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P r o t o k ó ł  Nr IX/2015 

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

z dnia 27 sierpnia 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 IX sesję Rady Miejskiej 
w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  
- 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,  
- 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. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 06.08.2015r.  
Zaproponował zmiany do porządku tj.  

1) wykreślenie z porządku obrad pkt-u 9.3 podjęcie uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania                                  
i wstrzymywania stypendiów sportowych, 

2) wprowadzenie: 
- w punkcie 4 przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji z dnia 06 sierpnia 2015 r.  
- jako pkt 9.4 projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/54/2015 Rady     
  Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: emisji  obligacji   
  komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

          - jako pkt 9.5 projektu uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta 
            Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów   
            do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
            zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
          - jako pkt 9.6 projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem do 
wnioskodawcy wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego, czy podtrzymuje wniosek o wprowadzenie w/w projektu 
uchwały.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Bartosz Paprot – poinformował, Ŝe podtrzymuje 
wniosek, ale dbając o przejrzystość sprawy zaproponował  przyjęcie przez Radę Miejską 
stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie, dotyczącego skierowania wniosku do Prezydenta 
Miasta o wystąpienie do odpowiednich instytucji w celu ustalenia faktycznego miejsca 
zamieszkania pana radnego Mieczysława Matysiaka. Po otrzymaniu odpowiedzi podjęte 
będą kolejne kroki. Radny odczytał proponowane stanowisko:  

 
Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu  

27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia okoliczności związanych z faktycznym miejscem zamieszkania radnego 
Mieczysława Matysiaka. 
W związku ze złoŜeniem przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej wniosku                       
o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława Matysiaka 
Rada Miejska w Tczewie zobowiązuje Prezydenta Miasta Tczewa do wystąpienia                     
do właściwych organów ( Policji, StraŜy Miejskiej, itp.) celem ustalenia faktycznego 
miejsca zamieszkania radnego, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego stanowiska, co 
do zasadności podjęcia w/w uchwały.  
 
W związku z powyŜszym  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ podda pod 
głosowanie dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczyć będzie wprowadzenia do porządku 
obrad wszystkich zmian. Drugie głosowanie będzie dotyczyło przegłosowania 
zgłoszonego przez Bartosza Paprota Przewodniczącego Klubu Radnych PO, stanowiska.  
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Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe nie jest to chyba stanowisko Rady Miejskiej, 
gdyŜ on nie wyraŜał zgody na takie stanowisko.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe stanowisko nie 
było głosowane i musi być przegłosowane.  
 
Radny Zbigniew Urban – zapytał, czy radny Bartosz Paprot przedstawia stanowisko Rady 
Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – powiedział, Ŝe radny Bartosz 
Paprot przedstawił propozycję stanowiska Rady Miejskiej. 
 
Radny Zbigniew Urban – w związku z tym radny zwrócił się z zapytaniem, czy projekt 
uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego jest w porządku obrad sesji czy nie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe w porządku 
obrad sesji punktu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego nie było. 
 
Radny Zbigniew Urban – ale na zadane pytanie, czy podtrzymuje wniosek, radny Paprot  
powiedział, Ŝe tak.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – radny Bartosz Paprot uzasadnił, Ŝe 
wprowadzi wniosek na następnej sesji, a teraz zwrócił się o podjęcie stanowiska. Na 
dzisiejszej sesji nie ma punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe podda pod 
głosowanie porządek obrad ze zmianami a następnie stanowisko zgłoszone przez radnego 
Bartosza Paprota w imieniu Klubu Radnych PO.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 06.08.2015r. wraz ze zmianami, wcześniej przedstawionymi. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 23 radnych) 
 
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 25 czerwca 2015 r. 

oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 06 sierpnia 2015 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c lipiec i sierpień 2015r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 czerwca 

2015r. do 26 sierpnia 2015 r. 
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      II . Część druga: 
7. Informacja z realizacji zgłoszonych interpelacji w I półroczu 2015 roku. 
8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta 

Tczewa na lata 2010-2013”. 
 

9. Podjęcie uchwał: 
9.1 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 

informacji o kandydatach na ławników, 
9.2 zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych                                

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew 
oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz 
ze stawkami opłat, 

9.3 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu Nowego Centrum Usługowego przy ulicy Wojska Polskiego w Tczewie.  
 

9.4 zmieniającej uchwałę Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                          
25 czerwca 2015r. w sprawie: emisji  obligacji komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu, 

 
9.5 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

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

 
Następnie  
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się o papierową wersję stanowiska. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś 
chciałby zabrać głos ? 
 
Radny Mieczysław Matysiak – w związku z omawianą sprawą, złoŜył oświadczenie                     
o treści: ,, Oświadczam, Ŝe w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego, moim miejscem 
zamieszkania z zamiarem stałego pobytu jest miasto Tczew.” (oświadczenie w zał.) 
 
 
Radny Józef Cichon – zwrócił się z wnioskiem o pięciominutową przerwę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę.  
 

