtowaniu się 

                    Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2013-2028. 

 

 Pkt 9  porządku posiedzenia  

           Informacja o przebiegu wykonania  

           planu finansowego instytucji kultury  

           za I półrocze 2013r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 

materiał, omawiany na posiedzeniach komisji. 

Uwag nie zgłoszono   

Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                       

I półrocze 2013r.  

W wyniku jawnego głosowania  

Informację 

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 

za I półrocze 2013r. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 9 - obecnych 21 radnych)  

nieobecne podczas głosowania: B. Chylicka, G. Antczak. 

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu wykonania 

planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013r. 

 

    Pkt 10  porządku posiedzenia  

    Informacja o funkcjonowaniu spółek 

    prawa handlowego, w których Gmina   

    Miejska Tczew posiada udziały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy 

materiał. 

        Uwag nie zgłoszono   

        Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie  

    Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina  Miejska     

    Tczew posiada udziały. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Informację 

o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina 

Miejska Tczew posiada udziały. 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10 - obecnych 21 radnych)  

nieobecne podczas głosowania: B. Chylicka, G. Antczak. 

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu wykonania 

planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r. 

 

Pkt  11 podjęcie uchwał: 

Pkt  11. 1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia przebiegu  

ulic w obrębie administracyjnym 

miasta Tczewa.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 

uchwały, zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są zapytania, uwagi. 
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Radny Bartłomiej Kulas – przedstawił stanowisko Klubu Radnych PO (w zał.) 

dotyczące przejęcia dróg od Powiatu Tczewskiego.  

 

Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że radny Bartłomiej Kulas w swoim 

wystąpieniu poruszył dużo wątków, które chciał również poruszyć, a mianowicie: 

Pieniądze z powiatu w pełni nie będą wystarczające na wykonanie remontów 

przejętych dróg. Pan Prezydent podejmie dobrą, ale bardzo trudną decyzję. Przyszłe 

budżety miasta będą bardzo mocno obciążone z tytułu remontów przejętych od 

powiatu dróg.  

Radny nie do końca jest przekonany, czy powiat wywiąże się z wszystkich swoich 

przyrzeczeń. Inwestycje w powiecie planowane i realizowane są zbyt chaotycznie.  

W związku z tym są obawy, czy powiat dotrzyma danego słowa, tym bardziej, że 

umowa będzie dotyczyła 7 lat, jest to duży okres czasu i wszystko może się zmienić.  

Pomimo obaw radny będzie głosował za przyjęciem projektu uchwały, ale rodzi się 

pytanie, po co tak naprawdę jest nam powiat, aż się chce zgłosić wniosek do Rady 

Ministrów o przekształcenie miasta w powiat grodzki, ponieważ trudno układała nam 

się współpraca z powiatem w poprzedniej kadencji, w tej jest o wiele lepiej.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – poinformowała, że                    

w preambule projektu uchwały jest zapis, iż po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

Tczewskiego. 

Otrzymano projekty uchwał Rady Powiatu Tczewskiego, a sesja powiatowa odbędzie 

się dopiero we wtorek, otrzymano również wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu, 

informujący, iż Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego 

w sprawie przekwalifikowania dróg powiatowych, na terenie miasta Tczewa                       

i zakwalifikowania ich do kategorii dróg gminnych”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 

Powiatu Tczewskiego na sesji 24 września br. będzie opiniowała projekty uchwał.  

Zapis w preambule projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie ,, po zasięgnięciu 

opinii Zarządu Powiatu Tczewskiego”, jest zgodny z ustawą i będzie przegłosowany 

w przedstawionej formie. W uzasadnieniu projektu uchwały podane są informacje 

aktualne na dzień dzisiejszy.  

 

Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że do kwestii przyjęcia dróg od 

powiatu, nie ma żadnych wątpliwości, ale radni nie mają informacji na temat: np.  

dotychczasowych przeglądów dróg, remontów oraz czy roczna kwota 2 mln. zł. 

wystarczy na remonty dróg.  

Radny poinformował, że dobrze byłoby aby przed podjęciem uchwały, radni mieli 

możliwość zapoznania się z informacjami, które określałyby skalę problemu.  

Klub Radnych PO będzie głosował za przejęciem dróg,  ponieważ innej możliwości 

nie ma.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że wątpliwości 

będą zawsze, radni chcą aby drogi w mieście były w jednym zarządzie. Decyzja, 

którą radni chcą podjąć, będzie służyła wszystkim mieszkańcom.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – komisja   

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa,               

w głosowaniu: za-11 jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 

komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały, w  głosowaniu: za -10 

jednogłośnie.   

