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P r o t o k ó ł  Nr VII/2015 

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

z dnia 25 czerwca 2015 roku 
 

o godz. 13.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:          -    22/ wg listy obecności 

 
                                Nieobecni radni     -      Mieczysław Matysiak       

                                        
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył VII sesję Rady Miejskiej 
w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Zonona Odya, 
- 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, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tczewie Barbarę Szczepańską,  
- Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Tczewie   
   Zbigniewa Rzepkę, 
- Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie mł. insp. Roberta Sudenisa,  
- 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 22 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 11.06.2015r.  
Zaproponował zmiany do porządku tj. wprowadzenie jako pkt 15.12 projektu uchwały                     
w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji z 11.06.2015r. 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: M. Matysiak. 

 
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 30 kwietnia 2015 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj i czerwiec 2015 

r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 kwietnia 

2015r. do 24 czerwca 2015 r. 
7. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez zespoły 

kontrolne Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2015 r. 
 
      II . Część druga: 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania  budŜetu  miasta za 2014 rok. 

8.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
8.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
8.3 Dyskusja. 
8.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.  
8.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 

absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2014 rok. 
9. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2014 rok.  
10. Informacja o stanie  bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
11. Informacja o bieŜącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
12. Ocena realizacji Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  w mieście 

Tczewie za 2014 rok. 
13. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2014/2015. 
14. Informacja z realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2015 r. 
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15. Podjęcie uchwał w sprawie: 
15.1 zmiany budŜetu miasta na 2015 rok, 
15.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na  

lata 2015-2028, 
15.3 emisji obligacji komunalnych oraz  określenia zasad ich zbywania, nabywania                           

i wykupu, 
15.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów 
bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy 
miasta, 

15.5 wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny,  
15.6 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r. 
15.7 ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróŜnienia „Honorowy 

Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2014 – 2018, 
15.8 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych, 
15.9 zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Tczewa,  
15.10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
15.11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za     

  gospodarowanie  odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.  
15.12 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania  

 dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień        
 6 września 2015r. 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 30 kwietnia 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  30 kwietnia  2015r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

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

nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak 
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Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  maj i czerwiec 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. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe dobrze się stało iŜ Prezydent Miasta 
rozwiązał umowę z Klubem Sportowym Gryf 2009, na zarządzanie boiskami przy                      
ul. Wierzbowej i Ceglarskiej i Ŝe pieczę nad dwoma boiskami  będzie sprawował TCSiR 
w Tczewie.  
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie - róg ulicy Sobieskiego z ulicą Gdańską 
(obok byłego Pewexu) powstanie w przyszłości parking. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe na wskazanym przez radnego 
terenie, powstanie parking, trwają rozmowy w tej sprawie z Handlową Spółdzielnią 
Inwalidów .  
 
Pkt 6  porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 30 kwietnia 2015r.  
do 24 czerwca 2015 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 kwietnia 2015r. do 24 czerwca 
2015r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej informacji są pytania.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnych                         
z zapytaniem, czy przychyliliby się do zmiany porządku obrad, polegającym na tym, aby 
w tym momencie omówić punkt dotyczący stanu bezpieczeństwa na terenie miasta 
Tczewa będący w porządku obrad jako punkt 10. 
Radni przychylili się do zmiany porządku obrad.  
 
Pkt 10 
Informacja o stanie  bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radni otrzymali 
materiały, przygotowane przez Powiatową Państwową StraŜ PoŜarną w Tczewie, 
Powiatową Policję w Tczewie, Prokuraturę Rejonową w Tczewie i StraŜ Miejską                     
w Tczewie, dotyczące bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.  Zwrócił się o krótkie 
omówienie materiałów.  
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Komendant Powiatowy Policji w Tczewie mł. insp. Robert Sudenis – omówił 
przygotowaną informację. 
Poinformował, Ŝe w dalszym ciągu spadła ilość przestępstw ogólnych na terenie miasta 
Tczewa. W ubiegłym roku przez okres pięciu miesięcy było 810 takich zdarzeń, w tym 
roku 777 a więc 33 przestępstwa zaistniały na terenie  miasta. 
Analogicznie w przestępczości kryminalnej było o blisko 30 przestępstw mniej niŜ w 
roku ubiegłym. 
W przestępczości takiej jak kradzieŜe, kradzieŜe z włamaniem, rozbojach, bójkach, 
pobiciach, nastąpił równieŜ spadek, w tym roku jest ich blisko 50 mniej. 
Z analizy wynika, Ŝe w całym powiecie od 2005 roku do 2014 roku,  następuje spadek 
przestępczości z 2600 do 2100. 
Niepokojąca jest ilość wypadków drogowych w ciągu pięciu miesięcy 2014 roku było ich 
60, w tym roku utrzymuje się ta liczba na tym samym poziomie.  
Efektem spadku przestępczości jest między innymi kierowanie większej ilości 
policjantów do słuŜby.  
Komendant Policji poinformował, Ŝe na pytania chętnie odpowie, a jeŜeli  pytania będą 
wymagały zebrania dodatkowych danych, to prosi w formie pisemnej skierować do 
Komendy Policji w Tczewie. 
 
Radna BoŜena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem, czy w  związku ze zmianą ustawy      
o ruchu drogowym, zostały juŜ odebrane jakieś prawa jazdy.  
 
Komendant Powiatowy Policji w Tczewie mł. insp. Robert Sudenis – poinformował, Ŝe 
pierwsze zatrzymania miały miejsce, generalnie poza granicami miasta Tczewa, kilku 
osobom zostało odebrane prawo jazdy. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z prośbą, aby Pan Komendant zainteresował się 
i aby radni otrzymali odpowiedzi na trzy albo cztery pytania zadane w ubiegłym roku.  
 
Komendant Powiatowy Policji w Tczewie mł. insp. Robert Sudenis – poinformował, Ŝe 
jeŜeli zapytania wpłynęły na piśmie, to na pewno odpowiedź została sporządzona. JeŜeli 
takowa odpowiedź nie dotarła mimo pisemnego skierowania to proszę o poinformowanie 
celem wyjaśnienia.  
 
Radna BoŜena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem, jak wygląda sprawa włamań na 
terenie miasta w okresie pięciu miesięcy 2015 roku. .  
 
Komendant Powiatowy Policji w Tczewie mł. insp. Robert Sudenis – poinformował, Ŝe 
poziom kradzieŜy z włamaniem na terenie miasta, utrzymuje się na podobnym poziomie 
jak w roku ubiegłym. Danych za pięć miesięcy 2015 r. dotyczących włamań w tej chwili 
nie posiadam. Zwiększyła się liczba włamań do mieszkań i domów. Podejmowane 
działania powinny skończyć się sukcesem, jesteśmy mocno zainteresowani, aby ukrucić 
ten proceder, współpracujemy w tym zakresie nie tylko z jednostkami w garnizonie 
pomorskim, ale z ościennymi województwami, jest to problem, który w ostatnim okresie 
nasilił się równieŜ w powiecie. 
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Radny Krzysztof Misiewicz -  poinformował, Ŝe nie wie czy pismo wpłynęło, w zeszłym 
roku, na sesji dotyczącej bezpieczeństwa, pana komendanta nie było, był ktoś w 
zastępstwie i z tego co pamiętam zapisał sobie te pytania.  
 
Komendant Powiatowy Policji w Tczewie mł. insp. Robert Sudenis -  poinformował, Ŝe 
najlepszą formą odpowiedzi na pytania wymagające zebrania dodatkowych danych, jest   
sformułowanie ich na piśmie.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytaniem dotyczącym procedury 
postępowania w przypadku blokowania parkującego samochodu, jeŜeli właściciel nie 
Ŝyje.   
 