Przerwa 
Po przerwie 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie  
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Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu  
27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia okoliczności związanych z faktycznym miejscem zamieszkania 
radnego Mieczysława Matysiaka. 
W związku ze złoŜeniem przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej wniosku                       
o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława Matysiaka 
Rada Miejska w Tczewie zobowiązuje Prezydenta Miasta Tczewa do wystąpienia                     
do właściwych organów ( Policji, StraŜy Miejskiej, itp.) celem ustalenia faktycznego 
miejsca zamieszkania radnego, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego stanowiska, co 
do zasadności podjęcia w/w uchwały.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Stanowisko  
Rady Miejskiej w Tczewie  

podjęte na sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia okoliczności związanych z faktycznym miejscem zamieszkania 
radnego Mieczysława Matysiaka. 

przyjęto większością głosów: za – 13, przeciw -0, wstrz. -10, 
( podczas głosowania w/w stanowiska - obecnych 23 radnych) 

     wstrzymali się od głosu: D. śywicka, E. Ziółek-Radziszewska, T. Klimczak, Z. Urban,                           
J. Cichon M. Matysiak, B. Chylicka, K. Ickiewicz, T. Tobiański, Cz. Roczyński, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie 

ustalenia okoliczności związanych z faktycznym miejscem zamieszkania radnego 
Mieczysława Matysiaka. 

 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą o podanie podstawy prawnej, 
uprawniającej pana Prezydenta do podjęcia działań do których rada go zobowiązała.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– poinformował, Ŝe jeŜeli będą 
potrzebne takie upowaŜnienia, to będą one dostarczone.  
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 czerwca 2015 r.  
i z sesji nadzwyczajnej 06 sierpnia 2015 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 25 czerwca 2015 r. i z sesji nadzwyczajnej z 06 sierpnia 2015 r.  Poinformował, Ŝe 
protokoły były wyłoŜony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokoły 
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015 r. i z sesji nadzwyczajnej                    
z 06 sierpnia 2015 r. 
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W wyniku jawnego głosowania  
protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 czerwca 2015 r. i z sesji nadzwyczajnej z 06 sierpnia 2015 r 
-  przyjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 23 radnych) 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c lipiec i sierpień 2015r. 
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. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, Ŝe 
mieszkańcy ulicy Wigury obecni na dzisiejszej sesji, złoŜyli do prezydenta, radnych, 
pismo w którym informują o nieprawidłowościach podczas remontu w/w ulicy, 
polegających między innymi na nierównościach poziomu jezdni, niedoróbek przy 
bramach wjazdowych do posesji jak równieŜ problem progów spowalniających, które są 
w niewłaściwych miejscach zamontowane.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe pan prezydent 
zapozna się z pismem. 
 
Prezydent Miasta Mirosław – poinformował, Ŝe zapoznał się z pismem, które wcześniej 
wpłynęło.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania. 
Poinformował, Ŝe 25 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej tcz. pl. ukazał się artykuł,                  
o ulicach z pierwszeństwem do remontu, z wypowiedzią pana prezydenta, Ŝe na pewno 
pierwszeństwo jest po stronie ulicy Jedności Narodu - czekamy na dokumentację, która 
będzie gotowa do końca roku.  
Czy w najbliŜszym roku ulica Jedności Narodu zostanie ujęta w budŜecie.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe wielokrotnie wspominał, Ŝe 
ulica Jedności Narodu jest jednym z priorytetów tej kadencji i gdyby nie perturbacje 
związane z dokumentacją, to byśmy tę ulicę juŜ realizowali.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe prawdopodobnie parking na ulicy                                
Ks. Ściegiennego będzie jednopoziomowy a nie jak planowano dwupoziomowy, czy tak 
faktycznie będzie. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki- poinformował, Ŝe wielokrotnie w mediach 
informował, Ŝe na ulicy Ks. Ściegiennego będzie budowany parking jednopoziomowy, a 
w przyszłości jak będzie taka konieczność parking dwupoziomowy, tak jak na przykładzie 
parkingu przy węźle transportowym.  
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Radny Tomasz Klimczak -   zwrócił się z zapytaniami: dlaczego uroczystości 1 września 
br. miasto organizuje o godz. 12.00, a nie w godz. ,,W” czyli o godz. 17.00.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe uroczystości zaplanowane są na 
godz. 12.00 dlatego, aby osoby uczestniczące w obchodach np. w Tczewie, mieli 
moŜliwość uczestniczenia w innych uroczystościach organizowanych np. w Gdańsku w 
późniejszych godzinach.   
 
Radny Tomasz Klimczak – czy remontowana sala gimnastyczna przy SP Nr 5, będzie 
połączona z budynkiem szkoły.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe nigdy nie było takich planów, 
ani wniosków ze strony dyrekcji szkoły ani środowiska  rodziców. JeŜeli rzeczywiście  
jest taka potrzeba, to moŜna się nad tym zastanowić.  
 
Radny Tomasz Klimczak – w nawiązaniu do pisma mieszkańców ulicy Wigury – 
poinformował, Ŝe jezdnia od ulicy świrki w stronę kościoła została podniesiona, ale przez 
jej podniesienie został wybudowany naturalny próg spowalniający. RóŜnica między ulicą 
Wigury a świrki, ,,na oko”  bez miary to ok. 50 cm.  Przy drodze krajowej 91 zapada się 
jezdnia, są doły.  Radny zapytał czy pan prezydent osobiście kontroluje przebieg 
inwestycji w mieście.    
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe nie bierze udziału w pracach 
odbiorowych inwestycji, poniewaŜ inwestorem jest MZD, który prowadzi inwestycje. 
Inwestycja jest w toku realizacji trwają spotkania z wykonawcą, na szczegółowe pytania 
dotyczące inwestycji musiałby odpowiedzieć MZD.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – zwrócił się do pana 
prezydenta o przedstawienie informacji odnośnie remontu ulicy Wigury, ze względu na 
obecność na sesji mieszkańców ulicy Wigury.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe miało odbyć się spotkanie                          
z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dotyczące ulicy Wigury, o tym co to 
spotkanie wniosło, prezydent poinformował, Ŝe nie ma takiej wiedzy.  
 
