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P r o t o k ó ł  Nr  XXXVIII/2013 

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

 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 28 listopada 2013 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:          -         19/ wg listy obecności 

 
                          Nieobecni radni          -      Bożena Chylicka    
          Krzysztof Misiewicz 
          Ferdynand Motas 
          Włodzimierz Mroczkowski  
        

Obecni zaproszeni goście  -  według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXVIII 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 
- Przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność” Marka Nagórskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 19 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 14.11.2013r. proponując: 
 - wprowadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej po punkcie 6, punktu 7 tj. 
   ,,Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej      
    realizacji planów finansowych dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 11              
    w Tczewie za okres od 01 września 2011r.  do  31 sierpnia 2013r.”                                               
Wobec powyższej propozycji nastąpi zmiana w numeracji  porządku obrad sesji.   
-   wprowadzenie jako pkt 9.8 projektu uchwały w sprawie nadania Panu Janowi    
     Szymała Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, 
-   wprowadzenie jako pkt 9.9 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na   
     zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu nieruchomości stanowiących   
     własność Gminy Miejskiej Tczew. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
porządek obrad sesji z 14.11.2013r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami  
przyjęto jednogłośnie: za – 17 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych  17 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Misiewicz, F. Motas, W. Mroczkowski,                   

B. Genca, Cz. Roczyński,  
                 
I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.  
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c listopad 2013r.  
6.  Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 31    
     października 2013r. do 27 listopada 2013r. 
7.  Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej      
     realizacji planów finansowych dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 11              
     w Tczewie za okres od 01 września 2011r.  do  31 sierpnia 2013r.”                                               
 
II . Część druga:  
8. Informacja o realizacji systemu zadań selektywnej zbiórki odpadów. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
9.1 wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,    
       rolnego i leśnego, 
9.2 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i    
      dworców  na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez   
       przewoźników wraz ze stawkami opłat, 
9.3 wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej”,  
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9.4 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
9.5 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie   
      użytecznych w mieście Tczewie  na rok 2014, 
9.6 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia pod nazwą „Forum    
      Rewitalizacji"   
9.7 wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej    
      Polskiej Euroregion Bałtyk. 
9.8 nadania Panu Janowi Szymała  Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, 
9.9 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu   
       nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew. 
10. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia ( podziękowania, życzenia itp. ). 
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 31 października 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 31 października 2013r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie    
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z 31 października 2013r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 października 2013r. 

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

     nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Misiewicz, F. Motas, W. Mroczkowski,                      
Cz. Roczyński,  

Pkt 5  porządku posiedzenia  
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za okres od 31 października2013r. 
do 27 listopada 2013r. 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto prezydent miasta poinformował, iż : 
- wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości 11 listopada 2013r. oraz w spotkaniu 
popołudniowo wieczornym w Centrum Kultury i Sztuki pod nazwą ,,Wolność jest 
słodka’’. 
- w Gdańsku w siedzibie ,,Pracodawców Pomorza’’ odbyło się spotkanie                          
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem, w obecności             
V-ce wójtem Gminy Tczew, prezydentem miasta Tczew i Prezesem firmy PCC 
Intermodal, na którym omówiono temat realizacji ,,suchego portu’’ w Zajączkowie 
Tczewskim, między innymi drogi dojazdowej. Wójt Gminy Tczew, zaproponował 
przebieg drogi , która miałaby  łączyć bezpośrednio  ,,suchy port” z węzłem                           
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w Stanisławiu. Droga miałaby omijać miasto Tczew i przebiegać w całości na terenie 
gminy miejskiej. Rozpatrywano możliwe finansowania, 
- otwarty został kolejny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, w ramach 
programu ,,Radosnej Szkoły’’.  Na rok 2014 w budżecie miasta przewidziano środki na 
dwa place zabaw, 
- odbyło się spotkanie z działkowcami na temat zmian w ustawie o ogrodach 
działkowych. Z informacji wynika, że ustawa, ( która zadawala działkowców) zostanie 
przyjęta, 
- odbyła się uroczystość poświęcona 90-tej rocznicy Chóru Echo, połączona                                  
z poświęceniem sztandaru dla chóru, 
- odbyło się spotkanie z ekonomem diecezjalnym Diecezji Peplińskiej, księdzem 
Szocińskim, w sprawie możliwości wykupu działki położonej przy                                  
ul. Ks. Ściegiennego z przeznaczeniem na budowę parkingu wielopoziomowego przy 
ul. Ks. Ściegiennego, diecezja wyraziła zgodę na sprzedaż gruntu,  
- 25.11.2013r. prezydent miasta wziął udział w kongresie Smart Metropolia, który 
dotyczy budowy, tworzenia miast przyszłości, miast inteligentnych. W czasie kongresu 
odbyło się wręczenie nagrody dla najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną, 
gdzie miasto Tczew otrzymało wyróżnienie I stopnia, co należy traktować jako zajęcie 
II miejsca. Pierwsze miejsce zajęło miasto Chojnice, za budowę od podstaw parku 
tysiąclecia. Miasto Tczew otrzymało nagrodę za węzeł integracyjny, 
- miasto w ostatnim czasie jest często w mediach lokalnych i ogólnokrajowych,                         
a dotyczy to tematu mostu i związanej z nim , drugiej wizyty byłego premiera Lecha 
Millera, który przyjechał do Tczewa z europosłem, byłym ministrem transportu panem 
Literackim. Tematem spotkania było omówienie możliwości pozyskania środków 
finansowych na remont mostu na rzece Wiśle.  
Wizyta była powiązana z tym, że pan wicestarosta powiatu Tczewskiego otrzymał 
informację od pana Marszałka, iż marszałek wycofuje się z finansowania remontu 
mostu. 
W najbliższy poniedziałek ma być w Tczewie pan poseł Jaworski w sprawie mostu. 
Dla miasta winien być najważniejszy cel, nieważne kto się interesuje, z jakiej opcji, 
ważne, aby most można było wyremontować i uratować. 
 