Komendant Powiatowy Policji w Tczewie mł. insp. Robert Sudenis -  zwrócił się                            
o przekazanie pisemnego zapytania do Komendy Policji w celu przeanalizowania 
przepisów, które regulują kwestie zawarte w pytaniu.  
 
Radna BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe od mieszkańców napływają liczne sygnały 
dotyczące nasilających się włamań do mieszkań zwłaszcza w okresie urlopowym.                
Czy przewidywany jest termin zakończenia podjętych przez Policję działań w tym 
zakresie.  
 
Komendant Powiatowy Policji w Tczewie mł. insp. Robert Sudenis – zwrócił uwagę, Ŝe 
oprócz podjętych przez Policję działań, uczulić mieszkańców aby informowali swoich 
sąsiadów np. jeŜeli wyjeŜdŜamy na urlop, aby zwrócili uwagę na mieszkanie czy na dom. 
W rejony zagroŜone włamaniami do mieszkań, domów, lokuje się dodatkowe słuŜby.               
Co do terminu zakończenia działań to trudno podać taki termin.  
 
Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy StraŜy PoŜarnej w Tczewie Zbigniew 
Rzepka – przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Tczewie do 
dnia 21 czerwca 2015 r.  
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z zapytaniem, czy Powiatowa Komenda StraŜy 
PoŜarnej  w Tczewie sprawdza przejezdność dróg przeciwpoŜarowych.  
 
Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy StraŜy PoŜarnej w Tczewie Zbigniew 
Rzepka – poinformował, Ŝe takie działania są prowadzone przy organizacji ćwiczeń  na 
obiektach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radni otrzymali 
z Prokuratury Rejonowej w Tczewie, informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie 
miasta Tczewa. 
Nie jest obecny na dzisiejszej sesji  przedstawiciel Prokuratury Rejonowej aby omówić 
informacje, wobec tego wszelkie pytania proszę kierować na moje ręce, celem 
przekazania do Prokuratury Rejonowej.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał wystąpienie 
dotyczące bezpieczeństwa polegającego na oczekiwaniu pomocy od organów do tego 
powołanych takich jak Prokuratura.   
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Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej                         
w Tczewie Rajmunda Dominikowskiego, informując, Ŝe radni są wybrani przez 
społeczeństwo jako straŜnicy prawa i porządku, a jeŜeli radny  staje w obronie osób, 
które parkują nieprawidłowo to chyba nie jest to rola radnego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe Rada Miejska 
w Tczewie przyjęła  
 

Informację o stanie  bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
 
Pkt 7 
Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez zespoły kontrolne 
Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2015 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnej Gertrudy 
Pierzynowskiej o przedstawienie w/w sprawozdania.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gertruda Pierzynowska – odczytała 
sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej 
w I półroczu 2015 r. tj.  

1. Szkoła Podstawowa Nr 10 i Nr 2 w Tczewie, temat kontroli problemowej: 
Monitoring przygotowania szkół podstawowych do roku szkolnego 2015/2016: 
- analiza zakupów wyposaŜenia i pomocy dydaktycznych w latach 2013/2014 
- procedura i skuteczność dystrybucji bezpłatnych podręczników do klasy   
  pierwszej. 

             zespół kontrolny w składzie: Zbigniew Urban, Mieczysław Matysiak. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 12, Nr 7 i Nr 8 w Tczewie, temat kontroli problemowej: 
Monitoring przygotowania szkół podstawowych do roku szkolnego 2015/2016: 

       -  analiza zakupów wyposaŜenia i pomocy dydaktycznych w latach 2013/2014. 
          - procedura i skuteczność dystrybucji bezpłatnych podręczników do klasy   
            pierwszej. 
           zespół kontrolny w składzie: Gertruda Pierzynowska, Józef Cichon. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 11 i Nr 5 w Tczewie, temat kontroli problemowej: 
Monitoring przygotowania szkół podstawowych do roku szkolnego 2015/2016: 

      - analiza zakupów wyposaŜenia i pomocy dydaktycznych w latach 2013/2014. 
           - procedura i skuteczność dystrybucji bezpłatnych podręczników do klasy   
             pierwszej. 
            zespół kontrolny w składzie: Kazimierz Mokwa, Marcin Szulc. 
 

4. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, temat kontroli problemowej: Organizacja      
i finansowanie kalendarza rozgrywek sportowych w szkołach podstawowych i 
gimnazjach. 

           zespół kontrolny w składzie: Krzysztof Misiewicz, Zbigniew Urban, Józef Cichon,  
Marcin Szulc. 
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Część II 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie  
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania   
budŜetu  miasta za 2014 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radni otrzymali 
powyŜsze sprawozdania, które były rozpatrywane na posiedzeniach komisji. 
 
Pkt 8.1 
Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki -  zaapelował do radnych aby wzięli pod 
wzgląd otrzymane materiały i zwrócił się o udzielenie absolutorium.  
 
Pkt 8.2 
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, Ŝe Komisja 
Rewizyjna zgodnie z nałoŜonymi na nią obowiązkami na posiedzeniu w dniu 19 maja 
2015 r. rozpatrzyła przekazane przez prezydenta sprawozdania i informacje: 
- Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Tczewa za 2014r., wraz z opinią   
   Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,     
- Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za    
   2014r. 
- Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2014r.  
- Informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, 
- Sprawozdania o umorzonych zaległościach wobec budŜetu miasta za 2014 rok.  
 
Dokonała analiz z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim                       
w 2014 roku, przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną oraz dokonała 
własnych analiz zdarzeń związanych z budŜetem i jego realizacją.  
Biorąc pod uwagę wszystkie elementy oceny wykonania budŜetu, trudności obiektywne 
oraz osiągnięty wynik, jak równieŜ opinie komisji stałych Rady Miejskiej, Komisja 
Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. sformułowała wniosek  o 
wyraŜenie pozytywnej opinii dla Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za 2014 rok 
oraz wniosek do Rady Miejskiej w Tczewie o udzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta z tytułu wykonania budŜetu za 2014 rok.  
Wniosek o wyraŜenie pozytywnej opinii dla sprawozdania z wykonania budŜetu miasta 
za 2014 rok, komisja przegłosowała jednogłośnie 6 – za. 
Wniosek do Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta z tytułu wykonania budŜetu za 2014 rok, członkowie komisji przegłosowali 
jednogłośnie, nieobecni na posiedzeniu komisji: J. Cichon, Z. Urban,  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa - odczytał uchwałę                                         
Nr 130/g128/AII/15  składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku                              
z dnia 2 czerwca 201 5r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Tczewie.  
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Pkt 8.3 
Dyskusja. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył dyskusję, oddając głos 
radnemu Zbigniewowi Urbanowi.  
 
Radny Zbigniew Urban – ustosunkował się do realizacji budŜetu  miasta za 2014 rok.  
Poinformował, Ŝe nie był obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i nie wypowiedział 
się na temat realizacji budŜetu miasta za 2014 rok.  
W 2013 roku, kiedy podejmowana była uchwała o likwidacji Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Gminy i zdecydowano o tym, Ŝe kontrola  nad mieniem 
komunalnym miasta przekazana będzie do Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, radny poinformował, Ŝe był przeciwny temu, argumentując, Ŝe w tym 
momencie Rada Miejska straci kontrolę nad mieniem gminy. Do tej pory jeŜeli Gmina 
Miejska Tczew chciała sprzedać jakąś nieruchomość gruntową, musiała ogłosić przetarg        
i ten, który zapłacił najwięcej, kupował daną nieruchomość. Po przekazaniu zasobu do 
TTBS sytuacja się trochę zmieniła, poniewaŜ TTBS jest spółką prawa  handlowego i tam 
jednoosobowo prezes zarządu spółki decyduje komu, co i za ile sprzedaje.   
 