Radny Tomasz Klimczak – zaproponował większy nadzór ze strony miasta nad zleconymi 
inwestycjami, gdyŜ mieszkańcy informują, Ŝe prace na danej inwestycji trwają np. do 
godz. 15.00 albo jest zbyt mało pracowników.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe na ten temat rozmawiał                       
z przedstawicielem GDDKiA, który poinformował, Ŝe moŜe tak to moŜe wyglądać, ale 
wszystkie inwestycje odbywają się według określonych procedur, których trzeba 
przestrzegać.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe jest adresatem pisma skierowanego od 
mieszkańców ulicy Wigury i w związku z tym podzielił się dygresją, iŜ przebudowa  ulicy 
Wigury odbywa się w sposób bardzo uciąŜliwy dla mieszkańców. Potwierdził, iŜ 
zgłaszane przez mieszkańców uwagi są słuszne, wyraził nadzieję, Ŝe nadzór MZD będzie 
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tak skuteczny, Ŝe mieszkańcy ul. Wigury  będą w pełni zadowoleni z przebudowy tej 
ulicy.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe uwagi zgłaszane ze strony 
miasta były jeszcze większe, bardziej rozległe. Było sporo zastrzeŜeń co do prowadzenia 
inwestycji. Firma wykonująca inwestycję jest duŜa, bardzo znana, być moŜe część zadań 
była wykonywana przez podwykonawców i brak właściwego nadzoru ze strony 
wykonawcy spowodował róŜne perturbacje. Wiadomo, Ŝe zdarzały się przypadki, Ŝe ktoś 
wyjechał z domu i nie miał jak wrócić, bo w międzyczasie rozkopali wjazd do posesji,                  
a wykonawca zapomniał poinformować mieszkańców, Ŝe akurat tego dnia będą kopać. 
Takich przykładów jest duŜo, były spotkania z wykonawcą, ale nie jest to powód dla 
którego moŜna by wykluczyć wykonawcę z postepowania przetargowego, przy kolejnej 
inwestycji.  
Pisane były skargi do centrali firmy, takŜe to nie jest tak, Ŝe staje w obronie firmy, wręcz 
przeciwnie, gdyby tutaj był obecny kierownik budowy, przyłączyłbym się do wszystkich 
głosów krytyki, gdyŜ często byłem obecny na miejscu budowy i wiem jak inwestycja była 
wykonywana.  
 
Pkt 6  porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 25 czerwca 2015r.  
do 26 sierpnia 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe informacja 
zawiera jedną odpowiedź na interpelację radnego Zbigniewa Urbana, która zawiera dosyć 
obszerne wyjaśnienia. Interpelacja  dotyczy  udzielenia 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?  

 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy w całości ma być odczytana odpowiedź . 
 
Radny Zbigniew Urban-  wnioskodawca  w/w zapytań poinformował, aby był odczytany 
tylko ten fragment, w którym Pan Prezes ZUOS zarzuca, Ŝe kłamie, pozostała część 
niekoniecznie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe albo odczytana 
będzie w całości odpowiedź albo w ogóle.  
 
Radny Zbigniew Urban-  poinformował, aby w całości była odczytana odpowiedź na 
interpelację. 
 
 Wobec powyŜszego  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 czerwca 2015r. do 26 sierpnia 
2015 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
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Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia  
Informacja z realizacji zgłoszonych  
interpelacji w I półroczu 2015 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację, 
zwrócił się z zapytaniem, czy do informacji są zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, iŜ poprosił o odczytanie odpowiedzi na 
interpelację, dlatego, aby kaŜdy z mieszkańców i radnych miał wiedzę w jaki sposób pan 
prezes Cegielski odpowiedział  na interpelację. Na sali jest obecny pan prezes Cegielski, 
wobec tego radny zapytał, czy pan prezes posiada juŜ wiedzę, czy postepowanie w 
sprawie naruszenia miru domowego ZUOS-u przez radnego, został juŜ zakończone przez 
policję i z jakim skutkiem. Radny poinformował, Ŝe w związku z tym, Ŝe zostało 
zakończone w taki a nie inny sposób, to w trybie art. 212 kk wystąpi z powództwem,                       
z oskarŜeniem prywatnym przeciwko panu prezesowi za oskarŜanie i pomawianie                         
o kłamstwo, poniewaŜ wynik postepowania prokuratury i policji jest jednoznaczny. 
Radny poinformował, Ŝe do tematu wróci w punkcie sprawy róŜne.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  do wiadomości Informację z realizacji zgłoszonych 

interpelacji w I półroczu 2015 roku. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z realizacji  
„Gminnego Programu Opieki nad  
Zabytkami dla miasta Tczewa na  
lata 2010-2013” 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie, zwrócił się z zapytaniem czy do sprawozdania są zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  do wiadomości Sprawozdanie z realizacji 
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2010-2013” 
 
Pkt 9 podjęcie uchwał: 
Pkt  9. 1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zasięgnięcia od Komendanta  
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku  
informacji o kandydatach na ławników 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.07.2015 r.  
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
informacji o kandydatach na ławników. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IX/65/2015 
w sprawie  

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
informacji o kandydatach na ławników 

podjęto jednogłośnie: za –23 
(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 23 radnych)  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników 
 
 Pkt  9. 2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie: określenia  
przystanków komunikacyjnych                                 
i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina  
Miejska Tczew oraz warunków  
i zasad korzystania z nich przez  
przewoźników i operatorów wraz  
ze stawkami opłat 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.06.2015 r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, w głosowaniu: za – 8, 
przeciw -0, wstrz. – 1,  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, w glosowaniu: za – 8, 
przeciw-1, wstrz. 0. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych                                
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz 
warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami 
opłat. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IX/66/2015 
zmieniającą 



11 

 

uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych                                 
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  
Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez  

przewoźników i operatorów wraz  ze stawkami opłat 
 

podjęto większością głosów: za –22, przeciw – 1, wstrz. – 0,  
(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 23 radnych)  

przeciw głosował: Z. Urban, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie: 
określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania                  
z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat. 

