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P r o t o k ó ł  Nr V/2015 

----------------------------------------------- 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 marca 2015 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
Obecni radni:          -    21/ wg listy obecności 

 
                                Nieobecni radni     -        Jarosław Bartoszewski 
             Michał Bollin             

                                        
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył V sesję Rady Miejskiej 
w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Posła Na Sejm RP Kazimierz Smolińskiego, 
- Posła na Sejm RP Jana Kulasa,  
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Członka Zarządu Powiatu Tczewskiego Zenona śyndę,  
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana 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, Ŝe w obradach sesji uczestniczy 21 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 05.03.2015r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji z 05.03.2015r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 20 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, J. Bartoszewski, 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 26 lutego 2015 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2015 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od  26 lutego 

2015r. do 25 marca 2015 r. 
 
II . Część druga: 
 

7. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2014 
roku 

8. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 
Fabrykę Sztuk w 2014 r., 

9. Podsumowanie „Nieobozowej Akcji Zima 2015”, 
10. Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  za rok 2014, 
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2012-2014 w 2014 r., 
12. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 

2014,  
 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
13.1 zmiany budŜetu miasta na 2015 rok, 
13.2  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2015-2028, 
13.3 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
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13.4 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa, 

13.5  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w 
mieście Tczewie na rok 2015, 

13.6 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie uŜytecznych w Tczewie na rok 2015, 

13.7 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 10 maja 2015 r., 

13.8 zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Tczewa.  
 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 26 lutego 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 26 lutego 2015r. Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do 
wglądu.  
Czy są uwagi do w/w protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół  
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z  26 lutego  2015r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 lutego 2015 r. 

-  przyjęto jednogłośnie: za – 20 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 20 radnych) 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, J. Bartoszewski, Cz. Roczyński,  

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c marzec 2015 r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
zapytania do informacji przedstawionej  przez Prezydenta Miasta. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
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Pkt 6  porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 26 lutego 2015r.  
do 25 marca 2015 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 lutego 2015r. do 25 marca 
2015 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej informacji są pytania.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Część II 
 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji zadań statutowych  
realizowanych przez TCSiR w 2014 roku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜszą informację.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań statutowych 
realizowanych przez TCSiR w 2014 roku. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji zadań  
statutowych realizowanych przez  
MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2014 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜszą informację.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2014 r. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Podsumowanie „Nieobozowej  
Akcji Zima 2015” 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜszą informację.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Podsumowanie „Nieobozowej Akcji Zima 2015” 
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Pkt 10  porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji zadań  
Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania  
Narkomanii  za rok 2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜszą informację.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                   

i Przeciwdziałania Narkomanii  za rok 2014. 
 
Pkt 11  porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego  
Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2012-2014 w 2014 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Miejskiego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 r. 

 
Pkt 12  porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z wykonania  
planu pracy Pracowni Edukacji  
Ekologicznej za rok 2014 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z wykonania 
planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2014. 

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
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Pkt  13 podjęcie uchwał: 
    Pkt  13. 1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budŜecie miasta  
Tczewa na 2015 rok 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.03.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – zaproponował, aby 
przewodniczący komisji stałych, po przedstawieniu przez Prezydenta Miasta 
sprawozdania z działalności, w krótkich wystąpieniach omawiali sprawy poruszane  na 
komisjach, a podczas głosowania nad poszczególnymi punktami obrad sesji, 
przedstawiali zmiany do projektów uchwał. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, iŜ nie 
koniecznie przewodniczący komisji musieliby zdawać relację w imieniu pana 
prezydenta, z tego, co się działo na komisjach. Projekty uchwał są zamieszczane w BIP              
i mieszkańcy mają moŜliwość zapoznania się z nimi, a jeŜeli chcieliby uzyskać więcej 
informacji na temat danego projektu uchwały, to mogą przyjść na komisję w celu 
przedyskutowania danego tematu. 
Co do drugiej uwagi, to jeŜeli są jakieś zmiany wprowadzane w projektach uchwał, to 
moŜna by w dwóch trzech zadaniach naświetlić sprawę, co ewentualnie się zmieniło i to  
byłoby do przyjęcia.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, w głosowaniu za – 9 
wstrz. – 1. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe na Komisji Finansowo-BudŜetowej             
(19 marca br.) podczas głosowania korekty budŜetu, głosował przeciw, ze względu na 
brak współpracy policji z miastem.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – poinformował, Ŝe                   
w korekcie budŜetu zabezpieczona jest kwota 20.000 zł. jako dofinansowanie dla policji 
na zakup samochodu, a nikt z policji nie zainteresował się, aby przyjść na sesję 
podziękować, czy przedstawić krótką informację na temat zakupu samochodu, np. kiedy 
będzie zakupiony.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt      
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr V/37/2015 
w sprawie  

zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 rok 
podjęto większością głosów: za –19, przeciw – 0, wstrz. - 2 