 

Więcej uwag nie zgłoszono   

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.  

 

W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVI/280/2013 

w sprawie 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu 

ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.1 - obecnych 21 radnych) 
                          nieobecni podczas głosowania: G. Antczak, B. Chylicka,  

                                                         

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta 

Tczewa.  

 

Radny Zbigniew Urban- wyraził zadowoleni, że Rada Miejska w Tczewie podjęła 

uchwałę w sprawie przejęcia dróg powiatowych.  

Poinformował, że od 2008 roku radny corocznie we wrześniu występował na sesji, 

celem zachęcenia radnych do przejęcia ulic powiatowych, co umożliwiłoby miastu 

ich wyremontowanie.  

Uchwała zapadła jednogłośnie i w skutek tego, ulica Jedności Narodu stanie się 

drogą miejską. Wiadomo jakie były reperkusje związane z porozumieniem 

pomiędzy  miastem a powiatem.  Remont tak naprawdę planowany jest od kilku lat 

i do tej pory nie doszedł do skutku.  

Teraz będzie jeden gospodarz – miasto i to wyłącznie  od woli radnych i prezydenta 

zależeć będzie w jakiej kolejności, jakie ulice będą remontowane.  

Radny przedstawił informacje pozytywne o powiecie: tak jak w tej kadencji powiat 

z miastem nie zorganizował chyba żadnej inwestycji wspólnie, tak w poprzedniej 

kadencji tych inwestycji było kilka: wiadukt na ulicy Wojska Polskiego, wiadukt na 

1-ego Maja, Rokicka, więc coś się jednak wtedy działo. Radny nie zgadza się                    

z radnym Krzysztofem Misiewiczem, ponieważ w poprzedniej kadencji współpraca 

miasta z powiatem była duża lepsza niż teraz, bo teraz radny nie widzi współpracy 

jeżeli chodzi o drogi.  

 



8 

 

Radna Gertruda Pierzynowska – w imieniu mieszkańców, zamieszkujących przy 

ulicach powiatowych, podziękowała za pozytywne przegłosowanie projektu 

uchwały.  

Radny Roman Kucharski – poinformował, że przejęcie dróg związane jest                          

z utworzeniem ścieżek rowerowych, oraz z tym, iż będzie jeden zarządca dróg                 

w mieście.  

 

         Pkt 11.2 porządku posiedzenia 

         Podjęcie uchwały w sprawie 

         zmiany budżetu miasta na 2013 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVI/281/2013 

w sprawie  

zmiany budżetu miasta na 2013 rok 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 11.2 - obecnych 21 radnych)  

nieobecne podczas głosowania: B. Chylicka, G. Antczak. 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta 

na 2013 rok 

 

Pkt 11.3 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy  

Finansowej miasta Tczewa   

na lata 2013-2028 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

 

Radna Brygida Genca – poinformowała, iż ma zastrzeżenia co do trzech  pozycji 

ujętych w projekcie uchwały, a mianowicie w wydatkach bieżących: 

- ochrona obiektów i realizowanych  imprez plenerowych – zapewnienie ciągłości    

   ochrony przez Fabrykę Sztuk na 100.000 zł.  

- wystawa ,,20 lat wolności Tczew 1920-1939” – zapewnienie ciągłości realizacji  

działalności wystawienniczej na lata 2014-2016, limit zobowiązań 102.000 zł.  

w wydatkach majątkowych: 

- wystawa ,,20 lat wolności Tczew 1920-1939” – zapewnienie ciągłości realizacji  

działalności wystawienniczej – limit zobowiązań 105.000 zł.  
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Zwróciła uwagę, że do dwóch, trzech lat radni sygnalizowali Panu Prezydentowi, że 

nie należy zwiększać wydatków na Fabrykę Sztuk tym bardziej, że coraz trudniej 

spina się budżet miasta, brak jest środków na remonty ulic.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa  na lata 2013-2028. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVI/282/2013 

w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2013-2028 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 1, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 11.3 - obecnych 21 radnych)  

przeciw głosowała: B. Genca,  

wstrzymał się: B. Kulas,  

nieobecne podczas głosowania: B. Chylicka, G. Antczak. 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028 

 

Pkt 11.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

         aktualizacja projektu założeń  

         do planu zapotrzebowania w ciepło, 

         energię elektryczną i paliwa gazowe  

         dla miasta Tczewa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 

uchwały. 

 

Z-ca Prezydent Miasta Adam Burczyk – zgłosił autopoprawkę, polegającą na 

zmianie pisarskiej w preambule projektu uchwały: zamiast aktualizacja winno być 

aktualizacji.  

