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P r o t o k ó ł  Nr  XXXVII/2013 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 października 2013 roku 

 

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

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

Obecni radni:          -         22/ wg listy obecności 
 

                          Nieobecni radni          -       Zbigniew Urban  
        

Obecni zaproszeni goście  -  według załączonej listy obecności 
 

Pkt 1 porządku posiedzenia 
 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXVII 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, 
- Starostę Powiatu Tczewskiego Józefa Puczyńskiego,  
- przedstawiciela posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego, Pana  
  Jana Kulasa 
- Przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność” Marka Nagórskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do uczestników 
obrad sesji o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego Tadeusza Mazowieckiego, 
pierwszego premiera III RP. 

 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 22 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 10.10.2013r. proponując: 
-  wprowadzenie jako pkt 12.16 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 10.10.2013r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

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

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  22 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 19 września 2013r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 18.09 do 29.10.2013r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 19 września    
     2013r. do 30 października 2013r. 

 
II . Część druga: 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za rok     
    szkolny 2012/2013. 
8. Informacja Prezydenta Miasta o wynikach z przeprowadzonej analizy złożonych  
     oświadczeń majątkowych w 2013 r. (za rok 2012), 
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie dotycząca oświadczeń  
    majątkowych złożonych przez radnych za 2012 r. 
10. Informacja z funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi. 
11. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2013”. 

 
12.Podjęcie uchwał w sprawie: 
12.1  zmiany budżetu miasta na 2013 rok, 
12.2  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na lata 2013 -2026, 
12.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta   
        Tczewa,  
12.4 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji  
        społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów     
        aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego,      
        organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami,  
12.5 wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul.   
        Rokickiej, 
12.6 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego   
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dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania 
własnego Gmin w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich 
unieszkodliwiania, z Gminami: Miejska Malbork, Gmina Malbork, Lichnowy, 
Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, 
Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,  
Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, 
Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew,  

12.7  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów   
         Stałych Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na   
          rzecz Gminy miejskiej Tczew usługi publicznej w zakresie utrzymywania   
          składowisk odpadów i ich  unieszkodliwiania, 
12.8 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania   
         przestrzennego miasta Tczewa, 
12.9 wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy    
         użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, 
12.10 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z  podmiotami  
          prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2014 , 
12.11 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
         Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014, 
12.12 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na   
          lata 2014- 2020, 
12.13 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
12.14 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
          Tczewskiego, 
12.15 zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji    
           przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem  
           Mieszkaniowym w Tczewie.  
12.16 przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. 
 
13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków 
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 19 września 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji  z 
dnia 19 września 2013r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z 19 września 2013r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 19 września 2013r. 

-  przyjęto jednogłośnie : za – 22 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 
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Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 

       za okres od 19 września 2013r. 
      do 30 października 2013r. 

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 
do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji są pytania.  
 
Radny Bartłomiej Kulas–zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat 
planowanej budowy parkingu wielopoziomowego obok Galerii Kociewskiej, np. 
kosztów, czy ewentualnej dotacji. 
 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że są środki z oszczędności, 
którą dysponuje Pan Marszałek Województwa Pomorskiego, postanowiono 
wykorzystać ten fakt i złożyć wniosek. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony 
pozytywnie, to będzie można dopiero przekazać informacje co do kosztów. Na tym 
etapie nie ma projektu, wniosek będzie złożony na projekt, a nie na realizację.  
Drugim miejscem na parking wielopoziomowy byłby teren przy                                  
ul. Ks. Ściegiennego, ale na dzień dzisiejszy trwają rozmowy z parafią odnośnie 
pozyskania terenu, który jest własnością parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.  
Kolejnym parkingiem, niekoniecznie wielopoziomowy, uzależnione będzie to od 
układu komunikacyjnego, powstałby na skrzyżowaniu ulicy Kołłątaja                              
i ul. Czyżykowskiej. Wówczas były zabezpieczony cały teren zewnętrzny w rejonie 
Starego Miasta, co przyczyniłoby się do wyprowadzenia ruchu ze Starego Miasta.  
 
Radny Kazimierz Mokwa–poinformował, że jest zbulwersowany mająca powstać  
przy granicy miasta z miejscowością Czarlin żwirownią. A jeżeli by już powstała 
wspomniana żwirownia, to okoliczne działki należące  do miasta stracą na wartości. 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 19 września 2013r. 
do 30 października 2013r. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska - przedstawiła informację ze  
zgłoszonych interpelacji przez radnych od 19 września 2013r. do 30 października    
2013r., stanowiąca załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
do przedstawionej informacji są zapytania.  
 
Radny Bartłomiej Kulas–zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby zgodnie z 
udzieloną odpowiedzią na interpelację sprawie sprawdzenia prawnych możliwości 
uzyskania przez Miasto Tczew statusu Miasta na Prawach Powiatu, zrealizować  
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wniosek wskazany przez Prezydenta Miasta, o skierowanie (celem rozpatrzenia) pod 
obrady komisji stałych, ewentualnie pod obrady sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– poinformował, że głos 
zabierze Pan Starosta Powiatu Tczewskiego. 
 