(podczas głosowania pkt 13.1 – obecnych 21 radnych)  
wstrzymali się od głosu: R. Dominikowski, K. Misiewicz ,  

                                  podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, J. Bartoszewski 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta 
Tczewa na 2015 rok. 

 
    Pkt  13. 2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na lata   
2015-2028 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.03.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, w głosowaniu za – 9 
wstrz. – 1. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata  
2015-2028. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr V/38/2015 
w sprawie  

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 13.2 – obecnych 21 radnych)  
                                  podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, J. Bartoszewski 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata  2015-2028. 
 
Pkt 10.3 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu opieki nad  
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt 
 na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.03.2015 r. Poinformował o pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza 
Weterynarii.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka- poinformowała, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr V/39/2015 
w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
 (podczas głosowania pkt 13.3- obecnych 21 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: M. Bollin, J. Bartoszewski  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miejskiej Tczew. 
 

    Pkt  13. 4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyznania dotacji na prace  
konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących  
się na terenie administracyjnym miasta Tczew. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 20.02.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr V/40/2015 

w sprawie  
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty  

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących 
się na terenie administracyjnym miasta Tczew. 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 13.4 – obecnych 21 radnych)  

                                  podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, J. Bartoszewski 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczew. 

 
Pkt 13.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
 Tczewie na rok 2015 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 18.02.2015 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały. Poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe do pracy                     
w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na okres kadencji 2014-
2018, wytypowano po jednym przedstawicielu z  kaŜdego klubu radnych:  

1) PNP – Gertruda Pierzynowska, 
2) PiS – Ewa Ziółek-Radziszewska, 
3) PO – Marek Byczkowski,  

 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w mieście Tczewie na rok 2015. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr V/41/2015 
zmieniającą  

uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                       
w mieście Tczewie na rok 2015 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
 (podczas głosowania pkt 13.5 - obecnych 21 radnych) 

                                  podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, J. Bartoszewski 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2015. 

 
Pkt 13.6 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały dotyczącej  
zatwierdzenia rocznego planu  
potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie uŜytecznych w  
Tczewie na rok 2015 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 20.02.2015 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały. Poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu potrzeb                 
w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w Tczewie na rok 2015. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr V/42/2015 
w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w Tczewie na rok 2015 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
 (podczas głosowania pkt 13.6 - obecnych 21 radnych) 

                                  podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, J. Bartoszewski 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2015. 

 
Pkt 13.7 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
utworzenia na obszarze miasta  
Tczewa odrębnych obwodów  
głosowania dla przeprowadzenia  
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 25.02.2015 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr V/43/2015 
w sprawie 

utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 13.7 - obecnych 21 radnych) 
                                  podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, J. Bartoszewski 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze miasta 

Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

 
Pkt 13.8 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany siedzib obwodowych komisji  
wyborczych na obszarze miasta Tczewa.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 26.02.2015 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze 
miasta Tczewa.  
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr V/44/2015 
w sprawie 

zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Tczewa. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 13.8 - obecnych 21 radnych) 
                                  podczas głosowania nieobecni: M. Bollin, J. Bartoszewski 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmiany siedzib obwodowych 
komisji wyborczych na obszarze miasta Tczewa. 

 
Pkt 14  porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
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TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie małej architektury (ławki, stojaki na 
rowery, donice z kwiatami, ozdobne krzewy itp.) na terenie skweru na działce 721/3 
oraz 721/2 przy ul. Konarskiego 14. Obecnie teren ten jest zaniedbany, zaśmiecany,        
a mógłby słuŜyć mieszkańcom osiedla CzyŜykowo jako ładne miejsce rekreacyjne.                  
W pobliŜu znajduje się przychodnia lekarska, biblioteka, poczta i wiele innych 
punktów usługowych – miejsce z ławeczkami czy stojakami na rowery pozwoliłoby 
na odpoczynek, czy spokojne poczytanie ksiąŜki lub gazety. Zdaniem radnego, na 
osiedlu CzyŜykowo brakuje takich miejsc w związku z tym wnioskuje on                           
o wykonanie małej architektury w ramach przeglądu wiosennego w moŜliwie jak 
najszybszym terminie. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 24 
 