Radny zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta: czy sprzedaŜ nieruchomości, 
które zostały wniesione aportem przez miasto do TTBS, a następnie sprzedane zostały 
spółce  Trans Polonia Spółka S.A., odbyła się w drodze przetargu nieograniczonego czy 
w innym trybie.  Prezesem Zarządu Spółki Tran Polonia jest synem drugiego prezesa 
naszej spółki komunalnej pana Mariana Cegielskiego.  
Czy sprzedaŜ firmie Trans Polonia mienia, czy majątku gminy odbyła się w trybie 
przetargowym czy bezprzetargowym i czy to jest maksymalna kwota jaką spółka TTBS 
mogła uzyskać ze sprzedaŜy nieruchomości.  
 
Radny przypomniał, Ŝe ziemie, które zostały wniesione do TTBS wtedy zostały 
wycenione od 45-67 zł./m2, a mowa jest o budynku przy ul. Rokickiej i gruntach 
połoŜonych wokół niego.  
Gmina Miejska Tczew zdecydowała równieŜ o zakupie od kościoła, działki na budowę 
parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego, za 280 zł./m2.  
 
Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta o udzielenie odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przypomniał, Ŝe mówimy w tej 
chwili o absolutorium dla Prezydenta Miasta, a nie dla Prezesa TTBS.  
 
Radny Zbigniew Urban – radny poinformował, Ŝe od udzielonej odpowiedzi na zadane 
pytanie, uzaleŜnia to, czy będzie głosował za udzieleniem absolutorium, czy przeciw.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do Prezydenta Miasta 
z zapytaniem, czy Pan Prezydent przygotuje odpowiedz na piśmie. Prezydent 
poinformował, Ŝe odpowiedz na zadane pytanie przygotuje na piśmie dla pana radnego.  
 
Przedstawiciel Klubu Radnych PiS Józef Cichon -  w imieniu Klubu Radnych PiS 
przedstawił stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa 
za 2014 rok. 
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Biorąc pod uwagę pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie.,  radni nie mają negatywnych uwag do 
sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za 2014 rok.  JednakŜe wszyscy radni z Klubu 
Radnych PiS, są w Radzie pierwszą kadencję i nie brali udziału w tworzeniu i realizacji 
budŜetu miasta na 2014 rok, dlatego podczas głosowania uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2014 rok, wstrzymamy się od głosu.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Bartosz Paprot – przedstawił stanowisko Klubu 
Radnych PO w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2014 
rok. 
Poinformował o kilku sprawach, które z absolutorium są nierozerwalnie związane. 
Gdyby chcieć w tym miejscu demagogicznie skrytykować Prezydenta Pobłockiego, to na 
pewno kaŜdy kto chce, znajdzie dziurę w całym. Rzeczywistość jest jednak taka, Ŝe 
budŜet 2014 roku okazał się znacznie lepiej wykonany niŜ wiele poprzednich.  
W pierwotnie uchwalonym budŜecie dochody miały wynieść niecałe 168 mln. zł.                       
a wyniosły ostatecznie prawie 182 mln. zł. czyli o 14 mln. zł. więcej.  
Tymczasem wydatki proponowane były na poziomie 177 mln. zł. zmniejszono do 175,5 
mln zł.  
Udało się wydać mniej, a do kasy miasta wpłynęło znacznie więcej niŜ sądzono.                    
W konsekwencji budŜet zamknął się nadwyŜką, a to sytuacja rzadko  spotykana.  
Nie powinno się zapominać, Ŝe absolutorium to nie tylko tabelki sumujące dochody                      
i wydatki budŜetu w poszczególnych pozycjach. Absolutorium to takŜe odpowiedni 
moment na przypomnienie sobie jak wiele udało się zrobić dzięki współpracy Rady 
Miejskiej, która budŜet uchwaliła i Prezydenta Miasta, który ten budŜet wykonał.  
RóŜnica w planie zakładanym, a wykonanym występuje zawsze i jest nieunikniona. 
Pamiętać jednak trzeba, Ŝe pomimo tak duŜych róŜnic w załoŜeniach pierwotnych,                
a wykonaniem budŜetu, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania,                              
a zmniejszenie wydatków, wynikających z  procedur przetargowych,  przyniosły prawie                 
1 mln zł. oszczędności. Wspomnieć trzeba o niektórych chociaŜby inwestycjach 
drogowych jak: wyremontowano ulicę Nowowiejska, CzyŜykowską, Biskupa Dominika, 
Sambora oraz drogi na obszarze byłej Fabryki Domów.  
Niektórzy oponenci Prezydenta Mirosława Pobłockiego twierdzą, Ŝe Tczew jest                       
w ruinie i trzeba go odbudować ze zgliszczy. Tym ludziom moŜna polecić, Ŝeby wyszli                    
z domu i przeszli się chociaŜby nowo wybudowanymi w Tczewie drogami. Niech 
odwiedzą kwitnące instytucje kultury i rozwijające się szkoły, niech dostrzegą nowe 
boiska w szkołach. Niech przejrzą na oczy i dostrzegą jak pozytywnie zmienia się nasze 
miasto.  
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej widząc z jak wielkim sukcesem wykonano 
budŜet za 2014 rok, będzie głosował za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta 
za 2014 rok.  
Przewodniczący Klubu Radnych PNP Zenon Drewa – przedstawił stanowisko Klubu 
Radnych Porozumienie na Plus w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Tczewa za 2014 rok. 
Absolutorium dla prezydenta miasta to specyficzna procedura. Daje moŜliwość oceny 
dokonań Prezydenta i jego słuŜb w minionym roku. Z punktu widzenia Rady Miejskiej 
duŜo waŜniejsze są jednak działania okołoabsolutoryjne. To one dają moŜliwość pełnego 
prześledzenia dochodów jak i wydatków. Dają obraz finansowej kondycji miasta na 
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koniec roku, ale i moŜliwość   merytorycznej oceny dokonań inwestycyjnych i bieŜących  
oraz podsumowania jak zmieniło się miasto w poprzednim roku.  

 
Wszyscy Państwo otrzymaliście w stosownym terminie „Sprawozdanie z wykonania 
budŜetu miasta za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku” 
oraz wszystkie sprawozdania i informacje wymagane procedurą. Efekty i wnioski 
wynikające z analizy tych dokumentów są dość jednoznaczne, nie dziwi  fakt, Ŝe podczas 
wspólnego posiedzenia komisji merytorycznych wyraziliście Państwo dla nich w 
głosowaniach swoją aprobatę.   
Klub Radnych Porozumienie na Plus przeprowadził swoją analizę wykonania budŜetu, 
pogłębioną  o konsultacje z członkami swojego stowarzyszenia. Była to analiza bardzo 
merytoryczna i rzeczowa,  poniewaŜ aŜ  8 radnych PNP wchodziło w skład rady 
poprzedniej kadencji. Z duŜą satysfakcją mogę powiedzieć, Ŝe nasza ocena jest 
pozytywna i będziemy głosować za. 

 
Z przyjemnością podkreślam w tym podsumowaniu rolę  najbliŜszych 
współpracowników Pana prezydenta, naczelników wydziałów oraz wszystkich 
pracowników Urzędu Miejskiego pracujących na rzecz naszego samorządu. To równieŜ 
ich absolutorium, poniewaŜ na ich barkach spoczywała  codzienna  praca pozwalająca 
uzyskać tak dobre efekty.  

 
Na zakończenie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną  bardzo istotną 
rzecz, która dokonała się w końcówce roku. Tym razem to społeczeństwo miasta Tczewa 
zostało poproszone o udzielenie prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu absolutorium.  
Absolutorium nie tylko za 2014 rok, ale i za całą kadencję. Ponad sześćdziesięcio -
procentowe poparcie w pierwszej turze wyborów ma tutaj swoją wymowę. 
 
