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P r o t o k ó ł  Nr VI/2015 

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

z dnia 30 kwietnia 2015 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

Obecni radni:          -    23/ wg listy obecności 
 

                                Nieobecni radni     -                    ----        
                                        

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył VI 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, 
- 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 23 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 09.04.2015r.  
Zaproponował zmiany do porządku tj. wprowadzenie jako pkt 11.5 projektu uchwały                 
w sprawie przyjęcia statutu jednostki budŜetowej pod nazwą Zakładu Usług 
Komunalnych w Tczewie.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji z 09.04.2015r. wraz z zaproponowaną zmianą. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

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

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz. 

 
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 marca 2015 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2015 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 marca 

2015r. do 29 kwietnia 2015 r. 
 
      II . Część druga: 
 

7. Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar dla miasta Tczewa na lata 2011-2015. 

8. Sprawozdanie z działalności MOPS w Tczewie za 2014 rok. 
9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Tczew za 2014 rok. 
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 

organizacjami pozarządowymi oraz z rozliczenia przyznanych  dotacji 
organizacjom pozarządowym  za 2014 rok.  

 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
11.1 zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  

Gminy Miejskiej Tczew. 
11.2 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste 
powietrze Tczewa”. 

11.3 przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew, 
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11.4 wystąpienia ze Stowarzyszenia ,,śuławy”  z siedzibą w Nowym Dworze 
Gdańskim, 

11.5 przyjęcia statutu jednostki budŜetowej pod nazwą Zakładu Usług Komunalnych 
w Tczewie.  

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 26 marca 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 26 marca 2015r. Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do 
wglądu.  
 
Czy są uwagi do 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 marca  2015r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

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

-  przyjęto jednogłośnie: za – 22 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 

nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz. 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  kwiecień 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.  
 
Pkt 6  porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 26 marca 2015r.  
do 29 kwietnia 2015 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 marca 2015r. do 29 kwietnia 
2015 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej informacji są pytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe do przedstawionych odpowiedzi na 
interpelację ustosunkuje się na następnej sesji, poniewaŜ otrzymał je niedawno.  
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji  
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar dla miasta  
Tczewa na lata 2011-2015. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar dla miasta 

Tczewa na lata 2011-2015. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z działalności MOPS  
w Tczewie za 2014 rok. 
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 działalności MOPS 
w Tczewie za 2014 rok. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Ocena zasobów pomocy społecznej 
dla Gminy Miejskiej Tczew za 2014 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –przedstawił powyŜszą informację.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej 
dla Gminy Miejskiej Tczew za 2014 rok. 

 
Pkt 10  porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z realizacji programu  
współpracy Gminy Miejskiej Tczew  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
z rozliczenia przyznanych  dotacji  
organizacjom pozarządowym  za 2014 rok.  
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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 programu 
współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz 

z rozliczenia przyznanych  dotacji organizacjom pozarządowym  za 2014 rok. 
 
Pkt  11 podjęcie uchwał: 

    Pkt  11. 1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zasad  wynajmowania  lokali   
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  
zasobu  Gminy Miejskiej Tczew. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 01.04.2015 r. Poinformował, Ŝe Prezydent Miasta na wniosek Komisji 
Polityki Gospodarczej, wprowadził autopoprawkę polegająca na dopisaniu w preambule 
słów: po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka- poinformowała, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt      
uchwały w sprawie zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  
mieszkaniowego zasobu  Gminy Miejskiej Tczew wraz z autopoprawką tj. dopisaniem                   
w preambule słów: po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

   Uchwałę Nr VI/45/2015 
w sprawie  

zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego 
zasobu  Gminy Miejskiej Tczew. 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 11.1 – obecnych 22 radnych)  

           podczas głosowania nieobecny Cz. Roczyński 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zasad  wynajmowania  lokali   
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego zasobu  Gminy Miejskiej Tczew. 