2. Radni: Kazimierz Ickiewicz, Tomasz Tobiański 
W imieniu mieszkańców osiedla Prątnica radni wnioskują o dokonanie naprawy 
nawierzchni ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. świrki do ul. Królowej 
Marysieńki, szczególnie w tych miejscach, które najbardziej wymagają naprawy 
(zapadnięcia, koleiny, wymiana niektórych płyt lub trelinek, wyrównanie 
nawierzchni wokół kratek odbierających wodę deszczową, studni kanalizacyjnych, 
hydrantów itp.). Ulica Zygmunta Starego jest ulicą dojazdową do II Liceum 
Ogólnokształcącego i Powiatowego Centrum Sportu przy  ul. Królowej Marysieńki. 
Radni zwracają się o pozytywne rozpatrzenie wniosku ze względu na zwiększone 
natęŜenie ruchu pojazdów samochodowych do II LO i Powiatowego Centrum 
Sportu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 25 
 

3. Radny Kazimierz Ickiewicz  
W imieniu mieszkańców osiedla Prątnica radny zwrócił się z wnioskiem                    
o rozwaŜenie wykonania naprawy chodnika przy ul. świrki (od Al. Kociewskiej do                      
ul. Z. Starego) oraz ul. Zygmunta Starego, przynajmniej w tych miejscach, które 
najbardziej wymagają naprawy.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 26 
 

4.  Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny w imieniu mieszkańców, zwrócił się z wnioskiem o wykonanie pasów dla 
pieszych na ul. J. Brzechwy, na wysokości wyjścia na osiedle Bajkowe w sąsiedztwie 
plebanii parafialnej. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 27 
 
5. Radny Józef Ziółkowski  
Radny, ze względu na bezpieczeństwo, zwrócił się z wnioskiem o usunięcie suchych 
chwastów na wale przeciwpowodziowym od strony ul. Partyzantów, jak równieŜ                      
o koszenie trawy w okresie wegetacji na wale po jego obu stronach (ul. Czatkowska, 
ul. Partyzantów). Koszenie dotyczy takŜe terenów przy ul. Kapitańskiej. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 28 
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6. Bartosz Paprot  
Radny zwrócił się z  wnioskiem o wykonanie ogrodzenia placu zabaw, znajdującego 
się obok wieŜowca przy ul. Władysława Jagiełły 1 oraz o  wzbogacenie placu zabaw 
o nowe elementy, takie jak: drabinki, ławki, huśtawki oraz zieleń. 
Nieogrodzony plac zabaw stwarza zagroŜenie dla bawiących się na nim dzieci oraz 
prowadzi do jego stałego zanieczyszczania psimi odchodami. Plac zabaw na ulicy 
Władysława Jagiełły 1 jest zniszczony i potrzebuje naprawy.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 29 
 

7. Danuta śywicka  
Radna złoŜyła wniosek, dotyczący bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym 
na ulicy Grunwaldzkiej. 
Na podstawie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i wskazówek Biura 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a takŜe wskazań Generalnej Dyrekcji Dróg                
i Autostrad, które mówią o „podniesieniu bezpieczeństwa osób korzystających                     
z pojazdów samochodowych na drogach publicznych”, radna wnosi o zainstalowanie 
urządzeń podnoszących bezpieczeństwo jak: zakaz zatrzymywania i postoju                
w odległości 10 m od  skrzyŜowania (wjazdu) lub lustra szerokokątnego.  
Samochody parkujące wzdłuŜ ulicy Grunwaldzkiej w okolicy przejścia dla pieszych 
przy przedszkolu „Niebieskie Migdały” i okolicach wyjazdu z osiedla Dominiki, 
ograniczają widoczność, nie dając moŜliwości bezpiecznego wyjazdu.  
W załączeniu petycja mieszkańców wraz z podpisami, a w razie potrzeby, radna 
informuje, Ŝe jest skłonna przedstawić osoby, będące naocznymi świadkami sytuacji, 
które mogłyby zakończyć się kolizją. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 30 
 