 
Pkt  9. 3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia Miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  
terenu Nowego Centrum Usługowego  
przy ulicy Wojska Polskiego w Tczewie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 07.08.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, w głosowaniu: za – 8, 
przeciw -0, wstrz. – 1,  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, w glosowaniu: za – 9, 
przeciw-0, wstrz.- 1. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu Nowego Centrum Usługowego przy ulicy Wojska Polskiego w Tczewie.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IX/67/2015 
w sprawie  

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu Nowego Centrum Usługowego przy ulicy Wojska Polskiego w Tczewie. 

podjęto większością głosów: za –22, przeciw – 0, wstrz. – 1 
(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 23 radnych)  

                  
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ulicy 

Wojska Polskiego w Tczewie. 
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Pkt  9. 4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej  
w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r.  
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 19.08.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały, w głosowaniu: za – 10.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                      
25 czerwca 2015r. w sprawie: emisji  obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IX/68/2015 
zmieniającą 

uchwałę Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. 
w sprawie: emisji  obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 
podjęto jednogłośnie: za –23 

(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę Nr VII/54/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: emisji  obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu, 

Pkt 9.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia na obszarze miasta  
Tczewa odrębnych obwodów  
głosowania dla przeprowadzenia  
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej  
Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej  
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                    
z dnia 18.08.2015 r.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
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głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr IX/69/2015 
w sprawie  

utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
 (podczas głosowania pkt 9.5 - obecnych 23 radnych) 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze miasta 

Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Krzysztof Bejgrowicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o znalezienie rozwiązania umoŜliwiającego 
łatwiejsze poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich przez kanały 
odpływowe zainstalowane w chodnikach na ul. Wojska Polskiego. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 97 
 

2. Radny Krzysztof Bejgrowicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie planu kompleksowego 
zagospodarowania działki nr 158/1 na osiedlu Bajkowym przy ul. Andersena 
pomiędzy blokami nr 12 a 14 pod kątem rekreacyjno-wypoczynkowym. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 98 
 

3. Radny Bartosz Paprot   
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonie remontu chodnika na ul. Władysława 
Jagiełły. Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 99 
 

4. Radny Czesław Roczyński  
W imieniu mieszkańców radny zwrócił się z wnioskiem o zainstalowanie ławeczki 
w bezpośrednim sąsiedztwie „siłowni pod chmurką” zlokalizowanej w mieście 
przy ul. Jedności Narodu.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 100 
 

5. Radny Czesław Roczyński  
W imieniu mieszkańców ul. Saperskiej 3,4,5,6,10 i 11 radny zwrócił się 
rozpatrzenie moŜliwości zorganizowania zamkniętego wybiegu dla psów.  
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           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 101 
 

6. Radny Czesław Roczyński  
Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przeglądu, naprawy lub wymiany 
ławek w obrębie „niecki” przy ul. Jedności Narodu.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 102 
 

7. Ziółek-Radziszewska Ewa  
Radna zwróciła się z wnioskiem o naprawę urządzeń placu zabaw przy ul. Sychty 
w Tczewie. Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 103 
 

8. Radny Tomasz Klimczak 
Radny zgłosił, iŜ wniosek z dnia 01 lipca 2015 r. o wyznaczenie miejsca do 
rozpalenia grilla / ogniska popiera prośbami mieszkańców jaki i opiniami StraŜy 
Miejskiej i StraŜy PoŜarnej o braku przeciwskazań do wyznaczenia takiego 
miejsca.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 104 
 

9. Radny Józef Cichon  
Radny zwrócił się z wnioskiem o  ustawienie ławek na przestrzeni od kładki 
prowadzącej do ogródków działkowych do wylotu ulicy Kruczej (dot. wniosku o 
umieszczenie ławek na wale nad Kanałem Młyńskim z dnia 25 czerwca 2015). 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 105 
 

10. Radny Zbigniew Urban  
Radny zwrócił się z zapytaniami:  
1. Na jakiej podstawie prawnej (ustawa, rozporządzenie, uchwała itd. – konkretny 

przepis) Rada Miejska w Tczewie poprzez przyjęcie w dn. 27-08-2015r. na 
sesji Stanowiska zobowiązała Mirosława Pobłockiego -  Prezydenta Miasta 
Tczewa do wystąpienia  do właściwych organów (Policji, StraŜy Miejskiej, itp.) 
celem ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania radnego Mieczysława 
Matysiaka? 
 

2. Na jakiej podstawie prawnej (ustawa, rozporządzenie, uchwała itd. – konkretny 
przepis) Mirosław Pobłocki -  Prezydent Miasta Tczewa ma wystąpić do 
właściwych organów tj. Policji, StraŜy Miejskiej, itp.  celem ustalenia 
faktycznego miejsca zamieszkania radnego Mieczysława Matysiaka, który 
przepis daje Prezydentowi Miasta taką kompetencję? 