 
    Pkt  11. 2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia zasad udzielania  
i rozliczenia dotacji celowej  
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na dofinansowanie prac  
związanych z modernizacją  
źródeł energii cieplnej w ramach  
konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 10.03.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziołkowski – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach 
konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VI/46/2015 
w sprawie  

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie 
prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach 

konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.2 – obecnych 22 radnych)  
                                             podczas głosowania nieobecny C. Roczyński  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania 
i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją 

źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
 

Pkt 11.3 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia Planu gospodarki  
niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 15.04.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr VI/47/2015 

w sprawie 
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew, 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
 (podczas głosowania pkt 11.3- obecnych 22 radnych)  

                                             podczas głosowania nieobecny C. Roczyński  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew. 

 
    Pkt  11. 4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
wystąpienia ze Stowarzyszenia  
,,śuławy”  z siedzibą w Nowym  
Dworze Gdańskim 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 20.03.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziołkowski – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia ,,śuławy”  z siedzibą w Nowym 
Dworze Gdańskim. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VI/48/2015 
w sprawie  

wystąpienia ze Stowarzyszenia ,,śuławy”  z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.4 – obecnych 22 radnych)  
                                             podczas głosowania nieobecny C. Roczyński  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia 

,,śuławy”  z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 
 
Pkt 11.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia statutu jednostki  
budŜetowej pod nazwą Zakładu  
Usług Komunalnych w Tczewie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 10.04.2015 r.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziołkowski – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budŜetowej pod 
nazwą Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VI/49/2015 
w sprawie  

przyjęcia statutu jednostki budŜetowej pod nazwą Zakładu Usług Komunalnych  
w Tczewie 

podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
 (podczas głosowania pkt 11.5 - obecnych 22 radnych) 

                                             podczas głosowania nieobecny C. Roczyński  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę przyjęcia statutu jednostki 
budŜetowej pod nazwą Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. 

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

1. Radny Tomasz Tobiański  
Radny wnioskuje o przegląd „wiosenny” placów zabaw na terenie Naszego Miasta,              
a w szczególności o naprawę  urządzeń i przyrządów na placu zabaw na osiedlu 
Bajkowym – rowerodrom. Zdaniem radnego stan wielu z tych urządzeń zagraŜa 
bezpieczeństwu korzystających z placu zabaw nich dzieci. Radny wnioskuje równieŜ 
o zamontowanie dodatkowych urządzeń i przyrządów, jak równieŜ montaŜ siłowni 
pod chmurką na terenie rowerodromu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 48 
 

2. Radna Danuta śywicka  
Radna składa wniosek dotyczący odpowiedzi Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek 
sesyjny z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uzgodnienia miejsca lokalizacji gabloty na 
osiedlu Kolejarz. 
Radna wnosi aby gablota została umieszczona pomiędzy betonowym słupem 
ogłoszeń, a znakiem drogowym dla pieszych, na granicy ulicy Mieszka I, z lekkim 
skosem w kierunku ulicy Bolesława Chrobrego. Klucze od gabloty radna odbierze z 
Biura Rady Miejskiej.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 49 
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3. Radna Danuta śywicka  
Radna wnosi o lekkie podniesienie wjazdów tzw. garbków przy posesji Nr 6 i 8 na 
ulicy Kazimierza Wielkiego. Zdaniem radnej w czasie intensywnych deszczów, woda 
spływająca z terenu połoŜonego wyŜej zalewa studzienkę, która nie nadąŜą zbierać 
wody, a to powoduje zalanie posesji właścicieli oraz ogródków i posesji połoŜonych 
niŜej od strony ul. Piastowskiej. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 50 
 
4. Radna Danuta śywicka  
Radna wnosi o realizacje cyklicznych prac związanych z pielęgnacją terenu (tj. 
koszenie trawy) pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego, a ul. Piastowską w sąsiedztwie 
drogi krajowej 91 w Tczewie (niezalesiona łąka wraz ze zbiornikiem retencyjnym). 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 51 
 
5. Radny Józef Cichon  
W imieniu mieszkańców osiedla Zatorze radny zwraca się z wnioskiem o wykonanie 
remontu chodnika biegnącego wzdłuŜ ulicy Prostej od strony działki nr 13/2 naleŜącej 
do PKP. Zdaniem radnego nawierzchnia chodnika jest zniszczona, największe 
nierówności występują w sąsiedztwie pokrywy studzienki, a wykonanie remontu 
ułatwi poruszanie się pieszych, szczególnie niepełnosprawnych, starszych i dzieci.  
Na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy ul. Prostej, Półwiejskiej i Kruczej. 
Remont jest niezbędny i długo oczekiwany – mieszkańcy kilkakrotnie zwracali się                 
o jego wykonanie.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 52 
 
6. Gertruda Pierzynowska  
Radna złoŜyła wniosek dotyczący utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej lub Domu 
Interwencji Kryzysowej. Treść wniosku w załączeniu.   