Starosta Powiatu Tczewskiego Józef Puczyński–Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado, Koledzy Prezydenci, Szanowni Państwo.  
Przede wszystkim zacznę od podziękowań, bo mam za co, za inicjatywę przejęcia 
ulic powiatowych. Tak już jest prawie we wszystkich miastach na prawach powiatu, 
że drogami zarządza jeden zarządca i jest wówczas łatwiej zarządzać. Tu stało się to 
dopiero teraz i za tę inicjatywę Pana Prezydenta, który nie ukrywam,  nas zaskoczył, 
dziękuję. Podjął się wielkiego dzieła i cechuje go duża odwaga. Przejmując 15,348 
km ulic, za pieniądze zagwarantowane już na wczorajszej sesji Rady Powiatu, iż 
przez 7, lat nie będzie kolizji po wyborach, aby to zmienić. W powiecie pozostanie 
5,178 km ulic, tj. ulica 30 Stycznia i ulica Jana z Kolna. W związku z tym dziękuję 
Panu Prezydentowi jak i również Wysokiej Radzie, za podjęcie uchwały w tej 
sprawie.  
Przedwczoraj o tym porozumieniu się samorządów pisano w gazecie. Podjęliśmy 
uchwałę o współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie 
utrzymania dróg. W uchwale jest zapis, że w latach 2014-2020 przekazywane będą 
gminie środki na bieżące utrzymanie dróg 570 tys. zł. rocznie, tj. za zajęcie pasa 
drogowego, w sumie w latach 2014-2020 przekazywane będzie (przez 7 lat) 14 mln 
zł, rocznie 2 mln zł. Pan Prezydent bardzo przychylnie się do tego odniósł.  
Dwie ulice powiatu objęte będą akcją zimowego utrzymania, na które będziemy 
przekazywać (powiat) rocznie 30 tys. zł.  
Powiat nie uchyla się od wykonywania na ulicach robót, wykonywana jest zatoka 
autobusowa na ulicy Jedności Narodu, na ulicy Sobieskiego wykonano przycinkę 
drzew, są to zadania należące do powiatu.  
W bieżącym roku przekazane zostanie 20 tys. zł. na utrzymanie dwóch ulic 
powiatowych.  
Przekonałem Radę Powiatu Tczewskiego (niestety przy podzielonych zdaniach), że 
przekażemy na przyszły rok w formie dotacji 100 tys. zł. na opracowanie 
dokumentacji, na ulicę Jedności Narodu. Kwota ta była zaplanowana w tym roku, ale 
z uwagi na zmiany, nie mogą już być podjęte przez powiat czynności- prace, więc 
będzie to już wykonywało miasto.  
Na sesji Rady Miejskiej w Gniewie wyliczano, że Tczew na tym bardzo skorzystał, 
nie umiejąc uwzględnić tego, że głównie powiat na tym skorzystał, ponieważ omijają 
go różne problemy z tego tytułu. Niekiedy nieprzemyślane analizy, na zasadzie                   
,,aby komuś przyłożyć”, trzeba odpierać.  
Mam za co dziękować, za współpracę z miastem – miasto stanowi połowę powiatu,                
a my się dogadujemy. Drogi mogły powodować pewien podział, ulica Jedności 
Narodu dała przykład, że różne pomysły niekiedy nas dzieliły, ale teraz i tego 
problemu nie będzie. Natomiast we wszystkich pozostałych sprawach 
współdziałamy, współpracujemy.  
Bardzo cenię sobie współpracę z władzami miasta. Podam przykład wspierania 
ośrodka szkolno-wychowawczego, mimo, że jest to kompetencja gminy, a my 
robimy to na zasadzie partycypacji, wspólnie, w naszym obiekcie.  
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Odnośnie przebudowy mostu, nie chcę już podawać wszystkich detali, ale i w tym 
temacie bardzo dużo jest dofinansowania – na wieżyczki, na dokumentację, program 
dla uczniów uzdolnionych, który realizujemy z I LO, czy wreszcie na ulicę 
Nowosuchostrzycką. Będąc przy ulicy Nowosuchostrzyckiej, był pewien podział, 
radni mieli pretensje do nas i do was, bowiem w zapisie waszym (miasta)                            
o udzielenie pomocy finansowej, było obwarowanie, iż po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisje Polityki Gospodarczej. I to nas trochę dotknęło, bo my 
dając 1.200.000 zł. już praktycznie przekazaliśmy tę kwotę. Sprostujecie to dzisiaj na 
sesji, za co serdecznie dziękuję, bo już mam projekt uchwały, że to jednak my 
będziemy decydować. Chodziło o to, że my dając te pieniądze niczym nie 
uwarunkowaliśmy, a tu była taka propozycja, żeby warunkować. A zatem trochę było 
brak logicznego spojrzenia na ten temat, w związku z tym zapis ,,lub innej inwestycji 
wskazanej przez powiat”, bowiem wskazano ulicę 30 Stycznia.  
Na dzień dzisiejszy mam trochę niepokojące informacje, jeżeli chodzi o ulicę                        
30 Stycznia, szans wielkich na ,,schetynówkę” nie ma, jeszcze czekamy na 
ostateczną decyzję, ale prawdopodobnie będzie ona negatywna. Wówczas kwota 
1.200.000 zł. będzie przeznaczona na realizację ronda. Zakładaliśmy, że rondo miało 
kosztować 1 mln zł, a będzie kosztować 3 mln zł. Ale ponieważ, że wszystkie 
instytucje jak policja, wielu mieszkańców uznaje jednak budowę za ronda za celowe 
i bawimy sie w tą próbę prowizoryczną, więc nie wolno w tej chwili powiedzieć, nie.  
W tym roku zostaną wycięte drzewa, bo na rozpoczęcie prac budowalnych jest za 
późno, ale to zadanie jest ujęte w planie na  przyszły rok. Na budowę ronda na ulicy 
30 Stycznia zaplanowano kwotę 1.800.000 zł. plus 1.200.00 zł. od miasta i to rondo 
będzie zrobione.  
Opracowujemy dokumentację przebudowy mostu drogowego przez Wisłę – do 
tematu wrócę w delikatnym nawiązaniu do interpelacji, o której słyszałem, a której 
nie znałem. Pomysł, bo powiat sobie nie daje rady – jest to krzywdząca opinia. Mogę 
zagwarantować jedno, że na pewno nie jestem ostatnim starostą powiatu ziemskiego 
w Tczewie. Natomiast jak tu słyszę, aby komisje zaczęły rozpatrywać ten temat, to 
przede wszystkim będą musiały zmusić miast Tczew do ,,rozpłodnienia się” do                
100 tys. ludności, bowiem taki jest wymóg powiatu grodzkiego.  
To co było – nawet Sopot jest powiatem grodzkim, ale to było z chwilą uchwalenia 
ustawy o powstawaniu powiatów. Na dzień dzisiejszy są takie powiaty, które mają 
powyżej 100 tys. mieszkańców i są powiatami ziemskimi, bo nie chciały być 
grodzkimi. Więc wolałbym, aby nie przesadzać w pomysłach wyborczych, ja to już 
tak traktuję, bo logiki w tym nie ma żadnej. Aby każdy radny ma prawo składać 
interpelacje, a my jesteśmy zobowiązani do odpowiadania. W związku z tym 
odpowiadam, że tego pomysłu nie akceptuję, bowiem oprócz Tczewa,  są jeszcze 
ościenne gminy, ja im nie mam zamiaru wskazywać o przechodzenie do Starogardu, 
my chcemy też być stolicą kociewia.  
Byłem jednym z przeciwników powstawania powiatów, uważając, że są pewne 
działalności, których powiat ni musiałby prowadzić, spokojnie gmina by sobie z tym 
poradziła. Ale powiaty już są i my zamiast umacniać je, to próbujemy je rozbijać.                 
A zatem krzywdzące dla nas, dla mnie szczególnie są takie powiedzenia: powiat nic 
nie zrobił w zakresie szpitala, w zakresie mostu, w zakresie dróg. Ile krzywdzącej 
opinii, idiotycznej – przepraszam, bo w tej kadencji właśnie, w zakresie mostu 
zrobiono najwięcej, bo do tej pory nic nie zrobiono. Odbudowane cztery wieżyczki, 
dokumentacja opracowana, pieniądze osiągalne, tylko musimy znaleźć 20 mln zł. 
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naszych środków własnych. I nagle się mówi, że nic w tym temacie nie zrobiono, to 
trzeba być ciemnym człowiekiem, niemyślącym, aby coś takiego mówić i to jest 
krzywdzące, bo sie nie dostrzega problemu. 
Szpital – co zrobiono, przepraszam bardzo, trzy lata walczymy i chcemy go 
uratować, może go nie być, bo jak do 2016 roku nie znajdziemy rozwiązania, to ani 
miasta, ani powiat nie ucieknie przed tym, aby ten szpital uratować. A tam trzeba 
kolejne 20 mln zł.  
Drogi – 2 mln zł, które dajemy, to tyle tu było ,,władowane”, tylko w byle jakich 
robotach, bo niestety na lepsze nas nie stać było i też wiecie jak to wygląda. Chciało 
by się niekiedy zrobić asfalt, ale nie robimy, bo są wieczne rozkopy. Cała 
infrastruktura jest też zniszczona i wymaga wymiany. Więc nie można oceniać na 
zasadzie, że ten powiat nic nie robi. Zrobiono 25 km asfaltowania na terenie powiatu, 
utrzymujemy 25 jednostek, proszę zobaczyć na nasze szkoły. Więc jeżeli stawia się 
wniosek, to dalej nie wychodzić poza ten wniosek, bo można wielu ludzi skrzywdzić.  
Na koniec – jest pomysł, padł na sesji powiatu, w tej przykrej okoliczności, by nadać 
placowi przed starostwem im. Tadeusza Mazowieckiego. Chcę przypomnieć, że to 
nie jest plac, tylko parking. Nie słyszałem, aby w Polsce nadano imiona parkingom. 
Skoro już taki wniosek jest, to też nie jest nasza kompetencja, tylko kompetencja 
miasta. Przekazuję tylko ten wniosek.  
Na koniec tylko taka drobna uwaga – tez zarzucano nam, że nikt z przedstawicieli 
władzy nie uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej. My się bardzo ucieszyliśmy, że na 
poprzedniej sesji był u nas pan prezydent. Zawsze ktoś z naszych radnych jest na 
sesji (bo ich obowiązkiem jest być tu na sesji, bo oni są wybierani z tego regionu). 
Oni są tylko ich nikt nie wita i dlatego bardzo proszę w przyszłości, jak już jest radny 
powiatowy na sesji, żeby go wskazać, to wtedy ten ktoś może zareagować na 
ewentualne jakieś bzdurne wnioski, które są nierealizowane.  
A ponieważ jestem starostą powiatu typowo rolniczego, otrzymałem w ubiegły 
piątek wyróżnienie ,, zasłużony dla rolnictwa” nadany przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę. W związku z tym informacyjnie podam, żebyście 
wiedzieli, że powiat to 69.630 ha, z tego miasto zajmuje powierzchnię niewielką bo 
792 ha powierzchni użytków rolnych, gdzie jest 48 rolników i jest w powiecie 
najmniejszą jednostką pod względem rolnictwa. Jest również 6 ha lasy oraz 22 ha 
nieużytków. 
Dziękuję serdecznie, przepraszam, jeżeli kogoś dotknąłem, ale mam prawo jak każdy 
radny, wyrażać swoje opinie na temat zasłyszanych, przeczytanych niekiedy 
informacji, które bulwersują.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – sprostował wypowiedź Pana 
Starosty Powiatu Tczewskiego, iż radni nie są witani na sesji, poinformował, że 
może na pierwszej sesji Rady Miejskiej, radni powiatu nie byli przywitani, ale od 
drugiej sesji są witani radni powiatowi. Radni Rady Miejskiej nie są witani z imienia 
i nazwiska, to również radni powiatowi nie są witani z imienia i nazwiska, ale są 
witani na każdej sesji.  
Jeżeli chodzi o obecność zarządu powiatu, to nie wiadomo kto takie wnioski składał, 
jeżeli prezydium składało takie wnioski, to zawsze ktoś był obecny i tutaj nie ma 
żadnych uwag i zastrzeżeń, a wręcz przeciwnie współpraca  jest bardzo dobra.  
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Starosta Powiatu Tczewskiego Józef Puczyński– ,, no moi radni mi kłamią” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że pierwsze 
pytanie dotyczące wypowiedzi pana starosty, przedstawi radny Roman Kucharski. 
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się zapytaniami dotyczącymi: 
- zakończenia sądowego rozstrzygnięcia w sprawie wiaduktu na ulicy Wojska            
  Polskiego, 
- terminu realizacji zadania budowy ronda przy wieży ciśnień.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że pan starosta 
będzie udzielał odpowiedzi, po przedstawieniu wszystkich zapytań radnych.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – zwrócił się z zapytaniem czy pan starosta, ustąpi radnemu 
miejsca na mównicy, celem zabrania głosu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radny 
Bartłomiej Kulas z miejsca przy pomocy mikrofonu może zadać panu staroście 
pytanie. A pan starosta z mównicy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania. 
 