Pkt 8.4 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego wraz ze  sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu za 2014 rok.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 02.06.2015 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt      
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem                  
z wykonania budŜetu za 2014 rok.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/50/2015 
w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu za 2014 rok. 

podjęto większością głosów: za –20, przeciw – 1, wstrz. – 0,  
(podczas głosowania pkt 8.4 – obecnych 21 radnych)  

przeciw głosował Z. Urban,  
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                                  podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński, 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok. 
 
Pkt 8.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia Prezydentowi Miasta  
Tczewa absolutorium  z tytułu  
wykonania budŜetu za 2014 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 28.05.2015 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 
wykonania budŜetu za 2014 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/51/2015 
w sprawie  

udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 
wykonania budŜetu za 2014 rok. 

podjęto większością głosów: za –16, przeciw – 1, wstrz. – 4,  
(podczas głosowania pkt 8.5 – obecnych 21 radnych)  

przeciw głosował Z. Urban,  
     wstrzymali się od głosu: J. Cichon, T. Klimczak,E. Ziółek-Radziszewska, D. śywicka 
                                  podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu wykonania budŜetu za 2014 rok. 

 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – podziękował za absolutorium, 
zasugerował, Ŝe jeŜeli tylu radnych głosuje za, to znaczy, Ŝe się nie mogą mylić.  
Poinformował, Ŝe jest to zasługa wszystkich, bo to, Ŝe miasto się rozwija i inni 
zazdroszczą nam tego rozwoju, to jest zasługa dobrej współpracy pomiędzy organem 
uchwałodawczym, a wykonawczym, czyli pomiędzy Radą, a Prezydentem. Po drugie jest 
to zasługa dobrej pracy urzędników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, którym w 
tym momencie Pan Prezydent bardzo serdecznie podziękował.  
Podziękował paniom: Skarbnik za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z realizacji 
budŜetu i Sekretarz za sprawozdanie z działalności prezydenta. 
 
Prezydent poinformował, Ŝe podczas przedstawiania wystąpień klubowych wystąpił tzw. 
parodoks polityczny, bo Klub Radnych PO chwali wykonanie budŜetu, w którym był 
wówczas w opozycji, a Klub Radnych PiS wstrzymuje się od głosu chociaŜ był 
współautorem realizacji budŜetu.  
Prezydent podziękował wszystkim równieŜ tym, którzy się wstrzymali, poniewaŜ 
współpraca będzie w dalszym ciągu, przynajmniej jeŜeli chodzi o 22 radnych.  
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Prezydent odniósł się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Urbana, poniewaŜ jest to 
kolejna skandaliczna próba przeniesienia na sesję Rady osobistej wojny jaką toczy                     
z panem Prezesem ZUOS M. Cegielskim. (dotyczy wystąpienia w pkt-cie 8.3dyskusja). 
Zwrócić uwagę naleŜy jakie było zadane pytanie, radny powinien zadać inne pytanie, np. 
czy sprzedaŜ nastąpiła zgodnie z prawem, byłoby czytelniej. Ale intencja była taka, aby 
sprowadzić to do niepewności ... pewnie coś tam zachachmęcili i coś było źle.  
Prezydent poinformował wszystkich, Ŝe sprzedaŜ majątku, o którym informował na 
posiedzeniach komisji, nastąpiła zgodnie z prawem, a podstawą ceny sprzedaŜy była 
wycena wykonana przez niezaleŜnego biegłego. SprzedaŜ nie nastąpiła na rzecz jakiejś 
tam spółki nie wiadomo jakiej, tylko na rzecz spółki, która była głównym najemcą w tym 
budynku. Procedura sprzedaŜy zwykle jest taka, Ŝe najemcy mają pierwszeństwo przy 
wykupie lokali. To nie jest tak, Ŝe domniemanie jakiegoś tam kryminalnego 
postępowania, wprost przeciwnie wszystko jest transparentne, czyste, jasne i moŜna 
przeprowadzić sto pięćdziesiąt kontroli i wszystkie kontrole potwierdzą jedno, Ŝe 
sprzedaŜ nastąpiła zgodnie z prawem.  
 
Prezydent Miasta jeszcze raz podziękował za to, co było w roku 2014 i zachęcił do 
współpracy 22 radnych w tym, aby miasto Tczew się rozwijało tak dobrze jak do tej pory 
się rozwijało.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – dodał, aby takich spółek jak Tran 
Polonia było jak najwięcej, bo jest to spółka, która przynosi miastu chwały nie tylko                     
w Polsce ale i za granicą.  
 
Radny Zbigniew Urban – podziękował panu przewodniczącemu za udzielenie głosu, 
zwrócił się do Prezydenta Miasta z wątpliwością, iŜ nie wie dlaczego pan prezydent chce 
go wykluczyć z grona radnych, mimo to radny powiedział, Ŝe zamierza z panem 
prezydentem dalej współpracować. Zwrócił uwagę, Ŝe na początku sesji  powiedział, iŜ 
gratuluje panu prezydentowi decyzji o rozwiązaniu umowy z Klubem Gryf 2009, 
poniewaŜ było to bardzo dobre posunięcie. Radny poinformował, Ŝe kiedy uwaŜa, Ŝe 
zgadza się z decyzjami pana prezydenta to je pochwala, natomiast wtedy kiedy ma 
wątpliwości to te wątpliwości artykułuje.  
Radny poinformował, Ŝe w Ŝadnym momencie nie powiedział, Ŝe coś jest niezgodne                     
z prawem i Ŝe zadał proste pytanie, czy sprzedaŜ nastąpiła w trybie przetargu czy innym         
i czy sprzedaŜ w przetargu przyniosła by miastu większe pieniądze.  
Radny poinformował, Ŝe nikogo o nic nie posądza, niczego nie sugeruje, Ŝe zadał proste 
pytanie i oczekuje prostej odpowiedzi. Radny zwrócił się do pana prezydenta, 
informując, Ŝe pomimo tego, Ŝe pan prezydent w jakiś sposób próbuje go deprecjonować, 
to chociaŜ jednym głosem, to jest radnym, a obowiązkiem zarówno pana prezydenta                     
i radnego jest współpraca dla dobra mieszkańców Tczewa. Radny poinformował, Ŝe 
mimo wszystko pan prezydent  nie wykluczy go z grona osób, z którymi zamierza 
współpracować dla dobra naszego miasta.  
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się do pana prezydenta, informując, tak jak to 
powiedział radny Józef Cichon w wystąpieniu, Ŝe pierwszy raz są radnymi, a do Rady 
Miejskiej startowaliśmy pod hasłem łączy nas Tczew. Dlatego radni będą robić wszystko, 
aby miasto rozwijało się i piękniało.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – nie oceniając tego co zrobili koledzy, 
powiedział, iŜ jest mu przykro, poniewaŜ z ich poprzednikami napracowaliśmy się 
strasznie, Ŝeby zrealizować ten budŜet.  
 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa 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 Sprawozdanie z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa za 2014 rok. 

 
Pkt 10 porządku posiedzenia ujęty w porządku posiedzenia - Informacja o stanie  
bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa, został omówiony po punkcie 6.  
 
Pkt 11  porządku posiedzenia 
Informacja o bieŜącym utrzymaniu 
zieleni na terenie miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił powyŜszą informację.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, Ŝe informacja o bieŜącym 
funkcjonowaniu zieleni jest bardzo przejrzysta.  
Radna podziękowała panu prezesowi spółki panu Stubbie, za bezinteresowne przekazanie 
roślin rabatowych i krzewów dla osiedla Suchostrzygi.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – równieŜ podziękował panu prezesowi spółki za bardzo dobrą 
współpracę, co odzwierciedla zagospodarowany skwer 750 lecia na osiedlu Górki.  
 