8. Danuta śywicka  
W odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2015 r. w sprawie gablot na osiedlu Kolejarz 
radna wnosi o zamontowanie jednej gabloty osiedlowej przy skrzyŜowaniu ulicy 
Bolesława Chrobrego i Mieszka I. Na osiedlu są dwa słupy ogłoszeniowe, ale 
wszelkie umieszczane tam informacje dla mieszkańców są zaklejane przez reklamy 
firm.  
Radna od 15-tu lat naleŜy do Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama”, 
więc piecze nad gablotą będzie sprawowała osobiście, celem umieszczenia informacji 
o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta. Radna prosi                            
o udostępnienie kontaktu z Biurem Rzecznika Prasowego Urzędu, aby mogła takie 
informacje umieszczać w gablocie. Radna odbyła rozmowę z Z-cą Prezydenta Panem 
Adamem Burczykiem, który wyraził przychylność w powyŜszej sprawie.    

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 31 
 
9. Józef Cichon  
W imieniu mieszkańców osiedla Zatorze, radny zwrócił się z wnioskiem                             
o przebudowę ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na działce nr 13/1, połoŜonej 
przy ul. Prostej. Obecnie ogrodzenie, tzw. płot systemowy nie spełnia swojego 
zadania, poniewaŜ jest niski, wiele przęseł jest uszkodzonych, co stwarza 
niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci. Ponadto ogrodzenie umieszczone jest 
około dwóch metrów od granicy działki, co dodatkowo pomniejsza powierzchnię 
placu zabaw. Zdaniem radnego najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie 
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nowego ogrodzenia o wysokości minimum 1,5 m na istniejącej podmurówce,                           
a biorąc pod uwagę fakt, Ŝe jest to jedyny plac zabaw na osiedlu, naleŜałoby teŜ 
zwiększyć ilość zabawek szczególnie dla najmłodszych dzieci. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 32 
 
10. Józef Cichon  

      W imieniu mieszkańców ulicy Półwiejskiej i ul. Młyńskiej radny zwrócił się                                 
       z wnioskiem o wystąpienie do PKP S.A. Oddział Gospodarowania   
      Nieruchomościami w Gdańsku  (80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2/4) o przycięcie   
      drzew (topoli włoskich) na terenie działki 17/6 połoŜonej przy ulicy Prostej                           
      w Tczewie. 
      Drzewa te osiągnęły wiek, w którym górne konary obumierają i podczas silnych   
      wiatrów odłamują się stwarzając zagroŜenie dla przechodniów. Niektóre drzewa są                       
      w bardzo złym stanie i naleŜałoby rozwaŜyć ich usunięcie.  
      Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 33 
 

11. Józef Cichon  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie: 1) poręczy, 2) podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3) podjazdu dla 
wózków dziecięcych przy schodach mieszczących się pomiędzy ul. Bałdowską,                  
a parkiem miejskim (Rondo śołnierzy Wyklętych).  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 34 
 
12. Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w budynku komunalnym 
mieszczącym się przy ul. Rybackiej 8 celem usunięcia usterek budowlanych, 
powodujących coraz większe zawilgocenie wewnętrzne 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. Zdaniem radnego prawdopodobnie naleŜałoby pogłębić wykonaną 
izolację, poniewaŜ w trakcie robót rewitalizacyjnych został obniŜony poziom piwnic. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 35 
 
TREŚĆ INTERPELACJI 
 
1. Krzysztof Misiewicz  
      Radny zwrócił się o wydzielenie części obszaru Parku Miejskiego pod wykonanie na    
      tym terenie tzw. „parku linowego”. Zdaniem radnego ukształtowanie terenu oraz   
      drzewostan Parku Miejskiego idealnie nadaje się na realizację tego typu rozrywki,   
      która mogłaby być kolejną atrakcją dla mieszkańców naszego miasta. 
     Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 36 
 
2. Radny Zbigniew Urban  
      Radny zwrócił się z prośbą o wystąpienie do kancelarii prawnej, która wygrała 
      przetarg i świadczy obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Tczewie o opinię prawną   
      w zakresie: „Czy wiek autobusów wynoszący w dniu dzisiejszym 12,97 lat, którymi   
      Meteor Sp. z o.o. świadczy usługi komunikacji miejskiej w Tczewie, zgodny jest z   
      SIWZ i warunkami zawartymi w podpisanej z przewoźnikiem umowie?   
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     Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 38 
 
3. Radny Zbigniew Urban  
      Radny zwrócił się z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości zatrudnienia w Urzędzie   
      Miejskim na ¼ etatu pełnomocnika ds. smrodu na osiedlu Staszica (Abisynia) i w   
      mieście Tczewie.  
     Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 39 
 