Radny Bartłomiej Kulas – poinformował, że chodziło tylko i wyłącznie o kwestię 
wygody cytowania z dokumentów, ale poradzi sobie przedstawić zagadnienie                      
z miejsca, które zajmuje, nie ma żadnego problemu, jeżeli panu staroście będzie 
wygodniej, to oczywiście.  
Radny poinformował, że chciałby odnieść się do wypowiedzi pana starosty, gdyż ona 
w dużej mierze kierowana była do radnego. Z wieloma sformułowaniami nie można 
się zgodzić ze starostą. Radny nie chce kierować pod adresem pana starosty żadnych 
gorzkich słów, bo pan starosta jest dzisiaj naszym gościem, a gości należy 
przyjmować godnie, ale oczekuje się też od gości, żeby godnie zachowywali się                      
u tych, którzy ich goszczą.  
Radny, żartując, poinformował, że skoro pan starosta wspomniał, że miasto Tczew 
trzeba ,,zapłodnić” – to radny jest osoba młodą i na pewno będzie przyczyniał się do 
rozmnażania tczewskiej populacji i być może kiedyś miastu Tczew uda się 
przekroczyć magiczną liczbę 100 tys. mieszkańców.  
Radny poinformował, że dobrze byłoby, aby starosta powiatu znał przepisy prawa                       
i wiedział o tym, że wymóg 100 tys. mieszkańców, nie jest absolutnie żadnym 
wymogiem, aby gmina uzyskała status miasta na prawach powiatu.  
Radny zacytował fragment odpowiedzi pana prezydenta na interpelację, cyt. ,, Rada 
Ministrów na wniosek właściwe Rady Miejskiej, może nadać miastu liczącemu mniej 
niż 100 tys. mieszkańców, prawo powiatu jeżeli: miasto to ma niezbędną 
infrastrukturę do wykonywania zadań powiatowych, a nadanie tego prawa nie 
ograniczy wspólnotom samorządowym wchodzącym w skład dotychczasowego 
powiatu, dostępu do usług publicznych o charakterze powiatowym.” 
Tczew nie jest zbyt małym  miastem, o czym radny w swoim oświadczeniu do 
mediów chciał poinformować.  Tczew  nie tylko pod względem powierzchni, nie jest 
zbyt mały, bo jeżeli porównamy go do 66 obecnych miast na prawach powiatu, to 
Tczew, gdyby dzisiaj został miastem na prawach powiatu, zajął by 65miejsce, na  67 
miejsc. A jeżeli rozważano by ujęcie kilku ościennych sołectw, powierzchnia Tczewa 
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automatycznie wzrosła by i zajęła by jeszcze wyższe miejsce w zestawieniu. 
Znacznie lepiej jest, jeżeli chodzi o liczbę ludności, gdzie na ujętych 67 pozycji 
razem z Tczewem, Tczew zajął by wcale nie ostatnie, a 58  miejsce przed takimi 
miastami jak: Biała Podlaska, Piekary Śląskie, Ostrołęka, Świętochłowice, Sopot.                    
A miast, które mają poniżej 70 tys. mieszkańców, gdybyśmy włączyli kilka 
ościennych sołectw, byłoby jeszcze Siemianowice Śląskie, Suwałki, Chełm, Zamość, 
Leszno, Przemyśl, Łomża, Żory i wtedy Tczew.  
W przekonaniu radnego Tczew jest miastem idealnych rozmiarów, aby być miastem 
na prawach powiatu.  
Radny poinformował, iż opiera się na faktach, a pan starosta na epitetach, co jest 
bardzo przykre. W Dzienniku Bałtyckim, była pierwsza publikacja dotycząca tej 
propozycji, pan starosta określił ten pomysł jako bzdurny, a dzisiaj jako idiotyczny.  
Radny poinformował, że jest skłonny w każdej chwili do debaty z panem starostą na 
ten temat, może nawet na specjalnym posiedzeniu Rady Miejskiej, jeżeli pan 
przewodniczący zgodziłby się takie zwołać.  
Radny poinformował, że opiera się na argumentach, a nie na epitetach, bo taka 
dyskusja do niczego nie prowadzi.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – wróciła się do przedmówcy radnego Bartłomieja 
Kulasa, cyt. ,, ten moment kolego nie nadawał się w tej chwili do wypowiedzi. Miał 
pan pewne zastrzeżenia, wie pan gdzie jest Starostwo Powiatowe, ma pan tak 
rozległą wiedzę, zapewne zna pan drogę do Starosty, który bardzo chętnie pana 
ugości i wytłumaczy, i będzie pan mógł swoje zarzuty mówić. Bo w tej chwili 
zrozumiałam, że to są tylko i wyłącznie pana zdania, pana stanowisko, pana wizja 
Tczewa, jako młodego człowieka. Kiedyś mówiłam, że należy najpierw słuchać 
przez pierwszą kadencję, przyglądać się, a dopiero później wyciągać wnioski.” 
Radna następnie złożyła panu Staroście Powiatu Tczewskiego gratulacje, za 
otrzymane odznaczenie rolnicze.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – poinformował, że często bywa u pana starosty i nigdy nie 
było tak, żeby nie pomógł, np. cześć ulicy Głowackiego wykonało starostwo, w 
planach był ujęty chodnik po jednej stronie ulicy, ale wykonano chodniki po dwóch 
stronach ulicy.  
Radny poinformował, iż szkoda, że nie udało się pozyskać pieniędzy na remont ulicy 
30 Stycznia, ale może miasto przejmie tę ulicę i w przyszłości będzie ona 
wyremontowana.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – podziękował panu prezydentowi, panu staroście, 
radnym powiatu, radnym miejskim, za decyzję, iż drogi w mieście Tczewie należą do 
jednego zarządcy.  