Radny Tomasz Tobiański – przychylił się równieŜ do pozytywnych opinii dotyczących 
pracy spółki Zieleń Miejska. Poinformował, Ŝe problem zieleni miejskiej, jest to problem  
miejsc, które nie są własnością miasta, np. trawniki wzdłuŜ ulicy Jagiellońskiej. 
Radny zaapelował do pana prezydenta, aby zwrócił się do zarządcy drogi, o częstsze 
koszenie trawy przy ul. Jagiellońskiej, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska- poinformowała iŜ wyjeŜdŜając z Alei Kociewskiej, 
skręcając w lewo rośnie rozłoŜysta lipa, która zasłania wyjazd. Radna poinformowała, Ŝe 
w tej sprawie złoŜy wniosek o przycięcie drzewa. 
 
Radny Jarosław Bartoszewski – podziękował szybką reakcję panu Z-cy Prezydenta 
Miasta Adamowi Burczykowi, Wydziałowi Spraw Komunalnych i Inwestycji i Spółce 
Zieleń Miejska za przygotowanie parku, za poprawę wizerunku parku przy okazji 
odsłonięcia tablic poświęconych Willemu Muscate. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o bieŜącym utrzymaniu 

zieleni na terenie miasta. 
 
Pkt 12  porządku posiedzenia 
Ocena realizacji Strategii  Rozwiązywania  
Problemów Społecznych  w mieście Tczewie  
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 z realizacji Strategii  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  w mieście Tczewie za 2014 rok. 

 
Pkt 13  porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z przebiegu  
Akcji Zima 2014/2015. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z przebiegu 
Akcji Zima 2014/2015. 

 
Pkt 14  porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji inwestycji 
i remontów za I półrocze 2015 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 inwestycji 
i remontów za I półrocze 2015 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– ogłosił przerwę w obradach sesji, 
celem odbycia posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– wznowiła obrady sesji.  
Poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym rada miała podjąć jeszcze jedną uchwałę, poniewaŜ 
wpłynął wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, dotyczący wprowadzenia na 
najbliŜszej sesji Rady Miejskiej punktu stwierdzającego niewaŜność mandatu radnego 
Rady Miejskiej w Tczewie pana Mieczysława Matysiaka.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe statut Rady Miejskiej mówi, Ŝe 
głosowanie personalne odbywa się w obecności radnego.  W związku z nieobecnością na 
sesji radnego Mieczysława Matysiaka, punkt taki nie został wprowadzony pod dzisiejsze 
obrady sesji. Nieobecność radnego Mieczysława Matysiaka na dzisiejszej sesji jest 
usprawiedliwiona. Uchwała będzie podjęta na najbliŜszej sesji. Nieobecność radnego 
Mieczysława Matysiaka na najbliŜszej sesji, będzie traktowana jako nieobecność podczas 
której rada wyrazi swoją opinię.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem czy jest projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– poinformował, Ŝe na dzień 
dzisiejszy nie ma projektu uchwały, tylko wniosek Klubu Radnych PO, poniewaŜ 
zwolnienie radnego Mieczysława Matysiaka z obrad sesji wpłynęło wcześniej od 
złoŜonego wniosku i na ten czas nie było potrzeby przygotowania projektu uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – kiedy wpłynął wniosek Klub Radnych PO. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– poinformował, Ŝe wniosek Klub 
Radnych PO wpłynął w dniu wczorajszym tj. 24 czerwca 2015 r.  
 
Radny Zbigniew Urban - zapytał, kiedy Pan Przewodniczący w tej sprawie był                              
u Komisarza Wyborczego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe u Komisarza 
Wyborczego w sprawie radnego Mieczysława Matysiaka był w środę. 
 
Radny Zbigniew Urban – powiedział,  czyli zanim wpłynął wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – potwierdził, Ŝe u Komisarza 
Wyborczego był zanim wpłynął wniosek. 
Poinformował, Ŝe zgłoszenie i informacja, Ŝe taka sytuacja miała miejsce, było 
wcześniej. Wniosek został złoŜony 24 czerwca br. Pan Mieczysław Matysiak 
usprawiedliwił swoją nieobecność. W związku z tym uchwała będzie przygotowana na 
sesję w miesiącu sierpniu br. Pan Mieczysław Matysiak został o tym fakcie 
poinformowany. 
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z zapytaniem, czy radni zostaną zapoznani                       
z opinią Komisarza Wyborczego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe taką informację 
radni otrzymali, było to ksero pisma Komisarza Wyborczego Nr DGD 064-5/15MB                         
z dnia 19 marca 2015 r. informujące  między innymi, Ŝe zgodnie z art.383 §2 oraz art. 
492 § 2 ustawy Kodeks Wyborczy, rada pozostaje właściwa do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego zgodnie z w/w artykułami.  
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymają na komisje. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe stara się zawsze przygotowywać do sesji, 
czyta codziennie e-maile, odbiera materiały ze skrzynek i powiedział, Ŝe jest zaskoczony 
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taką informacją, bo wygląda to na to, Ŝe Pan Przewodniczący najpierw pojechał do 
Komisarza Wyborczego dowiedział się, Ŝe moŜna odwołać radnego, a potem Klub 
Radnych PO złoŜył wniosek o jego odwołanie, czyli o uchwałę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zapytał, czy nie moŜna tego 
zrobić w taki sposób.  
 
Radny Zbigniew Urban –poinformował, Ŝe zastanawia się, dlaczego Pan Przewodniczący 
skoro pierwszy posiadał taką wiedzę, nie złoŜył takiego wniosku, bo po wyjaśnieniach, 
otrzymaniu informacji, powinien zrobić to jako z urzędu.  
Radny zapytał, czy nie ma Ŝadnych wątpliwości, jeŜeli chodzi o radnego Jarosława 
Bartoszewskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe było równieŜ 
zapytanie dotyczące  radnego Jarosława Bartoszewskiego.  
Radny Jarosław Bartoszewski poinformował, Ŝe osobiście zasięgnie informacji u 
Komisarza Wyborczego i podejmie decyzję.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe Przewodniczący posiada juŜ taką informację. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe informuje pana 
radnego Zbigniewa Urbana o tym jaki jest stan na dzień dzisiejszy.  
 
Radny Zbigniew Urban – radny poinformował, Ŝe oczekuje, Ŝe będzie uchwała                              
w sprawie pana Bartoszewskiego, bo to jest toŜsame. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe do sierpnia 
sprawa się wyjaśni. W dniu dzisiejszym nie rozmawiamy o uchwale odwołaniu radnego 
tylko o uchwałach będących w porządku obrad tej sesji.  
 
Pkt  15 podjęcie uchwał: 

    Pkt  15. 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 23.06.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 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 zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/52/2015 
w sprawie  
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zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 15.1 – obecnych 21 radnych)  
                                  podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński, 
 

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

 
    Pkt  15. 2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na lata   
2015-2027 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.06.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata  
2015-2027. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/53/2015 
w sprawie  

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2027 
podjęto większością głosów: za –20, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 15.2 – obecnych 21 radnych)  
wstrzymał się od głosu: Z. Urban,  

                                  podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński,                              
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata  2015-2027. 
 