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  
ceny wykupu gruntu przy ul. ks. Ściennego. 
 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że część gruntu jest własnością 
Gminy Miejskiej Tczew i parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po wydzieleniu 
geodezyjnym salki katechetycznej, którą parafia chce zachować, możliwe będzie 
zlecenie przez biegłego wyceny. Ekonom diecezji Peplińskiej wyraził wolę pogodzenia 
się z wyceną. Poinformował, iż w dniu wczorajszym odbyła się publiczna debata na 
temat projektu budżetu miasta na 2014r. na której była duża frekwencja. 
 
Radny Rady Miejskiej Bartłomiej Kulas – zwrócił się z zapytaniem, która strona 
powołała biegłego do wyceny terenu przy ul. Ks. Ściennego. 
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Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki- poinformował, że miasto powoła 
biegłego. 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia  
Informacja ze zgłoszonych  
interpelacji przez radnych  
w okresie od 31 października2013r. 
do 27 listopada 2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że w okresie od 
31 października 2013r.do 27 listopada 2013r. nie wpłynęły interpelacje.  
 
Pkt 7 porządku posiedzenia  
Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej 
kontroli problemowej dotyczącej  realizacji 
planów finansowych dochodów i wydatków  
Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie  
za okres od 01 września 2011r. do 31 sierpnia 2013r.”                                                
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Roman Kucharski – 
przedstawił powyższy protokół, który znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że głos zabierze 
Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego Małgorzata Mykowska.  
 
Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego Małgorzata Mykowska – poinformowała, że 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki wyróżnił cztery najbardziej aktywne w 2013 roku 
organizacje pozarządowe oraz podziękował uczestnikom 23. Ulicznego Biegu 
Sambora. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej 
TMZT ma bardzo długą tradycję, w ostatnim czasie szczególnie mocno zaangażowało 
się w promocję twórczości regionalistów kociewskich, szczególnie Romana 
Landowskiego. W tym roku odbył się już po raz 6 Konkurs Literacki, któremu 
patronuje p. Roman.  Z roku na rok wzrasta liczba uczestników konkursu – w tym roku 
było ich  ponad 250 z trzech powiatów – tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego. 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów , ponadgimnazjalnych oraz ośrodków opiekuńczych 
Tczewskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. 
W tym roku koło obchodziło 20-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się w Tczewie 
konferencja poświęcona osobom niepełnosprawnym . Koło od lat wspiera osoby                               
z upośledzeniem umysłowymi i ich rodziny  proponując im różne formy terapii                          
i wypoczynku. Dzięki organizowaniu i uczestnictwu w festynach, wystawach, 
kiermaszach stowarzyszenie udowadnia, że osoby niepełnosprawne to  często ludzie 
utalentowani i na pewno warci poznania. 
Bank Żywności 
Jego celem jest zapobieganie marnotrawstwu żywności  oraz zmniejszanie obszarów 
biedy i niedożywienia. Organizacja nieodpłatnie pozyskuje produkty żywnościowe              
i nieodpłatnie przekazuje je potrzebującym.  Działa na terenie całego województwa, 
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współpracuje z ponad 100 instytucjami. Na terenie gminy i miasta Tczew Bank 
Żywności wspiera między innymi:  MOPS, PKPS, szkoły, specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy, świetlice środowiskowe, Stowarzyszenie na Rzecz Osób                                             
z Upośledzeniem  Umysłowym, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, 
Szpitale Tczewskie oraz udziela pomocy wszystkim, którzy się zgłoszą.                 
W 2012r.  tczewski Bank Żywności dotarł ze stałym systematycznym wsparciem do  
pond 40 tys. potrzebujących. 
Rowerowy Tczew 
Rowerowy Tczew to coraz liczniejsza grupa pasjonatów dwóch kółek. Propaguje 
zwyczaj codziennego korzystania z roweru w drodze do szkoły i pracy, a także rozwój 
ogólnodostępnych imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych. Angażuje się w 
działania zmierzające do tego, by Tczew był miastem przyjaznym  rowerom                  
i rowerzystom. Organizuje m.in. nocne rajdy rowerowe Świetlik i wiele innych imprez 
dla cyklistów. 
Statuetki odebrali: Eleonora Lewandowska - prezes TMZT, Katarzyna Spławińska                          
z PSOUU (w zastępstwie Urszuli Giełdon) , Maria Jankowska z Banku Żywności oraz 
Marek Bury z Rowerowego Tczewa. 
 