 
Starosta Powiatu Tczewskiego Józef Puczyński– udzielił odpowiedzi na pytania 
przedstawione przez radnych. 
- zapytanie radnego Romana Kucharskiego odnośnie toczącej się sprawy sądowej 
dotyczącej wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, pan starosta poinformował, że 
temat nie jest jeszcze zakończony, do tej pory odbyło się kilka spraw, nie można się 
łudzić na otrzymanie wielkich odszkodowań, ponieważ więcej racji jest po drugiej 



10 

 

stronie. Tak była spisana umowa, były prace, które nie przewidziały okresu 
zimowego.  
Budowa ronda przy wieży ciśnień rozpocznie się w przyszłym roku (2014), w tym 
roku będzie wycinka drzew, został ogłoszony przetarg na wykonanie robót.  
Niekiedy prawda do ludzi dociera z trudem, każdy ma prawo mieć swój punkt 
widzenia, młodość ma swoje prawa.  
cyt. ,,jeżeli wypowiadam, że to jest bzdurny pomysł i to jest epitet, to przepraszam 
bardzo, ja czytelnie mówię, żeby dotarło do ludzi, że to jest bzdurny pomysł i życzę 
powodzenia i w ilości dzieci i w ilości pomysłów na temat powiatu grodzkiego.  
Niektórzy, nie wiem dlaczego, ale wariują, dam taki przykład. Wczoraj byłem na 
sesji w Gniewie, jestem z kolegą radnym i mówię: czy do ciebie nie dociera, a on 
mówi: ja się poczułem obrażony, pan starosta mi powiedział, panie radny ..... Ludzie 
padają na głowę. W związku z tym mówię, żeby nie obrazić, panie radny Kulas, 
przepraszam, ja nie chciałem nikogo obrazić, chciałem dotrzeć, czytelnie do każdego 
dotrzeć, bo ja tę wiedzę mam, za długo pracuję, miałem pięćdziesiąt lat pracy                      
w samorządach, żeby dziś ktoś młody mi powiedział, że jestem cep i nie wiem o co 
chodzi”.  
Więc prawda jest taka jak powiedziałem i walczcie, współczuje prezydentowi, że 
musi to znosić, on też biedny tego nie zrobi.  
-odnośnie wypowiedzi radnego Kazimierz Mokwa, poinformował, że jest również 
zawiedziony, iż nie będzie w najbliższym czasie remontowana ulica 30 Stycznia.  
- starosta podziękował radnemu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu za to, że docenił 
iż współpraca z prezydentem jest dobra.  
Następnie podziękował wszystkim, przeprosił jeżeli kogokolwiek dotknął swoimi 
wypowiedziami. Obecni na sesji dziennikarze mówią, że lubią starostę za to, że nie 
kłamie. Docieram do rozmówcy czytelnym językiem, niekiedy może dolegliwym, ale 
aby uznać to, że starszej osobie więcej wolno.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos pani Wiesławie 
Quella Prezes Fundacji dla Tczewa, która przedstawiła informacje ze zjazdu 
akordeonistów.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz –wręczył wraz z Prezydentem Miasta , panu 
Stanisławowi Zaczyńskiemu i Panu Ferdynandowi Motas, dyplomy za współpracę z 
okazji 25-lecia Kociewskiego Kantora Edytorskiego. 

 
II . Część druga: 

    Pkt 7 porządku posiedzenia 
    Informacja o stanie realizacji 
    zadań oświatowych Gminy  
    Miejskiej Tczew za rok     

szkolny 2012/2013 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za rok szkolny 2012/2013 

 
Pkt 8  porządku posiedzenia  
Informacja Prezydenta Miasta  
o wynikach z przeprowadzonej  
 analizy złożonych oświadczeń  
 majątkowych w 2013 r. (za rok 2012) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację.  

       Uwag nie zgłoszono   
       Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację Prezydenta Miasta o wynikach 
z przeprowadzonej analizy złożonych oświadczeń majątkowych w 2013 r. 

 
Pkt 9  porządku posiedzenia  

       Informacja Przewodniczącego 
       Rady Miejskiej w Tczewie  
       dotycząca oświadczeń  majątkowych  
       złożonych przez radnych za 2012 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację.  

       Uwag nie zgłoszono   
       Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację Przewodniczącego Rady  
Miejskiej w Tczewie dotycząca oświadczeń  majątkowych 

złożonych przez radnych za 2012 r. 
 