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 aktualizacji projektu założeń do planu zapotrzebowania 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa. 
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W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVI/283/2013 

w sprawie 

aktualizacja projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa. 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 11.4 - obecnych 21 radnych) 
                          nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, G. Antczak 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie aktualizacja projektu  

założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa   

gazowe dla miasta Tczewa. 

 

Pkt  12 porządku posiedzenia 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 

TREŚĆ INTERPELACJI 
1. Radny Bartłomiej Kulas  

Interpelacja w sprawie sprawdzenia prawnych możliwości uzyskania przez Miasto 

Tczew statusu Miasta na Prawach Powiatu. Treść uzasadnienia w zał.   

Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 516 

 
2. Radny Kazimierz Ickiewicz  

Radny Krzysztof Korda  
Interpelacja dotyczy utworzenia w Tczewie Muzeum Historii Miasta. Radny wnosi                    

o rozważenie możliwości utworzenia w Tczewie Muzeum Historii Miasta                            

i ewentualnie podjęcie działań w problemowej sprawie.  

Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 517 

 

TREŚĆ WNIOSKÓW: 
1. Radny Kazimierz Ickiewicz  

Radny wnioskuje o naprawę nawierzchni drogi przy ul. Piotrowo 4-5, dokonując 

przynajmniej zasypania dziur i utwardzenia tych miejsc w taki sposób, aby można 

było bez przeszkód dojechać do budynków pod wymienioną numeracją.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 518 

 
2. Radny Bartłomiej Kulas  

Radny zwrócił się z wnioskiem o sprawdzenie stanu technicznego oszacowania 

kosztów remontu dróg powiatowych przejmowanych przez miasta Tczew. (Treść 

uzasadnienia  w zał. ) 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 519 

 
3. Radny Zenon Żynda  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze wnioskuje o naprawę chodnika od 

dworca PKP w kierunku miasta wzdłuż ulicy Kolejowej na wysokości bramy 

wjazdowej na teren PKP. Jak twierdzą mieszkańcy w/w osiedla podczas opadów 

deszczu przejście tym chodnikiem ze względu na duże nierówności oraz kałuże 

jest praktycznie niemożliwe. Taki stan rzeczy zmusza przechodniów 
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korzystających z chodnika do obejścia nierówności poprzez wejście na jezdnię. 

Mieszkańcy wnoszą o pilny remont w/w chodnika przed okresem jesienno-

zimowym. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 520 

 
4. Radny Zenon Żynda  

Radny w imieniu najmłodszych mieszkańców osiedla Zatorze wnioskuje o zakup                        

i zamontowanie na w/w osiedlu, stołu do tenisa stołowego.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 521 

 

5. Radny Zenon Żynda 
Radny w imieniu najmłodszych mieszkańców osiedla Zatorze, zwrócił się z   

            prośbą o rozważenie możliwości korzystania przez młodzież osiedla Zatorze z   

            obiektu sportowego przy ul. Elżbiety. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 522 

 
6. Radny Zenon Żynda  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem                           

o podjęcie rozmów z Zakładem Energetyki Cieplnej w zakresie możliwości 

podłączenia osiedla do sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy deklarują, że podejmą się 

przeprowadzenia sondażu wśród mieszkańców, aby uzyskać informację, ile 

gospodarstw byłoby zainteresowanych tego typu ogrzewaniem.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 523 

 

7. Radny Zenon Żynda  
Radny w imieniu mieszkańców ulicy Jana z Kolna wnosi o pilną interwencję                   

i podjęcie działań mających na celu przycięcie drzew wzdłuż w/w ulicy. Drzewa 

są w złym stanie i nadmiernej wysokości. Podczas ostatnich silnych wiatrów na 

ulice spadły duże suche konary.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 524 

 

8. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny wnioskuje o przeanalizowanie możliwości wymiany części podłoża 

znajdującego się pod torami kolejowymi znajdującymi się na „Skwerze Kolejarzy” 

na zbudowane z kamieni odzwierciedlające rzeczywiste podłoże, które występuje 

jako podłoże podkładów kolejowych na terenie naszego kraju. 

