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P r o t o k ó ł  Nr VIII/2015 

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

z posiedzenia sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 06 sierpnia 2015 roku 

 

o godz. 15.30 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:      -    18/ wg listy obecności 

 
Nieobecni radni     -    Jarosław Bartoszewski,  BoŜena Chylicka,  

              Kazimierz Ickiewicz, Marcin Szulc,  
              Danuta śywicka 

                                      
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – otworzył VIII sesję 
Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c  : 
1. Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka,  
2. Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
3. Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
4. Naczelników, urzędników Urzędu Miejskiego w Tczewie 
5. 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 18 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. 

 

Pkt 3 porządku posiedzenia 

Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek 
obrad sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się                             

z zapytaniem: czy do przedstawionego porządku obrad są uwagi? 
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Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z następującym zapytaniem: 24 czerwca 

2015 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej złoŜył wniosek o uzupełnienie 

obrad najbliŜszej sesji Rady Miejskiej o punkt stwierdzający niewaŜność 

mandatu radnego Rady Miejskiej w Tczewie Pana Mieczysława Matysiaka –                  

w związku z tym, czy uchwała będzie dzisiaj podjęta?  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odpowiedział, Ŝe na 

dzisiejszej sesji nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego punktu do 

porządku obrad. 

Radny Zbigniew Urban – poprosił o potwierdzenie czy wobec tego na następnej 

sesji tj. 27 sierpnia 2015 r. zostanie wprowadzony punkt stwierdzający 

niewaŜność mandatu radnego Rady Miejskiej w Tczewie Pana Mieczysława 

Matysiaka? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odpowiedział, Ŝe 

uchwała ta zostanie podjęta prawdopodobnie na najbliŜszej sesji. 

Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie 
zaproponowany porządek. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji 
przyjęto jednogłośnie: za – 18 

podczas głosowania nieobecni: J. Bartoszewski,  B. Chylicka, K. Ickiewicz,  
M. Szulc, D. śywicka 

 
          

I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
 
II . Część druga: 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w    
    drodze bezprzetargowej za cenę niŜszą niŜ wartość rynkowa. 
5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 
6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - ogłosił przerwę                        
w obradach sesji, w celu spotkania się członków Komisji Polityki Gospodarczej 
i Komisji Finansowo-BudŜetowej i zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
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wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę 
niŜszą niŜ wartość rynkowa.  
 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - wznowił obrady sesji.  
 

II. Część druga: 

Pkt 4 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyraŜenia zgody na zbycie  

nieruchomości w drodze  

bezprzetargowej za cenę  

niŜszą niŜ wartość rynkowa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- przedstawił projekt w/w 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz– 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej za cenę niŜszą niŜ wartość rynkowa w głosowaniu: 
jednogłośnie: za – 9. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – komisja           
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niŜszą niŜ wartość 
rynkowa w głosowaniu: jednogłośnie: za – 10.           

Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej za cenę niŜszą niŜ wartość rynkowa 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr VIII/64/2015 
w sprawie  

wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej za 

cenę niŜszą niŜ wartość rynkowa 
podjęto jednogłośnie:  za – 18 

         podczas głosowania nieobecni: J. Bartoszewski,  B. Chylicka, K. Ickiewicz,  
M. Szulc, D. śywicka 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niŜszą niŜ wartość 

rynkowa. 
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Pkt  5 porządku posiedzenia 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe złoŜy wniosek dot. progu 
spowalniającego a drugi dot. wiaty śmietnikowej przy kościele na placu św. 
Grzegorza. 
 

 Pkt 6 porządku posiedzenia 

Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o: 
- 06 sierpnia 2015 r. godz. 17.00 - msza św. za Ojczyznę w kościele p.w. św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 2, 
- 15 sierpnia 2015 r. godz. 12:00 – wystawa modeli okrętowych i szkutniczych 
KOGA, Fabryka Sztuk w Tczewie,  
- 15 sierpnia 2015 r. godz. 18:00 – występ orkiestry kameralnej PROGRESS 
„Kalejdoskop przebojów” w Fabryce Sztuk w Tczewie, 
- 14 sierpnia 2015 r. godz. 18:00 – XXXV - lecie Solidarności Tczewskiej, 
węzeł komunikacyjny przy dworcu PKP w Tczewie,  
- 21 sierpnia 2015 r. godz. 18:00 – otwarcie wystawy Grzegorz Ciechowski w 
Obiektywie, park im. Mikołaja Kopernika w Tczewie,  
- podziękowanie dla radnego Tomasza Klimczaka za przesłane pozdrowień dla 
Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Tczewie z Bieszczad, 
- 14 sierpnia 2015 r. godz. 18:00 – uroczystość odpustowa ku czci św. 
Maksymiliana Kolbego w kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Tczewie przy ul. Spółdzielczej 2 
- 01 września 2015 r. godz. 8:00 – rozpoczęcie obchodów 76. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej -  uroczystości patriotyczno-religijne w Malborku, 
Szymankowie i Tczewie  
-  27 sierpnia 2015 r. godz. 10:00 – sesja Rady Miejskiej w Tczewie  
 
Radny Tomasz Klimczak – zaprasza do oddawania krwi podczas zbiórki 
zorganizowanej dnia 22 sierpnia 2015 r. od godz. 9:00-13:00 pod 
supermarketem Intermarche na osiedlu Suchostrzygi w Tczewie. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady VIII nadzwyczajnej 
sesji, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1700. 

                                                   Przewodniczący 

                    Rady Miejskiej w Tczewie

  

                                                                                                Mirosław Augustyn 
Wytworzyła: Natalia Gruhlke 