Sesja była też okazją do podziękowania uczestnikom 23. Ulicznego Biegu Sambora. 
Bieg odbył się 9 listopada, z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 
Pobiegła w nim ok. 20 osobowa grupa tczewian, którą do udziału zaprosił prezydent 
miasta. Byli to reprezentanci naszych szkół, jednostek organizacyjnych,  instytucji 
kultury oraz biznesu. Pobiegli między innymi: 
- dyrektor Centrum Kultury i Sztuki - Krystian Nehrebecki, 
- dyrektor ZGKZM - Witold Sosnowski, 
- dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji - Grzegorz Żemajtis. 
Wszyscy ukończyli bieg w dobrych humorach i otrzymali od prezydenta 
podziękowania. 
Podczas sesji specjalne podziękowania za udział w biegu otrzymali: 
-  Lidia Rosińska pracuje w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na stanowisku   
    księgowej i reprezentowała swoją firmę, 
-  Andżelika Mazurowska jest inspektorem w wydziale edukacji i reprezentowała    
    Urząd Miejski. 
-  Janusz Cześnik - redaktor Gazety Tczewskiej, pobiegł jako jedyny przedstawiciel   
    mediów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  ogłosił przerwę w obradach 
sesji, podczas której odbędzie się spotkanie Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji 
Polityki Gospodarczej. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
II . Część druga: 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja o realizacji systemu  
zadań selektywnej zbiórki odpadów. 
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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 o realizacji systemu zadań 
selektywnej zbiórki odpadów. 

 
Pkt  9  podjęcie uchwał: 
Pkt  9. 1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wzoru formularzy niezbędnych  
do wymiaru i poboru podatku  
od nieruchomości, rolnego i leśnego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 07.12.2013r. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie  wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVIII/300/2013 
w sprawie  

wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

podjęto jednogłośnie: za – 19 
(podczas głosowania pkt 9.1 - obecnych 19 radnych)  

        nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,                        
 

       Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wzoru formularzy    
        niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego                      

i leśnego. 
Pkt 9.2 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie określenia  
przystanków komunikacyjnych  
i dworców  na terenie Tczewa  
oraz warunków i zasad korzystania  
z nich przez przewoźników wraz 
ze stawkami opłat 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 30.10.2013 r. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – zwróciła się z zapytaniem, 
czy przystanki będą czynne zaraz po podjęciu uchwały, czy dopiero po jakimś czasie. 
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że to tylko wykaz przystanków, 
co nie znaczy, że w momencie wejścia w życie uchwały na tych przystankach będą się 
zatrzymywały autobusy. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz- poinformował, 
że komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych                 
i dworców  na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez 
przewoźników wraz ze stawkami opłat. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVIII/301/2013 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
i dworców  na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania 

z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat 
podjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 9.2 - obecnych 19 radnych)  
        nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,                             

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych i dworców  na terenie Tczewa oraz 
warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami 

opłat. 
Pkt 9.3 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia „Tczewskiej  
Karty Rodziny Wielodzietnej” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 27.11.2013 r.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia polityki miasta, wobec rodzin wielodzietnych. 
Jest to odpowiedź na deklaracje składane w czasie wyborów- realizacja programu 
wyborczego koalicji, jednocześnie jest to realizacja licznych wniosków różnych 
organizacji czy osób fizycznych dotyczących wprowadzenia karty w mieście Tczewie. 
Projekt uchwały jest kompilacją projektu zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość 
jak i przez Prezydenta Miasta, oraz licznych uwag osób fizycznych. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kajzer – poinformował, że 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 27.11.2013 r. 
Uwag nie zgłoszono  
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Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVIII/302/2013 
w sprawie 

wprowadzenia „Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej” 
podjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 9.3 - obecnych 19 radnych)  
     nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,                        

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wprowadzenia „Tczewskiej 

Karty Rodziny Wielodzietnej”. 
 