    Pkt  15. 3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
emisji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania 
nabywania i wykupu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 01.06.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania    
 nabywania i wykupu. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/54/2015 
w sprawie  

emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania 
nabywania i wykupu 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 15.4 – obecnych 21 radnych)  
                   podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński,                             
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 

    Pkt  15. 4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Tczewa 
obejmującego południową część  
terenu tzw. sadów bałdowskich  
w rejonie ulicy Bałdowskiej,  
linii kolejowej i południowej  
granicy miasta, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 03.06.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziołkowski – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów 
bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/55/2015 
w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu 

tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej                             
i południowej granicy miasta, 
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podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 15.4 – obecnych 21 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy 

Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta. 
 

Pkt 15.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na dokonanie 
darowizny. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 27.05.2015 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 wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/56/2015 
w sprawie  

wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 15.5 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

dokonanie darowizny. 
 
Pkt 15.6 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji Rewizyjnej 
na II półrocze 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 26.05.2015 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 
r. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr VII/57/2015 

w sprawie  
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r. 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
 (podczas głosowania pkt 15.6 - obecnych 21 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r. 

 
Pkt 15.7 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego  
zespołu opiniującego wyróŜnienia  
„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”  
w okresie kadencji 2014 – 2018 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 28.05.2015 r. Poinformował, Ŝe do zespołu wytypowano następujących 
przedstawicieli z Klubów Radnych i przedstawiciela Prezydenta Miasta:  
Klub Radnych PNP – Cz. Roczyński, 
Klub Radnych PO – R. Dominikowski, 
Klub Radnych PiS M. Matysiak, 
Przedstawiciel PM – Z-ca Prezydenta Adam Urban,  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróŜnienia 
„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2014 – 2018. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/58/2015 
w sprawie  

ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróŜnienia „Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2014 – 2018 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
 (podczas głosowania pkt 15.7 - obecnych 21 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
zespołu opiniującego wyróŜnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie 
kadencji 2014 – 2018. 
 
Pkt 15.8 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Zespołu opiniującego  
kandydatów na ławników do  
sądów powszechnych 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 28.05.2015 r. Poinformował, Ŝe do zespołu wytypowano przedstawicieli z klubów 
radnych,  prezydenta miasta, policji i sądu:  

1. Przewodniczący Zespołu: Marcin Szulc – radny Rady Miejskiej w Tczewie. 
2. Członkowie Zespołu:    
      1) Kazimierz Mokwa – radny Rady Miejskiej w Tczewie,  
      2) Tomasz Klimczak – radny Rady Miejskiej w Tczewie, 
      3) Katarzyna Mejna - przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa, 

                 4)  asp. sztab. Arkadiusz Pałkowski – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji 
                                                                             Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, 

     5) Agnieszka Długosz-Zglinicka  -  Sędzia Sądu Rejonowego w Tczewie. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/59/2015 
w sprawie  

powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 15.8 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie powołania Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 
 
Pkt 15.9 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 28.04.2015 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 VII/60/2015 
w sprawie  

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

 (podczas głosowania pkt 15.9 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany siedzib obwodowych 
komisji wyborczych na obszarze miasta Tczewa. 

 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe przez wiele lat siedziba obwodowej 
komisji wyborczej mieściła się w CKiS i wyraził nadzieję, Ŝe zmiana siedziby będzie 
rozpowszechniona wśród mieszkańców.  
 

    Pkt  15. 10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie określenia  
wzoru deklaracji o wysokości   
opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 01.06.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Przedstawiła informację       
o dokonanych zmianach.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości  
opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/61/2015 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 15.10 – obecnych 20 radnych)  

                   podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński, K. Mokwa,        
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
    Pkt  15. 11  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej   
uchwałę w sprawie wyboru metody  
ustalenia opłaty za gospodarowanie  
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odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 02.06.2015 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/62/2015 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 15.11 – obecnych 20 radnych)  

                   podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński, K. Mokwa,        
                  

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                       

i stawki tej opłaty. 
 

    Pkt  15. 12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie    
utworzenia na obszarze miasta  
Tczewa odrębnych obwodów głosowania  
dla przeprowadzenia referendum  
ogólnokrajowego planowanego   
na dzień 6 września 2015r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały.  
Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – wniosła autopoprawkę polegającą na zmianie słowa 
planowanego na zarządzonego, w tytule uchwały jak równieŜ w uzasadnieniu do 
uchwały.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
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głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego  na dzień 6 
września 2015r. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr VII/63/2015 
w sprawie  

utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania 
dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego  na dzień                 

6 września 2015r. 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 15.12 – obecnych 21 radnych)  
                   podczas głosowania nieobecni: M. Matysiak, Cz. Roczyński, K. Mokwa,        
                  

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie utworzenia na obszarze 
miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia 

referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 
 
Pkt 16 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW:  

1. Radny Zbigniew Urban  
Radny wnioskuje o obniŜenie wysokości rocznych nagród przyznawanych 
prezesom miejskich spółek. Uzasadnienie w zał. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 90 
 

Radny w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Pana Prezydenta 
poinformował, Ŝe Ŝadnej prywatnej wojny z panem Prezesem  Cegielskim nie 
toczy. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jest zapis w protokole, radny oczekiwał 
od pana Prezesa przeprosin za działania, które podjął wobec jego osoby.  
Dnia 03 czerwca br. przed długim weekendem, przed BoŜym Ciałem o godz. 
14.30, czyli w godzinach kiedy ZUOS powinien pracować, radny pojechał zawieść 
dokument do ZUOS-u. StraŜnik na bramie wpuścił radnego, który pojechał do 
biurowca, tam poinformowano, Ŝe juŜ nikogo w zakładzie nie ma, Ŝe jest tylko pan 
prezes Cegielski, który jeszcze nie wyjechał. Radny czekał kilka minut, aŜ pan 
prezes się pojawi, zadzwonił do pani Sekretarz Miasta Katarzyny Mejna                          
z zapytaniem co w takiej sytuacji ma zrobić, poniewaŜ musi dostarczyć dokument 
a dziś upływa termin jego dostarczenia, a ZUOS powinien pracować i radny był 
juŜ na terenie zakładu. Radny pyta gdzie byli pracownicy. 
Radny poinformował, Ŝe przeszedł nad tym do porządku dziennego, poniewaŜ 
wie, Ŝe prezesi, dyrektorzy zwalniają pracowników przed długimi weekendami 
wcześniej i Ŝe to jest normalna praktyka. I pewnie tak samo było w tym 
przypadku. Radny nie podjął  w związku z tym Ŝadnych działań. 
Jakie było zdumienie radnego, kiedy pan prezes w poniedziałek wystosował pismo 
do Starosty Tczewskiego, w którym poinformował, Ŝe radny wtargnął na teren 
zakładu  w celu złoŜenia pisma,  jest zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu 
przestępstwa z art. 193 kodeksu karnego z wnioskiem o ściganie.  