4. Radny Zbigniew Urban  
      Radny zwrócił się z prośbą o podanie racjonalnych argumentów uzasadniających  
      lokalizację przystanków w miejscach wskazanych w projekcie lub podjęcie   
      natychmiastowych działań zmierzających do zmiany lokalizacji przystanków   
      autobusowych w związku z planowaną przebudową ul. Gdańskiej. 
      Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 40 
 
5. Radny Zbigniew Urban  
     Radny zwrócił się z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego Zakład Wodociągów i   
     Kanalizacji w Tczewie – spółka miejska ustalił wyŜsze ceny za wodę i ścieki dla   
     mieszkańców Tczewa, a niŜsze ceny dla mieszkańców gminy wiejskiej? 
     Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 41 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – z przyczyn technicznych, radny 
Zbigniew Urban omówił swoje interpelacje bez pomocy sprzętu audio-video (rzutnik). 
 
Pkt 15 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego Zenon śynda – w imieniu władz 
samorządowych Powiatu Tczewskiego, przekazał panu Zenonowi Drewa podziękowanie 
za aktywną i owocną pracę na rzecz Powiatowej Rady Zatrudnienia w kadencji 2012-
2016. 
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nehrebecki- przedstawił informację                               
z działalności CKiS, w tym repertuar na miesiąc kwiecień br. Poinformował, Ŝe                          
03 października br. odbędzie się uroczystość nadania sali widowiskowej CKiS                         
w Tczewie imienia Ryszarda Karczykowskiego.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, iŜ na jego wniosek w firmie Meteor będzie 
przeprowadzona kontrola. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – w imieniu mieszkańców osiedla Witosa oraz własnym 
podziękował Panu Dyrektorowi TCSiR w Tczewie, za przekazanie czterech siatek na 
bramki oraz piasku na boisko do gry w piłkę siatkową plaŜową.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – w nawiązaniu do 
wniosku radnego Zbigniewa Urbana w sprawie świadczenia usług  komunikacji 
miejskiej w Tczewie przez firmę Meteor Sp. z o.o. poinformował, Ŝe często korzysta                 
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z komunikacji miejskiej i przez ostatnie kilka lat, nie zdarzyła się, aby autobusy się 
spóźniały. Firma świadczy dobrze usługi, a to co się dzieje dalej to jest mniej znaczące 
dla mieszkańców.  
To czy wiek autobusów jest zgodny z umową, okaŜe pod koniec grudnia br.   
 
Dalsze wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady Rajmunda Dominikowskiego                            
i radnego Zbigniewa Urbana, znajduje się w archiwalnym nagraniu sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radny Rajmund 
Dominikowski i radny Zbigniew Urban wyczerpali  juŜ swój limit dyskusji na cztery 
lata, więcej podobnych dyskusji nie będzie.  
Zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana, aby uzgadniał swoje wystąpienia, chęć 
przedstawiania prezentacji na sesji. 
 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował iŜ: 
- konwent odbędzie się 09 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00, 
- sesja Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się 30 kwietnia br. o godz. 10.00, 
-10 kwietnia br. o godz. 18.30 w kościele NMP MK na Suchostrzygach, odbędzie się   
  msza św. w intencji katastrofy smoleńskiej, po mszy odbędzie się patriotyczny koncert                    
  z udziałem Adama Wenta. Dnia 21 kwietnia br. na placu przy dworcu PKP w Tczewie   
  odbędzie się wystawa, Maciej PłaŜyński w Tczewie – obecność  pocztu  sztandarowego   
  w uroczystości,  
- 17 kwietnia br. o godz.18.00 w Fabryce Sztuk wystawa rysunku  pani Małgorzaty   
  Gorgolewskiej ,, Dynamiczna realizacja”, 
- 28 marca br. o godz. 19.30 w kamienicy Fabryki Sztuk,  przy ul. Podmurnej 15    
  odbędzie się otwarcie wystawy ,,Akordeon w Polsce i na świecie”, 
-  15 kwietnia br. o godz. 18.00 wystawa ,, KrzyŜe, kapliczki przydroŜne, w Fabryce   
   Sztuk,  
Radna BoŜena Cylicka – zwróciła się z zapytaniem, kto jest organizatorem obchodów 
katastrofy smoleńskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe jednym                       
z organizatorów uroczystości jest pan Jacek Prętki, który obecny jest na sesji                            
i przedstawi krótką informację. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady V sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1250. 

                        

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska 