Pkt 9.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 12.11.2013 r. . 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Zenon Żynda – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kajzer – komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Tczewskiego. 
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 XXXVIII/303/2013 
w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 9.4 - obecnych 19 radnych)  
         nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,   

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
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Pkt 9.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia rocznego planu  
potrzeb w zakresie wykonywania  
prac społecznie użytecznych w mieście  
Tczewie  na rok 2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 27.11.2013 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Zenon Żynda – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kajzer – komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w 
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie  na rok 2014. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania  
prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie  na rok 2014. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVIII/304/2013 
w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie  na rok 2014 

podjęto jednogłośnie: za –19 
(podczas głosowania pkt 9.5 - obecnych 19 radnych) 

         nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,   
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście 

Tczewie  na rok 2014 
            

Pkt 9.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wystąpienia Gminy Miejskiej  
Tczew ze Stowarzyszenia pod  
nazwą „Forum Rewitalizacji"   
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 04.11.2013 r.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Zenon Żynda – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
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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 sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia pod  
nazwą „Forum Rewitalizacji". 
 
 W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVIII/306/2013 
w sprawie 

 
wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia pod nazwą 

 „Forum Rewitalizacji" 
podjęto jednogłośnie: za –19 

(podczas głosowania pkt 9.6 - obecnych 19 radnych) 
         nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,   

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie wystąpienia Gminy 

Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia pod nazwą „Forum Rewitalizacji". 
 

Pkt 9.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wystąpienia Gminy Miejskiej  
Tczew ze Stowarzyszenia Gmin 
 Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion  
Bałtyk 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 04.11.2013 r.  
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Zenon Żynda – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
 
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 uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia 
Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałty. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVIII/306/2013 
w sprawie  

wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin 
Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk 

podjęto jednogłośnie: za –19 
(podczas głosowania pkt 9.7 - obecnych 19 radnych) 

         nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,   
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie wystąpienia Gminy 
Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej                   

Euroregion Bałtyk 
 

Pkt 9.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
 nadania Panu Janowi Szymała   
Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z  dnia 20.11.2013 r. 
 
Przewodniczący Klubu Pro Domo Trsoviensi Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 
na podstawie obowiązującego regulaminu w zakresie przyznawania medalu PRO 
DOMO TRSOVIENSI wnioskami, które wpływają do pana przewodniczącego, 
zajmują się komisje stałe Rady Miejskiej, a  wnioski pozytywnie zaopiniowane 
wpływają do Kapituły Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI.  
Następnie Przewodniczący Klubu PRO DOMO TRSOVIENSI odczytał pozytywna 
opinię Kapituły, dotyczącą nadania wyróżnienia Panu Janowi Szymale, (opinia w zał.)  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Kamińska – zwróciła uwagę, aby w 
projekcie uchwały było odmienione  nazwisko pana Szymały, iż medal nadaje się panu 
Janowi Szymale.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania Panu Janowi Szymale  Medalu  ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVIII/307/2013 
w sprawie 

nadania Panu Janowi Szymale  Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
podjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 9.8 - obecnych 19 radnych) 
         nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,   

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania Panu Janowi 

Szymale Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
 
Pkt 9.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie  
w trybie bezprzetargowym umów 
 najmu nieruchomości stanowiących  
własność Gminy Miejskiej Tczew. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 21.11.2013r.  
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Radny Rady Miejskiej Zbigniew Urban – poinformował, że Gmina Miejska Tczew 
przekazuje dotacje do przedszkoli publicznych i niepublicznych. Od stycznia 2014 
roku kwota dotacji dla przedszkoli prywatnych szacowana jest w wysokości 650 zł 
miesięcznie za każde dziecko przebywające w przedszkolu. Tak jest to skalkulowane w 
projekcie budżetu na przyszły rok. W związku z powyższym dodając do tego opłatę 
jaką ponoszą rodzice dzieci w szacunkowej wysokości 350-400 zł, otrzymujemy kwotę 
jaka przekazana zostaje na każde dziecko w przedszkolu prywatnym i jest to  kwota 
ponad tysiąc złotych. 
W odniesieniu do obecnych 14 przedszkoli i 4 punktów przedszkolnych – to część tych 
przedszkoli działa na majątku gminy. Są to budynki miejskie, używane przez osoby 
prywatne, w celu prowadzenia w nich przedszkoli, tych przedszkoli jest 6. 
Do tej pory te osoby fizycznie nie traciły z tytułu prowadzenia działalności, ani 
dzierżawy, ani żadnych pieniędzy za wynajem.  
Kierunek wskazany przez pana prezydenta, w przedstawionym projekcie uchwały, 
czyli wyrównanie wszystkich podmiotów gospodarczych w tej materii, aby były one 
obciążane za budynki, za dzierżawę, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Powinno tak 
być, aby wszyscy mieli równe szanse. 
Przedszkole w którym jest 170 osób, będzie otrzymywało miesięcznie na wychowanie 
dzieci i wszystko co z tym jest związane, ponad 170 tys. zł. miesięcznie. 
W skutek zwiększenia od przyszłego roku dotacji o 214 zł, jakość świadczonych usług 
w przedszkolach również wzrośnie, albo opłaty ponoszone przez rodziców z tytułu 
oddania dzieci do przedszkoli zmaleje. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Zenon Żynda – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów 
najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXVIII/308/2013 
w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów 
najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew. 