26 

 

Radny zadał pytanie, czy naprawdę takiego prezesa jest trudno zastąpić.  
Radny poinformował, Ŝe nie występował tam jako radny, ale jako obywatel, który 
pojawił się w spółce komunalnej, Ŝeby złoŜyć dokument, a zostało złoŜone 
zawiadomienie do prokuratury. Radny poinformował, aby wyciągnąć wnioski kto 
tu z kim i jaką wojnę toczy, a na kogo polecenie ewentualnie, czy moŜe  z własnej 
inicjatywy, to moŜe wkrótce się wyjaśni.  
Radny poinformował, Ŝe nie rozumie tych irracjonalnych działań. Jest złoŜone 
zawiadomienie i Ŝąda się od starosty wyjaśnień co ja tam robiłem.  
Radny przypomniał, Ŝe ani pan prezydent, ani pan prezes nie jest pracodawcą 
radnego.  Dlatego radny oczekiwał przeprosin i pan Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej równieŜ o tym wiedział, Ŝe jeŜeli ich do dzisiaj nie otrzymam, to 
przedstawi tą sytuację na sesji.  
Radny podsumował, Ŝe w jego działaniu nie było  Ŝadnej złej woli, Ŝe pojechał 
złoŜyć dokument do zakładu, który powinien być czynny, a jest ścigany przez 
prokuraturę na wniosek pana prezesa ZUOS-u Mariana Cegielskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przypomniał radnemu , Ŝe 
omawiany jest punkt zgłaszanie interpelacji i wniosków, a temat przedstawiony 
przez radnego dotyczy wolnych wniosków informacji oraz oświadczeń 
(podziękowania, Ŝyczenia itp.). 
Wracając do sprawy, skoro Pan radny uwaŜa, Ŝe był w zakładzie ZUOS prywatnie 
to dlaczego dzwonił Pan do Pani Sekretarz, Pani Sekretarz nie jest pracownikiem 
ZUOS-u,  tego teŜ nie moŜna zrozumieć, to jest takŜe irracjonalne podejście do 
sprawy.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe dzwonił do Pani Sekretarz dlatego, Ŝe 
przyjechał do spółki, która jest spółką komunalną, Pan Prezydent sprawuje nadzór 
nad tą spółką.  Radny poinformował, iŜ musiał dostarczyć dokument, upływał 
termin jego dostarczenia i nie wiedział jak ma się zachować, więc poprosił Panią 
Sekretarz o rade co ma w tym wypadku zrobić. Pani Sekretarz powiedziała, Ŝeby 
przywieść ten dokument do urzędu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe dalej jest 
to niezrozumiałe, ale być moŜe tak to moŜe być.  

 
2. Radny Tomasz Tobiański  

Radny wnioskuje o ustawienie toalety toi-toi na placu zabaw „Rowerodrom” na 
osiedlu Bajkowym. Zdaniem radnego z placu zabaw korzysta bardzo duŜo dzieci, 
które swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają pod balkonami budynku                            
ul. Rokickiej 2. Z związku z powyŜszym mieszkańcy zwrócili się do radnego                    
z prośbą o interwencję. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 71 
 

3. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie oprzyrządowania do ćwiczeń „street 
workout” dla młodzieŜy na osiedlu CzyŜykowo (niecka). Wniosek wraz z 
uzasadnieniem w załączeniu. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 72 
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4. Radny Tomasz Tobiański 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie (wydłuŜenie o dodatkowe                      
5 miejsc) parkingu przy ul. Tetmajera 5 w Tczewie. Wniosek wraz                             
z uzasadnieniem w załączeniu. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 73 
 

5. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie parkingu przy ul. Tetmajera                    
w Tczewie. Wniosek wraz z uzasadnieniem w załączeniu. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 74 
 

6. Radna Danuta śywicka 
Radna zwróciła się z prośbą do Dyrekcji Komunikacji Miejskiej firmy Meteor                 
o wprowadzenie codziennego jednego kursu o godz. 7:30 z osiedla Kolejarz w 
stronę kościoła św. Józefa w celu umoŜliwienia seniorom oraz osobom 
niepełnosprawnym przejazdu autobusem. Przez osiedle przejeŜdŜają autobusy linii 
nr 7,14,17 dojeŜdŜając jedynie do ul. Grunwaldzkiej. Radna dodaje, Ŝe pokonanie 
tak duŜej odległości z osiedla w stronę kościoła pieszo przez osoby starsze                       
i mające trudności z poruszaniem się jest bardzo uciąŜliwe.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 75 
 

7. Radna Danuta śywicka  
Radna zwróciła się z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg o naprawę 
istniejących ubytków i dziur w jezdni na ul. Grunwaldzkiej. Zdaniem radnej, 
ubytki te, powstały w okresie zimowym, ale nie zostały naprawione do dnia 
dzisiejszego. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 76 
 

8. Radny Tomasz Klimczak  
Radny na prośbę mieszkańców zwrócił się z wnioskiem o weryfikację granic 
okręgów wyborczych. Radny pełniący funkcję męŜa zaufania podczas ostatnich 
wyborów na Prezydenta RP otrzymał bardzo duŜo skarg od mieszkańców, Ŝe 
wielkość obwodów i oddalenie od lokalu wyborczego zniechęca ich do 
uczestnictwa w głosowaniu i spełnianiu ich obywatelskiego obowiązku. Zdaniem 
radnego, informacje o umiejscowieniu tych lokali powinny być bardziej widoczne 
przez umieszczenie ich np. w lokalnych mediach, czy na słupach ogłoszeniowych. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 77 
 

9. Radny Tomasz Klimczak  
Radny zwrócił się z wnioskiem o organizacje tczewskiego dnia oddawania krwi. 
Zdaniem radnego, dzień ten powinien przypadać w okresie letnim, kiedy 
zmniejsza się częstotliwość oddawania krwi przez honorowych dawców, a 
potrzeby krwiolecznictwa zwiększają się. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 78 
 

10. Radny Józef Cichon  
Radny zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie na wale nad kanałem Młyńskim 
trzech ławek (w wykonaniu wandoloodpornym). ŚcieŜka poprowadzona na wale 
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jest miejscem spacerów mieszkańców osiedla Zatorze. Zdaniem radnego 
umieszczenie ławek uprzyjemni spacery szczególnie osobom starszym 
wyprowadzającym psy. 

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 79 
 

11. Radny Józef Cichon  
Radny zwrócił się z wnioskiem o posprzątanie terenu wokół pojemników na 
śmieci ustawionych nad Kanałem Młyńskim u wylotu ulicy Kruczej na osiedlu 
Zatorze. Jednocześnie radny prosi o późniejsze regularne sprzątanie tego terenu.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 80 
 

12. Radny Józef Cichon  
Radny zwrócił się z wnioskiem o postawienie barierek na chodniku na rogu ul. 
Młyńskiej i ul. Półwiejskiej. Barierki zapobiegną niszczeniu chodnika przez 
samochody cięŜarowe. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 81 
 

13. Radny Marcin Szulc 
Radny zwrócił się z wnioskiem o utworzenie zatoki parkingowej przy                        
ul. Starowiejskiej przy domach nr 17,20,21. Radny uzasadnia, Ŝe oprócz jednej 
zatoczki parkingowej na całej długości ulicy nie ma więcej wyznaczonych miejsc. 
Mieszkańcy zmuszeni są parkować między budynkami, częściowo na ulicy i 
chodniku, co niestety wiąŜe się z niszczeniem zieleni, chodników, rozjeŜdŜaniem 
nieutwardzonej ziemi oraz utrudnieniem ruchu drogowego.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 82 
 

14. Radny Marcin Szulc 
Radny zwrócił się z wnioskiem o utworzenie parkingu dla mieszkańców przy ul. 
Orkana 3. Mieszkańcy zmuszeni są do parkowania w miejscu uŜywanym od wielu 
lat, gdzie obecny stan nie spełnia min. oczekiwań mieszkańców (dziury, koleiny, 
rozjeŜdŜona ziemia, brak wyznaczonych miejsc). 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 83 
 

15. Radny Marcin Szulc 
Radny zwrócił się z wnioskiem o utworzenie placu zabaw przy ul. Orkana 2 i ul. 
Polnej z przeznaczeniem dla dzieci z najmłodszej grupy wiekowej. Mieszkańcy 
osiedla CzyŜykowo alarmują, iŜ nie ma w ich dzielnicy ogrodzonego, 
bezpiecznego miejsca do zabawy dla najmłodszych dzieci. Zdaniem radnego, 
powyŜszy obszar jest niewielki, dlatego teŜ zasadne będzie wykorzystanie go do 
zamontowania urządzeń do zabawy o niewielkich gabarytach, które oferują 
producenci dla najmłodszej grupy wiekowej.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 84 
 