Pkt 10  porządku posiedzenia  
Informacja z funkcjonowania  
systemu  gospodarki odpadami 
 komunalnymi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  poinformował, że: 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z funkcjonowania systemu  
gospodarki odpadami komunalnymi 

 
Pkt 11  porządku posiedzenia  
Informacja z przebiegu  
„Nieobozowej Akcji Lato 2013”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
przedstawił sprawozdanie z wizytowanych obozów, kolonii i półkolonii w ramach 
NAL-2013r. przed radnych Rady Miejskiej w Tczewie (w zał).  
 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  poinformował, że: 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacje z przebiegu „Nieobozowej Akcji 

Lato 2013”. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  ogłosił przerwę w obradach 
sesji, podczas której odbędzie się spotkanie Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji 
Polityki Gospodarczej i Komisji Polityki Społecznej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 

Pkt  12 podjęcie uchwał: 
Pkt  12. 1 porządku posiedzenia  

    Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu miasta na 2013 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Radny Bartłomiej Kulas – przedstawił stanowisko o treści: 
Szanowni Państwo 
Za chwilę głosować będziemy nad korektą budżetu miasta, obowiązującego w roku 
2013. To jest dobra propozycja korekty, którą popieram. Niestety, w tym 
dokumencie znajduje się jeden zapis, który uniemożliwia mi głosowanie za 
przyjęciem propozycji Pana Prezydenta. Mowa o zwiększeniu o kwotę 100 000 
złotych środków, zabezpieczonych na wypłaty nagród dla Jubilatów za długoletnie 
pożycie. 
Jako Radny w pełni popieram konieczność uhonorowania seniorów, dających dobry 
przykład dla młodego pokolenia, które reprezentuję. Jednak już przed rokiem, przy 
okazji przyjmowania właściwego projektu budżetu, wybuchł spór o to, czy wypłata 
tych nagród jest legalna. Wtedy to Radny Zbigniew Urban poruszył ten wątek. Mam 
przy sobie pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które otrzymaliśmy 
wszyscy na początku tego roku, z którego jednoznacznie wynika, że opinii  RIO, 
wydatkowanie środków na ten cel jest bezpodstawne. Nie ma przepisów prawa w 
postaci ustaw, które upoważniłyby Radę do wydatkowania środków publicznych na 
ten cel. Potwierdził to także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Krakowie. Rada Miejska przyjęła co prawda stanowisko, w którym wyraża się wolę 
zachowania zasad wypłat nagród za długoletnie pożycie bez zmian, ale stanowisko to 
nie ma żadnej mocy prawnej. 
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W związku z powyższym, jako Radny Rady Miejskiej i członek Komisji Finansowo 
– Budżetowej, czuję się odpowiedzialny za legalność wydatkowania środków 
publicznych. Jeżeli legalność ta jest podważana przez  najważniejszy organ kontroli 
samorządowych finansów publicznych, nie mogę zagłosować za przyjęciem takiej 
uchwały. 
Jednocześnie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nie jestem przeciwny nagradzaniu 
jubilatów za długoletnie pożycie. Moje zastrzeżenia budzi jedynie legalność działania 
Rady Miejskiej w tym zakresie. Dlatego też jestem zmuszony wstrzymać się od 
głosu, przy podejmowaniu tej uchwały. Zarazem wyrażam głęboki żal, że ani 
Przewodniczący Rady Miejskiej, ani Prezydent Miasta, którzy mają pełną 
świadomość, iż istnieją poważne wątpliwości prawne w zakresie wypłaty tych 
nagród, nie wystąpili jak dotąd do Wojewody o ustalenie legalności bądź też 
nielegalności, obowiązującej uchwały Rady Miejskiej, w świetle obecnych przepisów 
ustawowych. 
 Można jedynie domniemywać, dlaczego tak się nie stało. Pan Prezydent 
wielokrotnie deklarował, że tak długo jak on będzie Prezydentem, tak długo te 
nagrody będą wypłacane. Istnieje zatem uzasadniona obawa, że pomimo tego iż 
Prezydent jest świadomy wątpliwości prawnych, celowo i z premedytacją te nagrody 
wypłaca. Po przyjęciu korekty budżetu, będzie to już kwota ponad 250 000 złotych 
wydatkowanych na ten cel w tym roku. Jedynie co pozostaje, to zadać sobie pytanie, 
czy te środki publiczne nie są przypadkiem wydatkowane na promocję tych, którzy te 
nagrody przyznają.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski–,,Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie 
Prezydencie. 
Rozmawiamy o projekcie budżetu, a w tym kontekście kolega klubowy Bartłomiej 
Kulas podejmuje sprawę, która jest dość moralnie newralgiczną rzeczą,                          
a mianowicie wypłata  nagród za wieloletnie pozycie małżeńskie, gdzie właśnie ci 
ludzie, szczęśliwi, że są ze sobą tyle lat, uchwałą Rady Miejskiej poprzedniej 
kadencji i stanowiskiem obecnej Rady, mogą taką nagrodę przyjąć.  
Rozumiem, że zestawienie wszystkich wydatków z tytułu wypłacania nagród, (tak 
jak to Radny powiedział), że przez 7 lat wynosić mogła ok. milion zł. Gdybyśmy 
zestawili inne wydatki z budżetu miasta na przestrzeni 7 czy 10 lat, to bylibyśmy 
przerażeni, ponieważ  budżet miasta to ok. 160 mln zł. Patrzmy gospodarnym okiem 
na inne wydatkowane kwoty.  
Rada jest suwerennym organem, który podjął uchwałę, następnie stanowisko                     
i Radny, który to dzisiaj kwestionuje, jest też suwerennym Radnym, który ma prawo 
wyrażać takie zdania.  
Podjąłem temat tylko dlatego, żeby poinformować, że Klub Radnych PO nie                  
w pełni się zgadza ze stanowiskiem Radnego Bartłomieja Kulasa.”  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały w 
głosowaniu: za-11, przeciw- 0, wstrz. – 2.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/284/2013 
w sprawie  

zmiany budżetu miasta na 2013 rok 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0,wstrz. - 2 

(podczas głosowania pkt 12.1 - obecnych 22 radnych)  
wstrzymali się od głosu: B. Genca, B. Kulas, 

nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany budżetu  
miasta na 2013 rok 

 
Pkt 12.2 porządku posiedzenia 

    Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany 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– 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, w 
głosowaniu: za -11, przeciw- 1, wstrz. – 1. 
 
Radna Brygida Genca – poinformowała, iż na Komisji Finansowo-Budżetowej, była 
przeciwna podczas głosowania projektu uchwały, dlatego, że zorganizowana 
wystawa –20 lat wolności Tczewa w latach 1920-1939, jest zbyt drogim 
przedsięwzięciem. Całkowity koszt wystawy ma wynosić 260 tys. zł. W czasach 
gdzie budżet się kurczy, taki wydatek jest niewłaściwy.  
Ponadto Radna poinformowała, że w artykule, który ukazał się w Dzienniku 
Bałtyckim, dość oględnie sprawa została wyeksponowana, tzn. nie ujęto wartości 
wystawy, tylko wypowiedź Pana Prezydenta, że za 10 tys. zł. wystawy się nie zrobi. 
To jest prawda, iż za 10 tys. zł. wystawy się nie zrobi, ale 260 tys. zł. jest to dość 
znacząca kwota, tym bardziej, że w ostatnich latach takie drogie wystawy                   
w Fabryce Sztuk były organizowane.  
 