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 53 
 
TREŚĆ INTERPELACJI 
 
1. Radny Tomasz Tobiański 

Radny zwrócił się z interpelacją dotyczącą uzupełnienia monitoringu miejskiego                    
o dodatkowe punkty kamer, rejestratory zdarzeń.  
Radny zwrócił się z pytaniem czy w naszym mieście jest plan rozwoju sieci 
monitoringu, a jeśli tak, to czy istnieje plan montaŜu nowych kamer w bieŜącym roku 
lub na lata następne? WjeŜdŜając do Naszego Miasta widać umieszczone tabliczki              
z informacją Miasto Tczew-monitorowanie, a rzeczywistość wygląda nieco inaczej.               
W związku z powyŜszym radny zwraca się z zapytaniem, czy mieszkańcy mogą 
wskazywać nowe miejsca montaŜu kamer, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców 
Naszego Miasta. 

     Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.54 
 
Pkt 15 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał dwa 
wystąpienia: pierwsze dotyczące dyskusji, podczas obrad poprzedniej sesji, pomiędzy 
radnym Zbigniewem Urbanem a radnym Rajmundem Dominikowskim oraz wystąpienie 
nawiązujące do pisma Komisarza Wyborczego DGD 064-5/15/MB z dnia 19.03.2015 r. 
dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego, wystąpienia w zał.  
 
Radny Michał Bollin – podziękował za wsparcie organizacyjne projektów wniosków do 
budŜetu obywatelskiego, odnośnie  ul. Armii Krajowej, os. TTBS, ul. Jurgo.  
 
Radny Zbigniew Urban – odnośnie wypowiedzi radnego Rajmunda Dominikowskiego 
poinformował, Ŝe umieszczał tylko fragment artykułu, który znalazł się w Gazecie 
Wyborczej i relacjonował Pan wystąpienie podczas wyborów. TakŜe o sprostowanie 
tego, musi się Pan zwrócić do Gazety Wyborczej a nie do mnie.  
Natomiast jeŜeli chodzi o facebook, to umieściłem to w kilku miejscach, a jeŜeli się 
udostępnia profil, to się powiela juŜ bez mojego udziału, w związku z tym osoby, które 
udostępniały pana profil udostępniały takŜe tę informację.   
JeŜeli chodzi o Ŝyczenia wielkanocne, to myślę, Ŝe to bardzo dobrze o mnie świadczy, Ŝe 
nawet osobom z którymi nie do końca się zgadzam jestem w stanie z okazji świat złoŜyć 
Ŝyczenia. Natomiast za mniej stosowne uwaŜam odczytywanie prywatnych sms na sesji 
Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
zdarzeniach, które odbędą się w najbliŜszym czasie : 
- do inkubatora przedsiębiorczości wytypowano radnego Krzysztofa Misiewicz, 
- 2 maja br. o godz. 10.00 odbędzie się ,,Bieg dla Filipa”, 
- konwent odbędzie się 7 maja br. o godz. 16.00, 
- 27 maja br. odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, 
- 28 maja br. o godz. 10.00 odbędzie się sesja robocza, 
-30 maja br. o godz. 12.00 odbędzie się festyn samorządowo-komunalny na Bulwarze   
  nad Wisłą, 
- 31 maja br. o godz. 9.30 odbędzie się msza św. w intencji mieszkańców                                      
  i samorządowców Tczewa w kościele pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św.  
- 3 maja br. i na mszy św. poczet sztandarowy, 
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nehrebecki- przedstawił informację                               
z działalności CKiS. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady VII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1140. 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                        Mirosław Augustyn 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