16. Radny Rajmund Dominikowski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o remont dwóch pierwszych przystanków 
autobusowych linii 8 na ul. Jedności Narodu. Radny był świadkiem, jak koło 
Zebla starsza osoba schodząc po zdewastowanym chodniku przewróciła się. W 
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podobnym stanie technicznym jest następny przystanek autobusowy. Przy obu 
przystankach autobusowych znajdują się stopnie, które są bardzo zniszczone.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 85 
 

17. Radny Rajmund Dominikowski  
Radny w imieniu mieszkańca zwrócił się o wymianę lub naprawę ławek 
znajdujących się po przeciwnej stronie sklepu Jukado na ul. Al. Zwycięstwa.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 86 
 

18. Radny Rajmund Dominikowski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o postawienie toalety toi-toi na niecce przy                      
ul. Jedności Narodu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 87 

 
19. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o koszenie wału wzdłuŜ ulicy Czatkowskiej                 
i na odcinku osiedla (ul. Partyzantów). Wykonanie tego zadania poprawi 
bezpieczeństwo poruszających się ulicami wzdłuŜ wału wiślanego.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.  
           Drugą sprawa dotyczy odwołania radnego Mieczysława Matysiaka, radny zwrócił          
           się z prośbą o przekazanie opinii prawnej w tej sprawie. 
 Radny podziękował Panu Prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu, Panu                                 
           Zenonowi Odya i Panu Marcjuszowi Fornalikowi za uruchomienie ścieŜki   
           zmierzającej do wyłonienia technologii utylizacji odpadów pościekowych z   
           naszych oczyszczalni. Radny ma nadzieję, Ŝe w tej kadencji ten temat zostanie   
           uporządkowany.  
           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 88 
 

20. Radny Krzysztof Bejgrowicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie progów zwalniających na                     
ul. Rokickiej. Uzasadnienie wniosku wraz z podpisami mieszkańców                       
w załączeniu. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 89 
 
TREŚĆ INTERPELACJI 
 
1. Radny Zbigniew Urban  

Radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1) Gdzie w dniu 3 czerwca 2015 r. o godz. 14:30 byli pracownicy biurowca 

zakładu miejskiego? 
2) Czy obywatele, którzy przyjadą w godzinach urzędowania do miejskiego 

zakładu pracy załatwić sprawę będą teraz ścigani przez prokuratora?  
                 Uzasadnienie w zał. 

   Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.91 
 
Radny uzasadniając wniosek - co robili pracownicy ZUOS-u kiedy powinni pracować 
poinformował, Ŝe nie było jego intencją poruszanie tego tematu, ten temat został 
wywołany przez Pana Prezesa pismem do Starosty Tczewskiego, w którym napisał to 
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co napisał, a Pan Starosta odpowiedział mu to co odpowiedział. Wszystkie 
zainteresowane strony wiedzą o tym.  
Radny zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rajmunda 
Dominikowskiego, informując, Ŝe w niecce przy ul. Jedności Narodu trzy lata temu 
składał wniosek o toi-toi, i odpowiedz była tak, Ŝe nie ma kto tego pilnować i nie 
wiadomo jak klucze do tego udostępnić, dlatego to jest utrudnione, a Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Jerzy Kąkolewski powiedział, Ŝe on moŜe 
ewentualnie przy budynku administracyjnym udostępniać w godzinach pracy.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz  - podziękował Panu Z-cy 
Prezydenta Miasta Adamowi Burczykowi za działania dotyczące poprawy jakości 
nawierzchni ulic na osiedlu Prątnica. 
Pozostały jeszcze dwa zadania wynikające ze składanych wniosków, tj. umocowanie  krat 
odbierających wodę deszczową przebiegających przez całość ulicy Kazimierza 
Jagiellończyka oraz wniosek w sprawie wyrównania nierówności na ulicy Zygmunta 
Starego. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – poinformował, Ŝe parę lat temu wnioskował o postawienie 
toi-toi obok placu zabaw i co roku, jak tylko pogoda sprzyja, jest postawiony toi-toi, 
kluczy nie trzeba, jest cały czas otwarty, systematycznie solidna firma to czyści, 
przyjemnie moŜna tam wejść. 
 
Pkt 17 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe w poniedziałek 
odbył się pogrzeb pierwszego Prezydenta Miasta Tczewa XXV-lecia samorządu 
terytorialnego Pana Ferdynanda Motasa,  dwukrotnego radnego w latach 2010-2014. 
Rada uczciła chwilą ciszy pamięć Pana Ferdynanda Motasa.  
 
Radny Tomasz Klimczak – w przeciwieństwie do radnego Zbigniewa Urbana, 
podziękował prezesowi najlepszej spółdzielni mieszkaniowej czyli Jerzemu 
Kąkolewskiemu za ustawienie zabawek w całym okręgu wyborczym nr 6.  
Zaapelował do fanklubów druŜyn piłkarskich działających w Tczewie czyli do Lechii 
Gdańsk i Arki Gdynia o zaprzestanie niszczenia naszego pięknego miasta, poprzez 
wypisywanie na przeciwną druŜynę wulgaryzmów, czy malowanie świeŜo odnowionych 
elewacji, niszczenie niedawno postawionych przystanków na Alei Kociewskiej. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe takŜe ma powody do podziękowania Panu 
Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Panu Jerzemu Kąkolewskiemu, współpraca jest 
bardzo dobra i owocna , między innymi przy  ul. Konarskiego 1 powstał bardzo ładny 
skwer i to jest właśnie owoc tej współpracy. 
Radny poinformował, Ŝe nie miał Ŝadnych pretensji do Pana Kąkolewskiego, Ŝe nie 
chciał udostępniać budynku administracyjnego dłuŜej niŜ pracują tam pracownicy.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz  – poinformował, Ŝe radni 
otrzymali kolejny 89 numer Magazynu Kociewskiego, który dzięki samorządowi Miasta 
Tczewa ukazuje się od 1995 roku raz na kwartał. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
zdarzeniach, które odbędą się w najbliŜszym czasie : 
- dzisiejsza sesja rozpoczęła się o godz. 13.00, ze względu na uroczystości zakończenia   
  roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum i Liceum Katolickim, w kościele pw.   
  PodwyŜszenia KrzyŜa Św. Odbyło się równieŜ poświęcenie nowego budynku szkoły.   
  Dlatego na prośbę ks. Prałata sesja została przełoŜona.  
- konwent odbędzie się 06 sierpnia br.  
- aby radni wpisywali się na listę wyjazdów poświęconych wizytacji NAL 2015, 
- sesja odbędzie się 27 sierpnia o godz. 10.00, 
- w dniu dzisiejszym w Fabryce Sztuk o godz. 18.00, odbędzie się otwarcie wystawy                   
,, Strachy, diabły, strzygi”  
- 27 czerwca br. o godz. 18.00 w Fabryce Sztuk odbędzie się koncert zespołu ludowego z   
  BirŜai,  
- 28 czerwca o godz. 18.00 w Fabryce Sztuk odbędzie się występ orkiestry kameralnej   
  Progres, ,,W jeden wieczór dookoła świata”, 
- 28 czerwca br. o godz. 12.00, na terenie rekreacyjnym u zbiegu ulic Fredry,   
  Broniewskiego na os. Górki odbędą się sobótki,  
- Fabryka Sztuk zaprasza na otwarcie wystawy, Hanny Ochmańskiej pt. ,, Świat i ludzie,     
  malarstwo, która odbędzie się 09 lipca 2015 r. o godz. 18.00 w Fabryce Sztuk,  
 
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. 1645. 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                        Mirosław Augustyn 
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