Wobec powyŜszego pytam takŜe 

3. dlaczego Rada Miejska poprzez przyjęcie w dn. 27-08-2015r. na sesji 
Stanowiska wikła się w relację miedzy Klubem Radnych PO, a radnym 
Mieczysławem Matysiakiem? 

4. dlaczego Rada Miejska poprzez przyjęcie w dn. 27-08-2015r. na sesji 
Stanowiska wikła Prezydenta Miasta Tczewa w spór między Klubem 
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Radnych PO, a radnym Mieczysławem Matysiakiem, pomimo tego, Ŝe 
Prezydent Miasta nie ma w tej materii Ŝadnych kompetencji poza 
stwierdzeniem, czy radny Matysiak znajdował się w spisie wyborców                    
i gdzie był zameldowany? 

           I na koniec pytam: 

5. Na jakiej podstawie zawarto w § 1 projektu uchwały Rady Miejskiej z dn. 
12-08-2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława 
Matysiaka stwierdzenie, Ŝe nie posiadał on prawa wybieralności w dniu 
wyborów? Czy wnioskodawca lub radca prawny opiniujący projekt tej 
Uchwały pod względem formalno-prawnym mógłby okazać jakikolwiek 
dokument potwierdzający ten fakt? 

Konkludując: 
Poprzestanę na pytaniach i nie będę uzasadniał wniosku ograniczając się do 
stwierdzenia, Ŝe zarówno Stanowisko, jak i przedłoŜony projekt uchwały świadczy 
- moim zdaniem – o niekompetencji osób,    które się nimi zajmowały. 
 

           Radny powyŜsze wnioski w wersji pisemnej złoŜył po sesji dnia 07 sierpnia br.  
           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 107 
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, Ŝe ksiąŜka 
Patroni i nazwy tczewskich ulic, została zgłoszona przez wydawcę do konkursu                           
i otrzymała wyróŜnienie.  Przedstawił zespół autorów, tj. Gertruda Pierzynowska, Michał 
Kargul, Piotr Kajzer, Piotr Paluchowski, Zenon śynda, Lech Korda, Jan Kulas, Kazimierz 
Ickiewicz, Krzysztof Korda. 
 
Zachęcił do udziału w spotkaniu z profesorem Janem Strelauem, wybitnym polskim 
psychologiem w MBP w Tczewie.  
 
Radny Józef Ziółkowski – w imieniu mieszkańców osiedla Staszica,  podziękował                
ZUK-MZD, za ustawienie przystanku dla wysiadających przy ul. Mostowej, przed 
rozpoczęciem remontu ulicy Gdańskiej.  
 
Radny Tomasz Klimczak – podziękował wszystkim tym, którzy oddali krew w akcji pod 
sklepem Intermarche.  
Podziękował Panu Karolowi Markowskiemu Z-cy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg                 
Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku, za podjęcie szybkich działań i naprawy 
oznaczenia pionowego i pionowego na Placu Jana Pawła II. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zaapelowała do mieszkańców o niewyrzucanie chleba za 
okna w celu dokarmiania ptaków.  
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Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe chciałby złoŜyć oświadczenie. 
,, ... OtóŜ jak wszyscy państwo wiedzą, Pan Marian Cegielski Prezes Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych złoŜył doniesienie do Prokuratury w związku z rzekomym naruszeniem 
przeze mnie miru domowego ZUOS-u podczas dostarczania zwolnienia lekarskiego Ŝony 
do zakładu. Z informacji posiadanych przeze mnie wynika, Ŝe postępowanie w tej sprawie 
prowadzone przez Prokuraturę i Policję będzie umorzone, a w związku z tym, to co Pan 
Cegielski odpowiedział mi w interpelacji i to co mówił w artykułach prasowych 
zarzucając mi kłamstwo skutkuje tym, Ŝe w trybie art. 212 k.k. wystąpię przeciwko Panu 
Prezesowi z pozwem o naruszenie moich dóbr osobistych i działania powodujące utratę 
zaufania do mojej osoby związanej z pełnieniem funkcji publicznych, czyli radnego Rady 
Miejskiej i Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.  
Chciałbym, aby Państwo posiadali pełna wiedzę na ten temat, poniewaŜ zachowanie Pana 
Prezesa w mojej ocenie jest nie dopuszczalne i skandaliczne, a pisanie pism do mojego 
pracodawcy, zwracając mu uwagę na rzekome moje złe postepowanie jest po prostu nie 
do przyjęcia. o wynikach tego postępowania wszystkich Państwa poinformuję. Tyle na 
temat oświadczenia.  
JeŜeli jest jeszcze na sali pan prezes, to chciałbym zapytać, czy pan prezes otrzymał juŜ 
odpowiedź z prokuratury, czy wie, czy postepowanie zostało wszczęte, czy zostało 
umorzone, to pomogłoby mi w dalszej części oświadczenia”. 
  
Odnośnie projektu uchwały Klubu Radnych PO, który został złoŜony na ręce 
Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 24 czerwca 2015 r. dotyczy 
wygaszenia mandatu radnego Mieczysława Matysiaka. Pomijam fakt, Ŝe samo pismo 
zostało napisane 25 czerwca br. więc nie wiem jakim cudem wpłynęło do Urzędu Miasta 
24 czerwca br.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe zgodnie                      
z dekretacją, pismo do Urzędu wpłynęło 24 czerwca 2015 r. zwrócił się z prośbą o nie 
manipulowanie radnymi, pismo mogło być nawet napisane w grudniu. Zwrócił się do 
radnego, aby zwracał uwagę na fakty, a nie wprowadzał w błąd radnych.  
 