Wniosek ten radny składa w związku z sugestiami środowiska kolejarzy, którzy 

przekonują, że proponowane rozwiązanie będzie dokładniejszym 

odzwierciedleniem rzeczywistości od obecnie istniejącego.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 525 

 

9. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny wnioskuje o przeniesienie spowalniacza ruchu znajdującego się na ulicy 

Rybackiej najbliższego ulicy Chopina. Na wniosek mieszkańców budynku 

znajdującego się bezpośrednio przy w/w spowalniaczu, skarżących się na bardzo 

duży hałas oraz negatywny wpływ najeżdżających samochodów na stan ich 

budynku. Proszę o przesunięcie w/w spowalniacza o około 10 metrów wyżej w 
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stronę ulicy Lipowej w miejsce gdzie po obu stronach jezdni znajduje się wolna 

przestrzeń.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 526 

 

10. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny wnioskuje o wydłużenie spowalniacza ruchu znajdującego się na ulicy 

Zamkowej. Na wniosek mieszkańców radny zwraca się z prośbą o dodanie po 

jednym dodatkowym elemencie spowalniacza po każdej ze stron, tak, aby każda 

strona w/w spowalniacza zachodziła na siebie. Od początku powstania w/w 

spowalniacza ruchu, mieszkańcy zgłaszali fakt, iż samochody przejeżdżające 

opisywany spowalniacz, nie muszą wyhamowywać chcąc go ominąć. Dzieje się 

tak, dlatego iż jego konstrukcja jest zbyt krótka z każdej strony i nie wymusza 

omijania go wraz ze zmniejszeniem prędkości.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 527 

 

11. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny złożył wniosek o umieszczenie tabliczki informacyjnej na postumencie 

figurki znajdującej się na Placu Hallera. Wielokrotnie mieszkańcy zwracali uwagę 

na fakt iż turyści odwiedzjący starówkę naszego miasta zadają pytania dotyczące 

figurki znajdującej się w pobliżu fontanny na Placu Hallera i dziwią się brakiem 

informacji na jej temat. W związku z powyższym radny wnosi o zamontowanie 

tabliczki informacyjnej wyjaśniającej istnienie w/w figurki jej krótką historię           

i odniesienie (wskazówkę) do budynku na którym znajduje się oryginalna figurka 

reprezentująca daną porę roku. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 528 

 

12. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ubytków oraz braków w nawierzchni 

ulicy Chopina. Na skutek deszczów oraz dość dużego natężenia ruchu na ulicy 

Chopina doszło do wypłukania wypełnień oraz powstania wielu ubytków w 

nawierzchni, które powodują zwiększony hałas oraz zwiększenie uciążliwości w 

poruszaniu się samochodem po w/w ulicy. Wniosek ten radny składał już 

parokrotnie w formie ustnej, ale z powodu braku reakcji ze strony Urzędu 

przedkłada go w formie pisemnej. Jego zasadność nie powinna budzić wątpliwości 

ze względu na okres gwarancji, który obowiązuje inwestycje wykonane w ramach 

projektu „Rewitalizacji Starego Miasta”. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 529 

 

13. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny złożył wniosek dotyczący naprawy uszkodzeń (płyt granitowych, oraz 

innych) powstałych na skutek eksploatacji, ale w szczególności na skutek złego 

wykonania podbudowy pod nowo wykonaną nawierzchnią „Drogi Spacerowej” 

znajdującej się w ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Powyższy wniosek radny składał 

już parokrotnie w formie ustnej, ale z powodu braku reakcji ze strony Urzędu, 

radny przedkłada pisemny wniosek. Jego zasadność nie powinna budzić 

wątpliwości ze względu na okres gwarancji, który obowiązuje inwestycje 

wykonane w ramach projektu „Rewitalizacji Starego Miasta”. 
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Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 530 
 

Pkt 13 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia 
 (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radny Bartłomiej Kulas – odniósł się do interpelacji zgłoszonej w czerwcu br. 

dotyczącej utworzenia w Tczewie ośrodka ruchu drogowego ( w zał.)  

Odczytał na prośbę radnego Kazimierza Mokwa z informacją dotyczącą 

organizowanego pikniku na os. Górki (w zał.). 

 

Przewodniczący doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście 

Tczewie Krzysztof Korda – poinformował członków komisji, że po sesji odbędzie się 

spotkanie członków komisji.  

 

Radny Kazimierz Ickiewicz – przedstawił informacje związane z obchodami 25-lecia 

Kociewskiego Magazynu Regionalnego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 

- konwent odbędzie się 10 września br. o godz. 16
00

, 

- sesja Rady Miejskiej odbędzie się 31 października o godz. 10
00

, 

 

Więcej uwag nie zgłoszono         

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXVI sesji, dziękując wszystkim 

za uczestnictwo.   

 

Obrady sesji zakończono o godz. 11
15

. 

 

                Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

  

                      /-/  Mirosław Augustyn 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wytworzyła: 

Łucja Kussowska 

 