Radny Krzysztof Korda–poinformował, że dzieląc koszt wystawy przez ilość 
mieszkańców, którzy ją odwiedzają, to nie jest tak duży koszt, jest on dużo niższy od 
wystaw czasowych, czy stałych w innych miastach.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski–kontynuując wypowiedź Radnego Krzysztofa 
Kordy poinformował, że to właśnie takie pieniądze są nieduże w porównaniu                    
z wybudowaniem muzeum Tczewa, (którego nie ma, a wypadałoby aby było). Tczew 
jest miastem kolejarzy po 160 latach, miastem Wojska Polskiego, które było tyle lat 
przed wojną i po wojnie. Dobrze było by, aby w Tczewie było muzeum w którym 
wyeksponowane były wszystkie ekspozycje znajdujące się w np. w Fabryce Sztuk, w 
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Bibliotece Miejskiej. Poprzez takie wydatki, niezbyt duże, można zaprezentować to 
co się w Tczewie działo.  
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 2013-2026. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/285/2013 
w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 1, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 12.2 - obecnych 22 radnych)  
przeciw głosowała: B. Genca,  

wstrzymał się: B. Kulas,  
nieobecny podczas głosowania: Z. Urban. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej  

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026 
 
Pkt 12.3 porządku posiedzenia 

    Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek  
podatku od nieruchomości   
na terenie 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, w 
głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrz.- 1. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 
poinformował, że komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie miasta  
Tczewa, w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/286/2013 
w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa 

podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 1, wstrz. - 1 
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(podczas głosowania pkt 12.2 - obecnych 22 radnych)  
przeciw głosowała: B. Genca,  

wstrzymał się: B. Kulas,  
nieobecny podczas głosowania: Z. Urban. 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wysokości  
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 

 
Pkt 12.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia  
zasad przeprowadzenia konsultacji  
społecznych wśród mieszkańców  
miasta Tczewa oraz konsultacji  
projektów aktów prawa miejscowego 
z radami działalności pożytku publicznego,      
organizacjami pozarządowymi z innymi  
uprawnionymi podmiotami,  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Sopołecznej Bożena Chylicka – poinformowała, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia 
konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji 
projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego,     
organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/287/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji 
społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów 

aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi z innymi 

uprawnionymi podmiotami, 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.4 - obecnych 22 radnych) 
                          nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę  

w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych  
wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa  

miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami 
pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami. 
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Pkt 12.5  porządku posiedzenia  
       Podjęcie uchwały w sprawie  

wprowadzenia regulaminu  
cmentarza komunalnego w  
Tczewie przy ul. Rokickiej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały oraz zmiany polegające na: dopisaniu w §3 tytułu uchwały, która straciła 
moc, oraz w § 6 załącznika do uchwały wyraz zobowiązana zastąpić wyrazem 
zobowiązany.  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej– poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, bez poprawek przedstawionych 
przez przewodniczącego rady. 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w  
Tczewie przy ul. Rokickiej, wraz ze zmianami.  

 
       W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/288/2013 
w sprawie 

wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy                           
ul. Rokickiej 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.5 - obecnych 22 radnych) 

                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie wprowadzenia 
regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej                           

 
Pkt 12.6  porządku posiedzenia  

       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania  
zadania własnego Gmin w zakresie utrzymywania  
składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, z Gminami:  
Miejska Malbork, Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz,  
Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, 
Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, 
Stegna, Sztutowo,  Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, 
Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, 
Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej– poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt w/w uchwały.  

       W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXXVII/289/2013 

zmieniającej 
uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gmin w 
zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, z 
Gminami: Miejska Malbork, Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, 

Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica 
Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,  Cedry Wielkie, 

Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, 
Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew. 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.6 - obecnych 22 radnych) 

                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gmin                    
w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania,                          
z Gminami: Miejska Malbork, Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, 

Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica 
Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,  Cedry Wielkie, 

Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, 
Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew. 

 
Pkt 12.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 

  w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji  
  Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną  
  odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na   
  rzecz Gminy miejskiej Tczew usługi publicznej  
  w zakresie utrzymywania składowisk odpadów  
  i ich  unieszkodliwiania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej – poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji  
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  Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie 
wykonywania na rzecz Gminy miejskiej Tczew usługi publicznej w zakresie 
utrzymywania składowisk odpadów i ich  unieszkodliwiania. 
 

       W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXXVII/290/2013 

zmieniającą 
uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów 

Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na 
rzecz Gminy miejskiej Tczew usługi publicznej w zakresie 

utrzymywania składowisk odpadów i ich  unieszkodliwiania 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.7 - obecnych 22 radnych) 
                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie 
powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na rzecz Gminy miejskiej Tczew 
usługi publicznej w zakresie utrzymywania składowisk odpadów  i ich  

unieszkodliwiania 
 

Pkt 12.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia Studium uwarunkowań  
i kierunków  zagospodarowania   
przestrzennego miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że do zmiany studium przystąpiono 
uchwałą we wrześniu 2009 roku. Pracowano nad nią ponad cztery lata. Pierwsza 
firma, która wygrała przetarg, niestety nie podołała temu zadaniu, druga firma 
poradziłą sobie z tematem. Pokazuje to jakie, był to trudne i ważne zagadnienie. Była 
to jena z najważniejszych uchwał w tej kadencji, pokazująca kierunek dla 
gospodarczego rozwoju miasta, dająca możliwości wielu inwestorom. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, w głosowaniu: za 9, przeciw -0, 
wstrz. – 1.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej– poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania  przestrzennego miasta Tczewa. 
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       W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/291/2013 
w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
  przestrzennego miasta Tczewa 

podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. – 1.  
(podczas głosowania pkt 12.8 - obecnych 22 radnych) 

wstrzymał się od głosu:  T. Tobiański,  
                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
 

Pkt 12.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na odstąpienie  
od przetargowego trybu zawarcia umowy    
użytkowania nieruchomości stanowiących  
własność Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, w głosowaniu: za- 13jednogłośnie 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej– poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, w głosowaniu: za- 13 jednogłośnie.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/292/2013 
w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 

 
podjęto jednogłośnie: za –22  

(podczas głosowania pkt 12.9 - obecnych 22 radnych) 
                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 
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Pkt 12.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia Programu Współpracy  
Gminy Miejskiej Tczew z  podmiotami  
 prowadzącymi działalność pożytku 
 publicznego na  rok 2014  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka-  komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej 
Tczew z  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2014. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/293/2013 
w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2014 

podjęto jednogłośnie: za –22  
(podczas głosowania pkt 12.10 - obecnych 22 radnych) 

                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z  podmiotami  prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na  rok 2014  
 

Pkt 12.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  
 w mieście Tczewie na rok 2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka-  komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki                              
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                         
w mieście Tczewie na rok 2014. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/294/2013 
w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014 

podjęto jednogłośnie: za –22  
(podczas głosowania pkt 12.11 - obecnych 22 radnych) 

                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                

i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014 
 

Pkt 12.12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia Strategii Rozwiązywania  
Problemów Społecznych Miasta  
Tczewa na lata 2014- 2020 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka-  komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Tczewa na lata 2014- 2020. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/295/2013 
w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa                 
na lata 2014- 2020 

podjęto jednogłośnie: za –22  
(podczas głosowania pkt 12.12 - obecnych 22 radnych) 

                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2014- 2020 
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Pkt 12.13  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały. Poinformował, aby z preambuły uchwały wykreślić słowa, po zasięgnięciu 
opinii Komisji Polityki Społecznej.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego projekt z dnia 09.10.2013r), wraz z autopoprawką 
zgłoszoną przez Skarbnik Miasta dotyczącą wprowadzenia jako pkt 4                                     
,, dofinansowanie remontu mostu tczewskiego w kwocie 2,5 mln. zł.”, w głosowaniu: 
za – 10 jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej– Komisja zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały ( z dnia 28.10.2013r.)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego, w głosowaniu: za – 13 jednogłośnie 

                 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/296/2013 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto większością głosów: za –21, przeciw -0, wstrz. – 1 

(podczas głosowania pkt 12.13 - obecnych 22 radnych) 
wstrzymał się od głosu: K. Misiewicz. 