Radny Zbigniew Urban – ,,..panie przewodniczący, obawiam się, Ŝe pan po prostu kłamie, 
podam panu kopie wniosku z którego wynika, Ŝe pismo został napisane 25 czerwca br. 
tak jest podpisane przez pana Paprota, z taka datą, proszę to sprawdzić”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, .. czy pan rozumie co znaczy 
dekretacja”? 
                    
Radny Zbigniew Urban - ,, ..proszę pana ja doskonale .., dekretuję codziennie setki pism, 
na pewno więcej od pana”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, ..no to proszę sprawdzić kiedy 
zostało zadekretowane” 
 
Radny Zbigniew Urban – zadekretowane zostało 24 czerwca br.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - ,, ..właśnie” 
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Radny Zbigniew Urban - ,, .. natomiast data wytworzenia tego pisma jest 25 czerwca br. 
tak przynajmniej jest napisane”. Ale to jest nie istotne dla dalszego biegu sprawy.  
OtóŜ chciałbym poprosić radcę prawnego, który jest obecny na sali i opiniował ten 
projekt uchwały o udzielenie odpowiedzi z czego pan radca wywodzi, Ŝe pan Matysiak 
nie posiadał prawa wybieralności w dniu tych wyborów. PoniewaŜ to nie jest prawda                   
i obawiam się, Ŝe pan radca prawny, albo nie jest świadomy tego, Ŝe potwierdził w tym 
piśmie nieprawdę, bo pan Matysiak w dniu wyborów posiadał te prawa i nikt mu ich nie 
odebrał, bo odebrać moŜe tylko sąd albo Trybunał Konstytucyjny, to pan radca powinien 
wiedzieć.  
Po drugie w § 2 tej uchwały gdyby został przyjęta jest mowa o tym, Ŝe zobowiązuje się 
Przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego przesłania uchwały Wojewodzie 
Pomorskiemu, Komisarzowi oraz doręczenie jej radnemu.  
Ale po podjęciu tej uchwały, nie wiem czy pan radny jest jeszcze radnym, w ocenie pana 
mecenasa.  
Proszę Państwa powiem w ten sposób, 24 czerwca br. wpłynął projekt uchwały , dziś jest 
27 sierpnia 2015 r. Klub Platformy Obywatelskiej, nie wiem dlaczego nie moŜe złoŜyć 
projektu tej uchwały. Teraz jak odnoszę wraŜenie, Ŝe posłuŜyć chce się Prezydentem 
Miasta Tczewa, a rada zobowiązała prezydenta do podjęcia działań, do mandatu których 
prezydent nie ma. Prezydent moŜe tylko wystąpić o złoŜenie wyjaśnień, prezydent nie jest 
śledczym, który prowadzi dochodzenie sprawdzające gdzie, kto mieszka. Dziękuję panie 
przewodniczący.  
Chodzi mi tylko o to, Ŝe zobowiązanie pana prezydenta moim zdaniem nie ma Ŝadnej 
podstawy prawnej i jest nieskuteczne.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe dobrze, Ŝe radny 
dodaje, Ŝe to jest jego zdanie, poniewaŜ my się nie upieramy, Ŝe to zdanie jest takie czy 
takie, tym niech się zajmą prawnicy, my przegłosowaliśmy stanowisko rady i na tym 
kończymy dyskusję.   
A jeŜeli chodzi o dekretację niech pan sprawdzi ma pan taka moŜliwość, nie obchodzi 
mnie z jaka data pismo zostało napisane, wpłynęło do urzędu 24 czerwca, zostało 
zadekretowane 24 czerwca br. i proszę nie wprowadzać w błąd radnych i mieszkańców.  
 
 
Radny Zbigniew Urban – panie przewodniczący, myślę, Ŝe kaŜdy obywatel jest w stanie 
rozstrzygnąć, ja to pismo, ten wniosek zamieszczę dzisiaj na facebook, niech obywatele 
sprawdzą z jaka data to pismo zostało stworzone, a data stworzenia pisma znajduje się w 
prawym górnym rogu i jest to 25 czerwie 2015 r. To, Ŝe pan je dekretował 24 czerwca br. 
nie wiem jak się stało, jeden z was popełnił błąd, albo data wpływu nie jest prawdziwa, 
albo data wytworzenia tego pisma nie jest prawdziwa. Innych moŜliwości nie ma. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe na piśmie jest 
wpływ do Biura Podawczego i proszę sprawdzić tę pieczątkę.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe potwierdza, iŜ na piśmie jest pieczątka z data 
24 czerwca br. tak ja mówi pan przewodniczący. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –w takim razie nie rozumiem 
dyskusji.  
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Radny Zbigniew Urban – a na piśmie jest 25 czerwiec br.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – nawet jak by był 25 grudzień br. to 
nic nie zmienia w postepowaniu.  
 
Radny Zbigniew Urban – ja wiem, Ŝe dla pana to niczego nie zmienia, ale                                  
w postepowaniach administracyjnych daty wytworzenia pisma maja istotne znaczenie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – dobrze, Ŝe pan mówi, Ŝe to jest 
pana zadanie.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – poinformował, Ŝe przed remontem drogi 91 było przejście dla 
pieszych pomiędzy drogą 91, a ulicą 30 Stycznia, a po remoncie nie ma przejścia. 
Kierownik budowy poinformował, Ŝe takiego przejścia nie ma w planach. Radny zgłaszał 
temat do ZUK-MZD aby przy odbiorze prac temu się przyjrzeć. 
Po drugie radny zwrócił uwagę, aby przy ścieŜce rowerowej na skarpie przy warsztatach 
były zamontowane barierki. Odpowiedź była taka, Ŝe jest to  decyzja inwestora.  
 