podjęto większością głosów: za –18, przeciw -0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 9.9 - obecnych 19 radnych) 

wstrzymała się B. Kamińska,  
         nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, W. Mroczkowski, K. Misiewicz, F. Motas,   
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 



14 

 

Pkt  13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
 

TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radna Grażyna Antczak  
Radna zwróciła się o zaplanowanie na rok 2014 wykonania dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. Wigury. ( uzasadnienie w zał. ) 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 538 
2. Radny Bartłomiej Kulas  

Radny zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie na sesję grudniową projektu 
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tczew do Związku Miast Polskich 
(uzasadnienie w zał.) 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 539 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
podjęto uchwały o wystąpieniu ze stowarzyszeń, bo propozycja pana prezydenta 
była taka, żeby do Związku Miast Polskich wstąpić i dobrze, że kolega to 
również zauważył - bardzo pozytywne oddziaływanie tego stowarzyszenia dla 
naszego regionu. Myślę, że po dyskusji wstąpimy do tego stowarzyszenia.  

3. Radny Bartłomiej Kulas  
Radny wnioskuje o likwidację opłat za przewóz wózków dziecięcych środkami 
komunikacji miejskiej (uzasadnienie w zał.)  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 540 
4. Radny Kazimierz Ickiewicz  

W związku z otrzymanymi sygnałami od mieszkańców, radny wnioskuje                              
o umieszczenie na ławeczce Romana Landowskiego tabliczki z jego imieniem                          
i nazwiskiem, latami życia oraz informacją kim był R. Landowski.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 541 
5. Radny Kazimierz Ickiewicz  

W  związku z wydawaniem przez Urząd Miejski w Tczewie różnych publikacji                          
i gadżetów, radny wnioskuje, aby otrzymywali je radni Rady Miejskiej. 
Wniosek jest konsekwencją dyskusji jaka miała miejsce na ostatnim posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej, a chodzi o to, aby radni wiedzieli jakie materiały 
promocyjne są dostępne i mogli zwracać się o nie, gdy np. uczestniczą w 
różnych spotkaniach.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 542 
6. Radna Ewa Czochór  

Radna wnioskuje o ustawienie pojemników na szkło i plastiki oraz dystrybutora 
na psie odchody na osiedlu ,,Kolejarz” w miejscu przed sklepem spożywczym.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 543 
7. Radna Ewa Czochór  

Radna wnioskuje o uporządkowanie i posprzątanie m. in. zaległej trawy na 
osiedlu ,,Kolejarz” wokół stawu i przyległego terenu  oraz uzupełnienie 
ubytków na drodze wewnętrznej usytuowanej za wiaduktem kolejowym na 
drodze A1. Droga prowadzi na osiedle i znajduje się naprzeciw stawu.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 544 
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8. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna wnioskuje o zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Za Dworcem. 
Spółka ,,Koral” mieszcząca się przy tej ulicy wyraża zgodę (wolę) udziału                     
w pracach przy wykonaniu drogi dojazdowej.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 545 
 

9. Radna Barbara Kamińska  
Radna wnioskuje o jak najszybsze uruchomienie przystanku autobusowego 
komunikacji miejskiej (linia nr 12) w części nowo wybudowanej ul. tzw. 
Suchostrzyckiej w pobliżu SP Nr 12.  
Przystanek ten jest szczególnie potrzebny dla dzieci uczęszczających do SP                 
Nr 12 dojeżdżających głównie z osiedla Bajkowe oraz innych osiedli (w tym              
z Górek). Czekanie do całkowitego zakończenia inwestycji wydaje się być 
nieuzasadnioną zwłoką, zważywszy, że można już teraz ułatwić bezpieczniejszy 
dojazd najmłodszych dzieci do szkoły.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 546 
 

10. Radny Krzysztof Korda  
Radny na wniosek mieszkańców Suchostrzyg  zwrócił się z wnioskiem                         
o poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych w pobliżu 
skrzyżowania ulic: Żwirki i Armii Krajowej w pobliżu marketu Polo. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 547 
 

11. Radny Krzysztof Korda  
Radny na wniosek mieszkańców ulicy Starowiejskiej,  zwrócił się z wnioskiem                       
o poprawę bezpieczeństwa zwłaszcza pieszych na przejściach dla pieszych, 
położonych przy ul. Starowiejskiej, np. poprzez wybudowanie wzniesienia na 
przejściach dla pieszych, żeby samochód musiał zwolnić.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 548 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Roman Kucharski – w nawiązaniu do zgłoszonego wniosku zwrócił się z zapytaniem, 
czy na osiedlu Staszica są już ustawione śmietniki. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że 26 listopada 2013r. odbyło 
się spotkanie z wszystkimi, którzy zajmują się problemami odpadów i temat został 
definitywnie rozwiązany. 
 