                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
Pkt 12.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu  
Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – Członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały (z dnia 09.10.2013r.)  zmieniającej 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego wraz                
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z autopoprawką zgłoszoną przez Panią Skarbnik Miasta, polegającą na wykreśleniu:       
w § 1 punktu  3), w głosowaniu: za – 10 jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej- Członkowie komisji pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały (z dnia 28.10.2013r.)  zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, w głosowaniu: za – 12, 
przeciw – 0, wstrz. – 1,                  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego.  
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/297/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.14 - obecnych 22 radnych) 
                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
 

Pkt 12.15  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie: ustalenia  
stawki jednostkowej dotacji    
przedmiotowej na rok 2013 dla  
Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem  
Mieszkaniowym w Tczewie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, w głosowaniu: za – 9,przeciw -0, 
wstrz. – 1. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej– poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji  przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem  
Mieszkaniowym w Tczewie.  
 
W wyniku jawnego głosowania  
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Uchwałę Nr XXXVII/298/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji   przedmiotowej 
 na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem  

Mieszkaniowym w Tczewie. 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.15 - obecnych 22 radnych) 
                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie: 
ustalenia stawki jednostkowej dotacji   przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
 

Pkt 12.16 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do opracowania  
i wdrażania planu gospodarki  
niskoemisyjnej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej– poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu 
gospodarki niskoemisyjnej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVII/299/2013 
w sprawie 

przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.16 - obecnych 22 radnych) 
                                         nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do 

opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. 
 

Pkt  13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
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TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Bartłomiej Kulas  
Radny zwrócił się z wnioskiem o nadanie placowi przed siedzibą Starostwa 
Powiatowego w Tczewie, imienia śp. Tadeusza Mazowieckiego. Podobnej treści 
wniosek podczas sesji Rady Powiatu, złożył radny Ludwik Kiedrowski. Radny 
uważa, że samorząd miasta powinien przychylić się do powyższego wniosku. 
Tadeusz Mazowiecki to pierwszy niekomunistyczny Premier RP po II wojnie 
światowej, miał on olbrzymie zasługi dla demokracji w Polsce. W związku                       
z powyższym przyjęcie powyższego wniosku jest zasadne.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 532 

 
2. Radny Roman Kucharski  

Radny zwrócił się o zabezpieczenie pojemników lub worków na odpady, na 
osiedlu Staszica. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 533 

 
3. Radny Krzysztof Misiewicz  

Radny wnioskuje o przeprowadzenie kontroli w budynku komunalnym 
mieszczącym się przy ulicy Rybackiej 8 celem, usunięcia usterek budowlanych 
powodujących coraz większe zawilgocenie wewnętrznej strony frontowej ściany, 
oraz posadzki piwnicy. Zawilgocenie w/w elementów postępuje i zaczyna 
pojawiać się grzyb, oraz pleśń, które mogą w przyszłości mieć zły wpływ na stan 
zdrowia mieszkańców. W tej sytuacji wykonanie niezbędnych prac w ramach 
reklamacji jest bardzo zasadne. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 534 

 
4. Radny Krzysztof Misiewicz  

Po kilkukrotnych prośbach i całkowitym braku rozwiązania bardzo uciążliwego 
problemu związanego z samochodami parkującymi poza wyznaczonymi 
miejscami na ulicy Sobieskiego, radny wnosi o umieszczenie luster przy 
wyjazdach na ulicę Sobieskiego celem poprawy bezpieczeństwa drogowego na 
terenie tej ulicy. Problem był, już poruszany wielokrotnie przez kilku radnych i do 
dnia dzisiejszego nie został rozwiązany. Obiecane częstsze kontrole w tym rejonie 
są obecne tylko na papierze, niestety nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, 
dlatego Radny wnioskuje o zamontowanie luster celem ułatwienia włączania się 
do ruchu na ulicy Sobieskiego pojazdom znajdującym się przy wyjeździe                       
z „Retmana”, czy znajdującej się naprzeciw dawnego „Pewex-u” uliczki 
osiedlowej, ale w szczególności z ulicy Niepodległości. Radny prosi o solidne 
podejście do rozwiązania powyższego problemu komunikacyjnego.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 535 
 

5. Radny Krzysztof Misiewicz  
Na wniosek mieszkańców, Radny zwraca się o zmianę istniejących ławeczek 
znajdujących się przy ulicy Rybackiej, w okolicach pozostałości murów 
obronnych. Znajdują się tam ławki bez oparcia, co jest dużym utrudnieniem dla 
osób starszych, chętnie korzystających z tych ławek. Radny prosi o wymianę 
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dwóch z nich na ławeczki z oparciem lub zamianę z istniejącymi przy ulicy 
Wodnej (bardzo rzadko używanymi).  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 536 

 
6. Radny Krzysztof Misiewicz  

W związku z ostatnio zaistniałą sytuacją ( wybiciem około 20 ozdobnych szyb 
przy tzw. „Małym Amfiteatrze”), oraz częstymi skargami mieszkańców, Radny  
wnioskuje o spowodowanie przez inspektora nadzoru budowlanego zamurowania 
otworów okiennych w budynku mieszczącym się przy ulicy Rybackiej, a 
znajdującym się przy schodach wiodących do ulicy Wąskiej. W w/w budynku 
często zbierają się „koneserzy” napojów alkoholowych oraz innych używek. 
Urządzają tam dość często spotkania, które są bardzo uciążliwe dla okolicznych 
mieszkańców. W związku z tym, że otwory okienne w/w budynku są 
niezabezpieczone. Radny zwraca się z prośbą o zmuszenie właściciela tego 
obiektu do ich zabezpieczenia. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 537 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – przedstawia zagadnienie 
dotyczące wywozu liści z posesji.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że nie widzi problemu, 
ponieważ do tej pory wspólnoty same zajmowały się wywozem liści ze swoich 
posesji. Liście z parku wywozi Zieleń Miejska, która zajmuje się porządkowaniem 
parku i innych terenów. Mieszkańcy indywidualni oddają liście z odpadami 
zmieszanymi, a jeżeli jest to większa ilość, to mogą oddać bezpośrednio do Zakładu 
Utylizacji Odpadów Stałych.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że w telewizji Tetka, pan Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej informował, że będą ustawione na terenie spółdzielni 
duże pojemniki na liście. 

 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia(podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radny Zenon Żynda – poinformował, że 23 października br. odbyła się                          
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym rozprawa dotycząca złożonej przez 
mieszkańca os. Staszica, skargi w sprawie  budowy biogazowni. Niestety sąd nie 
podzielił stanowiska skarżącego i oddalił skargę. 
Radny poinformował, że podjęto działania mające na celu kasację wyroku, dlatego 
zwrócono się do WSA o pisemne uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia, 
zostanie podjęta decyzja  co do dalszego sposobu protestu.  
 