Odnośnie Spółki ZUOS radny poinformował, Ŝe duŜą zasługą pana prezesa jest 
pozyskiwanie środków unijnych dla dobra mieszkańców Tczewa. Radny zaapelował, aby 
na sesji Rady nie zajmować się sprawami politycznymi i prywatnymi, poniewaŜ jest to źle 
odbierane przez mieszkańców.  
 
Radny Michał Bollin – zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana z zapytaniem, czy pan 
radny wjeŜdŜając na teren zakładu ZUOS, wjeŜdŜała jako radny czy jako osoba fizyczna, 
bo to zmienia postać rzeczy tak naprawdę.  
,, ..Poza tym mam takie przemyślenia dotyczące całej sytuacji, jeŜeli spojrzymy przez 
pryzmat ostatnich trzech miesięcy mam róŜnego rodzaju interpelacje, wywiady mamy 
akcję plakatową na której atakuje się prezesów spółek. Z racji pełnionej funkcji skupie się 
tylko na Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych poniewaŜ tam pracuję i powiem tak:                 
O sukcesie menadŜera decydują jego wyniki ale te wyniki są teŜ pochodną zespołu, który 
taki menadŜer potrafi wokół siebie stworzyć. Mam przyjemność pracować z tymi ludźmi          
i wiem jak ci ludzie są zaangaŜowani w sprawę tego zakładu. Efekty tych działań 
widzimy na co dzień, mam bardzo dobry zakład, nie odczuwamy nieprzyjemnych 
zapachów. Jest to jedno z niewielu przedsiębiorstw w Polsce, które w taki sposób 
poradziło sobie z czymś, z czym Szadułki nie potrafią sobie poradzić przez 15 lat.  
To nie jest kwestia szczęścia, Ŝe tak się dzieje, tylko to jest kwestia pracy, pewnej taktyki 
pewnego przyjętego planu działania. Znam tych ludzi wiem jak oni się angaŜują, mówimy 
tu nie tylko o pracownikach sortowni, ale takŜe o kadrze kierowniczej, czyli o zastępcach 
dyrektorów, kierowników sortowni, koordynatorów, dział utrzymania ruchu czy 
składowiska.  
Prawdę powiedziawszy wszystkie ataki pana radnego na prezesa Cegielskiego, 
powodujące deprecjacje osoby, ale takŜe wizerunku firmy, tak naprawdę poprzez te ataki 
pan radny równieŜ atakuje i obraŜa wszystkich pracowników tego zakładu. ObniŜenie 
poziomu tego dobrego wizerunku firmy ma równieŜ wpływ na moŜliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych, poniewaŜ ta opinia pozwala na o wiele łatwiejsze prowadzenie 
negocjacji, działania zarządu spółki. To jest wszystko w tym temacie co chciałem 
powiedzieć. Dziękuję.” 
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Radny Zenon Drewa – panie przewodniczący, szanowni państwo, od pewnego czasu pan 
radny Urban wmanewrował nas w swoje prywatne sprawy związane z ZUOS-em, to jest 
jego prywatna wojna. Mam apel do pana przewodniczącego, my zostaliśmy powołani po 
to aby reprezentować interesy samorządu, społeczności lokalnej. Tam wszędzie gdzie pan 
przewodniczący dostrzeŜe, Ŝe pan radny Urban załatwia swoje sprawy, to jest pan 
uprawniony do tego, aby odebrać mu głos. I bardzo o to proszę.  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, ..nie muszę odpowiadać radnemu Bollinowi, powiem w ten 
sposób, jest pracownikiem ZUOS-u, na sali jest jego prezes, to tłumaczy wszystko. 
Myślę, Ŝe brakuje jeszcze tylko szafy tej z Misia”. 
A teraz juŜ powaŜnie. Szanowny panie, pan chyba nie zauwaŜył, Ŝe cała sprawa zaczęła 
się od tego, Ŝe to pan prezes Cegielski złoŜył zawiadomienie do Prokuratury i to co się w 
tej chwili dzieje jest konsekwencją. PrzecieŜ to nie ja złoŜyłem to zawiadomienie, tylko 
pan prezes Cegielski uznał, Ŝe został naruszony mir domowy Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych, Ŝe ja wtargnąłem na teren tego zakładu w celu dostarczenia zwolnienia 
lekarskiego. Czy pan jest świadomy tego i czy percepcja pozwala panu na ocenienie tego 
faktu. To wszystko zaczęło się od tego, Ŝe pan prezes Cegielski złoŜył zawiadomienie do 
prokuratury i to jest konsekwencja tego, niech pan zrozumie, Ŝe bez tego faktu nie byłoby 
wszystkich kolejnych następstw. 
Tą wypowiedź kieruję teŜ do pana przewodniczącego Drewy, proszę o przemyślenie 
moich słów.  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, Ŝe Konstytucja RP art. 52 mówi: KaŜdemu 
zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wyboru 
miejsca zamieszkania i miejsca pobytu.” 
,, ..Radny Matysiak złoŜył dzisiaj oświadczenie, Ŝe jest mieszkańcem Tczewa. Koledzy 
nasi radni toczą walkę między partią rządzącą w naszym mieście, a opozycją, wmieszają 
teraz w to prezydenta naszego miasta. JeŜeli radny Matysiak złoŜył oświadczenie, 
uwaŜamy my jako radni miasta Tczewa, przestańmy juŜ robić takie akcje. Czy chodzi o 
radnego Matysiaka, który złoŜył oświadczenie, Ŝe jest mieszkańcem miasta Tczewa, 
przysługuje mu prawo wyboru i wybieralności czy tutaj teraz czy Zbigniew Urban 
wtargnął czy nie wtargnął. Nie ośmieszajmy się, ludzie widzą nas w telewizji i mówią.. 
,,Tomek co wy tam robicie”? Dziękuję.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – dodał, Ŝe to nie radni, są 
sprawcami tego zamieszania,  tylko sami zainteresowani. To nie radni podjęli taka 
decyzję. Radni nie maja Ŝadnego aparatu, moŜliwości stwierdzenia faktu i nie chcą 
wygaszać mandatu panu, czy nie wygaszać, my jesteśmy wmanipulowani w taką 
rozgrywkę. Radni nie doprowadzili do tego, tylko same te osoby, które występują, jako 
osoby ewentualnie uprawnione, to sąd będzie rozstrzygał, nie my, my nie chcemy niczego 
rozstrzygać, od tego są sądy, prokuratury, nie radni.  
Nie wracajmy do tego tematu, sprawa jest w toku, jak to będzie zakończone,.. to nie my 
się upieraliśmy, Ŝeby coś takiego robić.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – tak naprawdę decydującym jest pytanie, które zadał pan 
Bollin, czy pan radny Urban był tam jako osoba prywatna czy jako radny. JeŜeli był jako 
osoba prywatna, a tak było, w związku z tym cała sprawa nie powinna mieć miejsca na 
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sesji, powinna być wyjaśniona poza radą. Takich tematów nie powinno być, ale                        
w związku z tym, Ŝe takich rzeczy było juŜ kilka chciałem zwrócić się do pana 
przewodniczącego aby przemyślał, zastanowił się nad zupełnie inna forma składania 
wniosków. A mianowicie do przewodniczącego, aby nie odbywało to się przed kamerami 
do mikrofonu.  
Prosiłbym o dokładną interpretację co jest wnioskiem, co jest interpelacją. Wydaje mi się, 
Ŝe nie powinny tu mieć miejsca wnioski dotyczące spraw prywatnych.  
 