Kazimierz Mokwa – w nawiązaniu do debaty z mieszkańcami w sprawie projektu 
budżetu na 2014r. – wyraził zadowolenie, że mieszkańcy osiedla Górki, tak licznie 
wzięli w niej udział. Poinformował, że podczas debaty poruszono dwa zagadnienia 
dotyczące ulicy Młyńskiej i ulicy Głowackiego.  
Przedstawił panu prezydentowi zdjęcia ulicy Głowackiego, po opadach deszczu. 
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Bartłomiej Kulas – przedstawił oświadczenie dotyczące  postawy Prezydenta Miasta 
Tczewa oraz części radnych koalicji rządzącej miastem Tczew, wobec zgłaszających 
propozycji zmian w uchwale Rady Miejskiej , dotyczącej konsultacji społecznych       
z mieszkańcami miasta Tczewa. 
,,Szanowni Państwo! W niniejszym oświadczeniu chciałbym wypowiedzieć się na 
temat sposoby i formy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Tczewa. 
Przypomnę Państwu, że 30 sierpnia 2012 roku, a wiec już ponad rok temu, zgłosiłem 
wspólnie z Radnym Krzysztofem Kordą, propozycję zmian w Uchwale Rady 
Miejskiej, dotyczącej przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Tczewa. Niestety nasza propozycja nie spotkała się ze spodziewanym odzewem ze 
strony Prezydenta Miasta. Przez kilka ostatnich miesięcy, ciągle liczyłem na to, że Pan 
Prezydent Pobłocki do tej sprawy zechce wrócić. Niestety tak się nie stało. Tymczasem 
mieliśmy w naszym Samorządzie w ostatnich miesiącach bardzo wiele sytuacji,                     
w których głos mieszkańców nie został dopuszczony w formie realnych konsultacji 
społecznych, a w których to sprawach podejmowaliśmy najważniejsze w tej kadencji 
decyzje, które obejmowały tysiące mieszkańców Tczewa. Dotyczyły one kwestii 
życiowych, takich jak na przykład likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym i połączenia ZGM z TTBS. Podejmowaliśmy decyzję              
w sprawie przejęcia dróg od Powiatu Tczewskiego, które będą rodzić znaczne 
konsekwencje inwestycyjne w kolejnych latach. Decydowaliśmy także o kwestiach 
natury politycznej, w tym przede wszystkim o kształcie Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych. Prezydent postanowił także zreorganizować ruch drogowy w obrębie 
Starego Miasta. W trakcie prowadzonych w ostatnich latach inwestycji, jak chociażby 
ostatnio w przypadku ulicy Nowosuchostrzyckiej czy wcześniej w przypadku innych, 
pojawiły się protesty ze strony mieszkańców. W żadnej z tych spraw, nie 
przeprowadzono realnych konsultacji społecznych, z mieszkańcami naszego miasta.  
10 lipca 2013 roku, doszedłem do wniosku, że na żadną inicjatywę ze strony Pana 
Prezydenta w tych sprawach nie można liczyć. Dlatego w dwóch z nich, które uznałem 
za bardzo ważne dla lokalnej społeczności, zaproponowałem w formie wniosku, 
przeprowadzenie konsultacji społecznych w 2013 lub 2014 roku. Mówię tu                          
o reorganizacji ruchu drogowego na Starym Mieście oraz Jednomandatowych 
Okręgach Wyborczych. Moje wnioski zorganizowania realnych konsultacji 
społecznych w tych sprawach, zostały przez Prezydenta odrzucone.  
Ostatnią nadzieję, na zapewnienie mieszkańcom prawa współudziału w podejmowaniu 
najważniejszych decyzji w mieście, widziałem we wpisaniu obligatoryjnych tematów 
konsultacji, do uchwały Rady Miejskiej. Dlatego na październikowym posiedzeniu 
Komisji Polityki Społecznej, przedstawiłem w formie wniosku 5 propozycji tematów, 
w sprawach których, każdorazowo powinny odbywać się konsultacje społeczne                     
z mieszkańcami Tczewa. Swoje propozycje, oparłem na doświadczeniach 
podejmowanych w tej kadencji Rady Miejskiej uchwał, w ważnych sprawach,                          
w których głos mieszkańców nie był słyszany. Były to następujące tematy: 
- Inwestycje miejskie o wartości ponad 1 mln złotych  
- Wieloletnie Plany Inwestycyjne  
- Zmiany granic okręgów wyborczych  
- Tworzenie i likwidacja jednostek budżetowych gminy  
- Zmiany w organizacji ruchu drogowego na obszarze o zasięgu osiedla 
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Na posiedzeniu komisji w dniu 25 listopada tego roku, większością głosów rządzącej 
miastem koalicji, w głosowaniu jawnym 3 przeciw do 2 za, odrzucono mój wniosek. 
Oprócz mnie, za głosował tylko Radny Piotr Popielarczyk. 
 Czy tematy, które zaproponowałem, aby ująć w uchwale Rady Miejskiej, nie 
dotyczą najważniejszych dla mieszkańców spraw? Dlaczego Prezydent Miasta,                        
a później koalicyjna większość radnych, odrzuca pro obywatelskie projekty? Dlaczego 
rządzący miastem sprzeciwiają się budowie społeczeństwa obywatelskiego? Z jednej 
strony mamy budżet obywatelski, bardzo dobry pomysł. Z drugiej strony pozory 
konsultacji społecznych. Śmiem twierdzić, że pomysł odrzucony został tylko dlatego, 
że zgłosił go Radny z opozycji. Można zrozumieć różnice zdań. Ale czy mieszkańcy w 
środowe popołudnie po pracy, mają mieć czas na wysłuchiwanie informacji o tabelach 
budżetowych? Mówię tu konkretnie o sposobie przeprowadzania konsultacji                       
ws. budżetu miasta przeprowadzonych wczoraj, gdzie i tak była niezła, wręcz 
zaskakująco dobra frekwencja, co tylko dowodzi potrzeby tych konsultacji w naszym 
mieście. Nie można jednak konsultacji budżetowych porównywać do dyskusji                        
o budowanej drodze dla mieszkańców konkretnego osiedla, które można by 
przeprowadzać na przykład w soboty, a taki był właśnie cel mojej inicjatywy.   
 Szczególnie chciałbym zwrócić Szanownym Państwu uwagę, że choć w tej 
kadencji pominięto wiele tematów, w których powinny być przeprowadzone 
konsultacje społeczne, jeden boli mnie szczególnie. Chodzi oczywiście o okręgi 
wyborcze. Nie potrafię zrozumieć jak można decydować o politycznym kształcie 
Tczewa, w zaciszu urzędniczych gabinetów. Pod stołem. Przypomnę Państwu, o czym 
przed chwilą mówiłem. Jeszcze nie jest zbyt późno, by takie konsultacje się odbyły. 
Ale najpierw Prezydent Pobłocki tą propozycję odrzucił, latem tego roku,                           
a w poniedziałek 25 listopada, koalicyjna większość na Komisji Polityki Społecznej 
postąpiła identycznie. Nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Tczewa, w tak ważnej sprawie, jaką są okręgi wyborcze, co w praktyce decyduje               
o kształcie przyszłej Rady Miejskiej, nosi znamiona skoku na władzę. Kładzie się to 
cieniem na honorze naszego samorządu. Uważam, że rozmów z mieszkańcami nigdy 
za wiele. Wszyscy, którzy są przeciw takim konsultacjom, powinni się wstydzić.                  
W mojej ocenie głos przeciw konsultacjom, to głos antydemokratyczny. W wielu 
miastach w Polsce, takie konsultacje społeczne się odbywają. Niestety nie u nas. 
 Podsumowując, można długo unikać rozmów z mieszkańcami o trudnych 
tematach. W zasadzie można to robić przez całe 4 lata, jak to chce czynić Prezydent 
Mirosław Pobłocki i koalicja. Ale kiedyś w końcu musi nadejść dzień rozmowy               
z mieszkańcami. Może lepiej teraz konsultować niż wszystko zostawiać do dnia 
wyborów.” 
      