Radny Bartłomiej Kulas – przedstawił oświadczenie w sprawie planowanego 
remontu ulicy Sambora w roku 2014. 
,,Szanowni Państwo! W dniu 24 października podczas posiedzenia Komisji 
Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie, Prezydent Miasta Tczewa 
Mirosław Pobłocki poinformował, że w budżecie na 2014 roku znajdzie się 
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modernizacja ulicy Sambora. Deklaracja Pana Prezydenta padła w obecności 
Radnych, a także przedstawiciela mediów i została dwukrotnie potwierdzona przez 
Pana Pobłockiego. 
Ulica Sambora jest jedną z najważniejszych na osiedlu Stare Miasto. Zamieszkuje 
przy niej kilkuset mieszkańców naszego miasta. To główny trakt pieszy i jeden                       
z głównych traktów drogowych, prowadzący na Bulwar Nadwiślański. Przez to 
stanowi jedną z wizytówek Tczewa. Nosi także imię Ojca-Założyciela naszego 
miasta – Księcia Sambora II. Obecnie stan techniczny nawierzchni jezdni jak i 
chodników, jest bardzo zły. W tym kontekście deklaracja Pana Prezydenta, daje 
gwarancję, że długo wyczekiwany remont wreszcie się odbędzie. Jeżeli słowa Pana 
Pobłockiego potwierdzone zostaną odpowiednimi zapisami w projekcie budżetu 
miasta na 2014 rok, a następnie modernizacja stałaby się faktem, byłby to                             
z pewnością jeden z największych sukcesów inwestycyjnych zarówno Prezydenta jak 
i Rady Miejskiej obecnej kadencji. 
Pierwotnie ulica Sambora miała być remontowana już kilka lat temu (jeszcze w 
poprzedniej kadencji Rady Miejskiej), ale niestety tak się nie stało. Potrzebę jej 
modernizacji nagłaśniam już od kilku lat. Od wielu miesięcy bardzo intensywnie 
zabiegałem o ujęcie przebudowy ulicy Sambora w korektach budżetu miasta jeszcze 
w roku 2013 lub w budżecie na kolejny rok. 28 marca 2013 roku złożyłem oficjalny 
wniosek w tej sprawie. 12 września 2013 roku Komisja Finansowo-Budżetowa 
zdecydowaną większością przegłosowała przedłożoną przeze mnie propozycję, 
ujęcia w budżecie na 2014 rok modernizacji ulicy Sambora. Pomysł stał się dzięki 
temu wnioskiem całej komisji. 30 września 2013 roku po raz kolejny zgłosiłem 
potrzebę remontu ul. Sambora we wnioskach, które złożyłem do budżetu miasta na 
2014 rok.  
Aby osiągnąć zamierzony cel, nie ograniczałem się tylko do składania oficjalnych 
pism i wniosków. Podjąłem także liczne działania lobbingowe, w tym rozmowy                       
z miejskimi urzędnikami. Przekonałem także większość miejskich Radnych, że 
inwestycja ta jest niezbędna i konieczna. Wielokrotnie przy różnych okazjach, 
nagłaśniałem problem podczas posiedzeń komisji Rady oraz podczas sesji Rady 
Miejskiej. W moich staraniach uzyskałem poparcie klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej, który również kierował oficjalne wnioski w sprawie potrzeby 
modernizacji tej ulicy. Mój wniosek uzyskał także poparcie niektórych radnych 
koalicji. Potrzebę remontu ulicy Sambora nagłaśniałem także w lokalnych mediach. 
Pisał o tym zarówno Dziennik Bałtycki, Gazeta Tczewska jak i portal Tcz.pl. 
Dwukrotnie mówiłem o potrzebie remontu ulicy Sambora na antenie telewizji TeTka. 
Jeśli remont ulicy Sambora stanie się faktem, będzie to dla mnie największy sukces, 
w dotychczasowej pracy podjętej dla lokalnej społeczności osiedla Stare Miasto, a 
także w całej mojej działalności, jako Radnego Rady Miejskiej. Będzie to także jeden 
z największych sukcesów inwestycyjnych Prezydenta Pobłockiego oraz wszystkich 
Radnych bieżącej kadencji.”   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – w związku z tym, że w tej 
kadencji reprezentuję całą Radę Miejską w Tczewie, bardzo się cieszę, że są tam 
słowa, które dotyczą całej rady, wszystkich komisji. Ale panie Bartku musi pan sobie 
zdawać sprawę, że taka autopromocja, bez udziału kolegów i koleżanek z wszystkich 
klubów radnych, całej Rady Miejskiej nie byłaby możliwa do osiągnięcia, ponieważ 
pana jeden głos nic nie znaczy w tej radzie. W poprzedniej kadencji również takie 
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wnioski były składane. Dlaczego to zadanie nie mogło być realizowane wcześniej – 
dlatego, że było wiele inwestycji , być może ważniejszych oraz ulica ta wymagała 
dodatkowych inwestycji, przełożenia przede wszystkim mediów znajdujących się na 
tej ulicy.  
Także również podziękuję panu prezydentowi, ale też wszystkim radnym tej                            
i poprzedniej kadencji.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że Chór Męski Echo, obchodzi 
95-lecie istnienia i w związku z tym, zaprosił wszystkich na jubileuszowy koncert, 
który odbędzie się 17 listopada 2013 r, o godz. 1700 w Centrum Kultury i Sztuki                   
w Tczewie.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, że ubiegłej kadencji była 
przewodniczącą inicjatywy obywatelskiej dotyczącej niedopuszczenia do budowy 
Alei Kociewskiej (tzw. Nowosuchostrzycka), od Alei Solidarności do ulicy Żwirki                  
i dalej do ulicy Jagiellońskiej.  
Radna poinformowała, że zmieniła zdanie w powyższym temacie i dzięki uporowi 
prezydentów, droga została wybudowana i jest piękna, rozwiązująca szereg 
dojazdów do instytucji, bądź budynków prywatnych. Budowa ulicy wzbogaciła 
infrastrukturę Suchostrzyg.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przedstawił wyjaśnienie dotyczące wstrzymania się od 
głosu podczas głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowego dla powiatu tczewskiego. Radny poinformował, że wstrzymał się nie 
dlatego, że jest przeciwny pomocy i wspólnym inwestycjom, tylko dlatego, że 
osobiście ma inną koncepcję na zagospodarowanie i remont mostu i nie do końca 
zgadza się z tym co proponuje starostwo.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – przedstawił dwa zagadnienia, na początku 
poinformował, że tyle pochwał na sesji nie otrzymał nigdy – najpierw pan starosta, 
potem radny Kulas.  
Następnie zaprosił wszystkich na obchody Święta Niepodległości 11 listopada 
rozpoczynające się  mszą św. o godz. 1000 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.  
Zaprosił wszystkich mieszkańców Tczew na publiczną debatę na temat projektu 
budżetu miasta na 2014r, która odbędzie się 27 listopada o godz. 1730 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego.  
 
Radny Tomasz Tobiański – jako dyrektor Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, 
podziękował panu prezydentowi za objęcie patronatem II Biegu Nadwiślańskiego 
szlakiem Doliny Dolnej Wisły. Wręczył panu prezydentowi, z-cy prezydenta 
Zenonowi Drewa i przewodniczącemu Rady Miejskiej Mirosławowi Augustynowi 
pamiątkowe medale. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż: 
- konwent odbędzie się 14 listopada br. o godz. 1600, 
- sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 listopada, o godz. 1000, 
- wszyscy radni otrzymali harmonogram prac nad projektem budżetu miasta na        
   2014r.  
- zaprosił wszystkich mieszkańców Tczewa do wzięcia udziału w obchodach Święta        
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   Niepodległości, 
- aby radni z pocztu sztandarowego wzięli udział w obchodach święta, a sprawy    
   organizacyjne uroczystości uzgodnione zostaną z przewodniczącymi klubów   
   radnych, 
- odczytał program obchodów uroczystości Święta Niepodległości. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono         
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXVII sesji, dziękując 
wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1320. 
  

 

 
 

 

                

 
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 

 

 