Radny Zbigniew Urban -  panie przewodniczący, uwaŜam, Ŝe ograniczenie radnym 
moŜliwości składania wniosków tylko w wersji pisemnej w istotny sposób narusza prawa 
tych radnych. Nie wyobraŜam sobie takiej sytuacji, Ŝeby radni, którzy maja większość                
w radzie w ogóle nie szanowali praw mniejszości. MoŜliwości składania wniosków i ich 
uzasadniania ... mieszkańcy nas oglądają i sami wyciągają wnioski, proszę radnym nie 
ograniczać moŜliwości składania wniosków. Jestem zupełnie przeciwny temu, co 
powiedział przed chwila radny Misiewicz. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – mój wniosek był tylko propozycja na zaistniałe sytuacje, 
które miały miejsce prawie co miesiąc, a jeŜeli ten wniosek nie odniesie skutku, złoŜe 
wniosek o to, Ŝeby sesja była tylko archiwizowana, a nie transmitowana na bieŜąco               
w telewizji.  
 
Radny Zbigniew Urban-  muszę odpowiedzieć radnemu Misiewiczowi, Ŝe moŜe składać 
sobie wniosek nawet Ŝeby posiedzenia sesji odbywały się w zaciemnionej sali .. do czego 
zmierzam, kaŜdy z obywateli ma prawo nagrywania sesji Rady Miejskiej, kaŜdy                             
z telewizji, kaŜdy to moŜe zrobić osobiście i prywatnie, takŜe niczego pan nie osiągnie                
i nie zamknie mi pan ust panie Misiewicz.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – nie rozumiem dyskusji, sesje są 
nagrywane, głosu nikomu nie odbieramy, kaŜdy ma prawo wypowiedzi,  po co 
dyskutujemy.  
 
Radny Zenon Drewa – panie przewodniczący, z takim samym apelem, z którym 
zwróciłem się do pana przewodniczącego, zwrócę się do pana Urbana, Ŝeby swoich 
prywatnych, osobistych spraw nie załatwiał na sesji Rady Miejskiej.  
 
Radny Zbigniew Urban-  panu Drewie teŜ odpowiem, i zwracam się z takim apelem, Ŝeby 
pan rozróŜnił, Ŝe prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych jest osoba publiczną i to co 
on wykonuje, to nie jest jego prywatna sprawa i skierowanie wniosku do prokuratury o 
ściganie radnego nie jest prywatną sprawą, to jest sprawa publiczna panie 
przewodniczący.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
zdarzeniach, które odbędą się w najbliŜszym czasie : 
- konwent odbędzie się 10 września br. o godz. 16.00, 
- sesja Rady Miejskiej odbędzie się 24 września br. o godz. 10.00, 
- 29 sierpnia br. od godz. 11.00  na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego odbędą się Krajowe   
  Dni Działkowca, 
- 1 września br. odbędą się obchody 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej,   
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  uroczystości w Tczewie odbędą się o godz. 15.30 na Bulwarze Nadwiślańskim,   
  przewodniczący zwrócił się o zapewnienie pocztu sztandarowego,  
- Gmina Tczew zaprasza do Lubiszewa na doŜynki, które odbędą się 6 września, 
- Starosta Tczewski i Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zapraszają na powiatowo-gminne   
  doŜynki, które odbędą się 06 września na targowisku miejskim w Pelplinie. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady IX sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1230. 
 
 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                        Mirosław Augustyn 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 