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego 
Bartłomieja Kulasa, który wcześniej przedstawił oświadczenie: 
,,Kolego Bartku, to jest zdanie kolegi radnego po pierwsze, prywatne. Kiedy pan złożył 
wnioski dotyczące konsultacji?’’ 
 
Bartłomiej Kulas - ,,panie przewodniczący mówiłem o tym w moim oświadczeniu. 
Pierwsza prośba była 30 sierpnia 2012 wspólnie z radnym Krzysztofem Kordą na sesji 
odczytałem taką propozycję. 
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Druga prośba, był to wniosek z 10 lipca 2013 gdzie zaproponowałem w konkretnych, 
dwóch ważnych sprawach panu prezydentowi, w formie wniosku przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, które również się nie odbyły. 
Oraz na październikowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, złożyłem wniosek, 
aby to wpisać do uchwały Rady Miejskiej. Wniosek został poddany głosowaniu                                
25 listopada na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwracając się do radnego 
Bartłomieja Kulasa, poinformował: ,, jest pan radnym i jeżeli pana wnioski nie               
przechodzą, czy ma pan jakieś wątpliwości, to powinien pan z tym przyjść do 
przewodniczącego, może byśmy wspólnie zaradzili tym sytuacjom. Jeszcze nie 
słyszałem, żeby w sprawie konsultacji jakiejkolwiek ktoś się zwrócił do pana 
prezydenta i do rady, i nie zostały one przeprowadzone. Proszę tutaj nie wprowadzać w 
błąd opinii publicznej, bo to są tylko pana zdania, pana słowa i proszę za nie brać 
odpowiedzialność. Niech pan nie mówi o skoku na władzę , niech pan nie mówi 
rzeczy, które nie mają tutaj miejsca, bo to jest naprawdę nie godne radnego Rady 
Miejskiej w Tczewie. Proszę na to zwracać uwagę.’’ 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak– zwracając się do radnego 
Bartłomieja Kulasa, poinformowała: ,,kolego jestem radną koalicji i naprawdę nie mam 
czego się wstydzić, bo na przestrzeni wielu lat, od kiedy jestem radną, kiedykolwiek 
była potrzeba, aby były konsultacje społeczne, to one były. I chcę panu powiedzieć                
z doświadczenia, że jeżeli dana grupa mieszkańców nie jest zainteresowana 
bezpośrednio problemem, to ona nie przyjdzie na te konsultacje. 
Wielokrotnie sama organizowałam konsultacje odnośnie przebudowy ulicy Andersena, 
progów sprowadzonych na ulicy Sikorskiego, na osiedlu Bajkowym kiedy mieszkaniec 
zwrócił się do nas i były to konsultacje bardzo skuteczne, o niesprzedawalnie działki 
pod zabudowę, tylko przeznaczenie na plac rekreacyjny. I mogłabym wymieniać tych 
konsultacji dziesiątki na przestrzeni 15 lat, a pan z doświadczeniem zaledwie 3 letnim 
potrafi nam mówić, że powinniśmy się wstydzić. To pan powinien się wstydzić za 
swoją arogancję.’’ 
 
Radny Rady Miejskiej Bartłomiej Kulas– poinformował: ,,panie przewodniczący, 
bardzo mi przykro, że poddaje pan pod wątpliwość, wiarygodność moich słów, dlatego 
przekazuję panu w tym momencie wnioski, które złożyłem do pana prezydenta 
Mirosława Pobłockiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych w roku 2013                     
i 2014r., mogę je odczytywać, ale szanuję Państwa czas, dlatego powiem czego 
dotyczyły: 
- zmian organizacji ruchu drogowego na Starym Mieście, 
- przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału miasta na okręgi     
  wyborcze. 
Mam także odpowiedzi pana prezydenta, na oba te wnioski. W jednym pan prezydent 
stwierdza: ,, w związku z powyższym w tym stanie rzeczy proponuje przeprowadzenia 
konsultacji społecznych jest bezprzedmiotowa – to w sprawie okręgów wyborczych. 
W drugiej odpowiedzi pan prezydent stwierdza: ,, uwzględniając powyższe uważam, 
że nie ma potrzeby organizowania dodatkowych konsultacji społecznych                              
w przedmiotowej sprawie – dotyczy to organizacji ruchu drogowego na Starym 
Mieście. 
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Po sesji jeszcze panu przewodniczącemu przekażę wniosek jaki złożyłem na 
posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, dotyczący wpisania do projektu uchwały 
Rady, stosownych zapisów, aby takie konsultacje obligatoryjnie się odbywały. 
Natomiast w protokole Komisji Polityki Społecznej, pan przewodniczący może 
sprawdzić jak wyglądał wynik dyskusji i głosowania. 
Pani radna zechciała wspomnieć na temat mojego doświadczenia, chciałbym tylko 
zwrócić uwagę, aby pani radna nie deprymowała mojego mandatu radnego, do 
mówienia tego, co uważam w oświadczeniach, ponieważ myślę, że doświadczenie nie 
ma absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli wszyscy jesteśmy świadkami tego, że w tak 
ważnych sprawach nie przeprowadza się konsultacji społecznych. Jaki to ma związek 
ze sprawą, to trzeba mieć 30 lat doświadczenia w samorządzie, żeby móc powiedzieć 
prawdę, proszę Państwa’’ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego 
Bartłomieja Kulasa: ,,kolego radny, kolega mnie nie słucha w ogóle, ja do kolegi 
mówię, że kolega się nie zwrócił…, że jeżeli nie było odpowiedzi ze strony pana 
prezydenta, to mówiłem, że ma się pan zwrócić do przewodniczącego rady, bo tutaj 
wspólnie możemy dojść do wniosku, że taka konsultacja jest potrzebna. A pan tego nie 
uczynił, pan w ogóle się nie konsultuje z przewodniczącym, ewentualnie z Radą, 
zabiera pan głos tylko z trybuny, także później niech pan nie ma pretensji, że te 
wnioski są w taki sposób traktowane, jak są traktowane. Bo być może większość 
radnych nie ma dostatecznej wiedzy na ten temat.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił informacje: 
-konwent odbędzie się 05 grudnia 2013r. o godz. 16.00 
-sesja Rady Miejskiej 19 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 
-na prośbę pana dyrektora TCSiR, poinformował iż 04 grudnia br. o godz. 1900 w    
 budynku przystani nad Wisłą 6, odbędą się szanty mikołajkowe na żeglarska nutę, 
- po sesji odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej z wszystkimi   
  przewodniczącymi komisji,  
- o godz. 1340 zbiórka przed budynkiem Urzędu Miejskiego radnych, chcących wziąć 
udział w otwarciu ulicy tzw. Nowosuchostrzyckiej.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono         
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXVIII sesji, dziękując wszystkim 
za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1220. 
 

                                      
Wytworzyła: 
Łucja Kussowska 
 

 


