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P r o t o k ó ł  Nr X/2015 

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

z dnia 24 września 2015 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

Obecni radni:          -    22/ wg listy obecności 
 

                                Nieobecni radni     -        BoŜena Chylicka 
                                        

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył X 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 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. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do Prałata Piotra 
Wysgi o zabranie głosu.  
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Prałat Piotr Wysga – podziękował za otrzymany dar z okazji 50-lecia kapłaństwa. 
Przekazał samorządowi Tczewskiemu obraz z wizerunkiem Św. Kingi patronki 
samorządu i pracowników samorządowych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  - poinformował, Ŝe na dzisiejszej 
sesji obecni są pan Mariusz Grubich trener wioślarstwa i pan Mateusz Biskup zawodnik, 
który w tym roku wywalczył kwalifikacje olimpijskie w czwórce podwójnej.  
Mateusz Biskup podziękował trenerowi i wszystkim, którzy wspierają sport wioślarski w 
Tczewie, bez takiego wsparcia nie było by moŜliwe dojście do kwalifikacji.  
 
Mariusz Grubich trener pana Mateusza Biskupa podziękował za zaproszenie na sesję 
panu prezydentowi, panu przewodniczącemu. Poinformował, Ŝe marzeniem kaŜdego 
trenera jest wychowanie zawodnika, który będzie reprezentował Polskę na igrzyskach 
olimpijskich.  
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 10.09.2015r.  
 
Zaproponował zmiany do porządku tj.  

1) wprowadzenie: 
- jako pkt 6 - Przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na    
  ławników do sądów powszechnych z dnia 22 września 2015 r.  
- jako pkt 13.1projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do   
  sprowadzenia prawidłowości złoŜonego wniosku o przeprowadzenie   
  referendum w sprawie  likwidacji StraŜy Miejskiej, 
- w punkcie 13.4 Rozpatrzenie inicjatywy obywatelskiej złoŜonej przez     
  Sportowy Klub Karate „SENSHI” w sprawie zmiany uchwały Nr   
  XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r. w   
  sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz   
  przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych.   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 10.09.2015r. wraz ze zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

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

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 22 radnych) 
podczas głosowania nieobecna B. Chylicka 
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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 27 sierpnia 2015 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c wrzesień 2015 r. 
6. Przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych z dnia 22 września 2015 r.  
7. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 sierpnia 

2015r. do 23 września 2015 r. 
 
      II . Część druga: 
 

8. Informacja z wykonania budŜetu miasta Tczewa za I półrocze 2015 r. 
9. Informacja o przebiegu wykonania planów  finansowych samorządowych  

instytucji kultury  za I półrocze 2015r. 
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 

2015 r.  
11. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina 

Miejska Tczew posiada udziały. 
12. Informacja z działalności MłodzieŜowej Rady Miasta w roku szkolnym 2014/2015 

 
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

13.1  projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do sprowadzenia 
prawidłowości złoŜonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie  
likwidacji StraŜy Miejskiej, 

13.2 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie,         

13.3  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej 
Nr 91i ul. 30 Stycznia w Tczewie, 

13.4  określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania,  
pozbawiania  i wstrzymywania stypendiów sportowych. 
Rozpatrzenie inicjatywy obywatelskiej złoŜonej przez Sportowy Klub Karate 
„SENSHI” w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej                     
w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 
stypendiów sportowych.   

13.5  przyjęcia programu  rozwoju sportu na  lata 2015 – 2018, 
13.6  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,          
13.7  wygaśnięcia mandatu radnego.                                                                                                                                                                                                             
14. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 

 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe Klub Radnych 
PiS dnia 17 września 2015 r. złoŜył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
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najbliŜszej sesji Rady Miejskiej w Tczewie tj. 24 września 2015 r. uchwały w sprawie 
odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie Rajmunda 
Dominikowskiego, uzasadniając to tym, iŜ w dniu 16 września br. na profilu facebook 
pan Rajmund Dominikowski zamieścił wpis o treści: ,,Panie radny Kucharek, kiedy 
odwołacie śyndę, który chce zakładać Getta”. 
 
W dniu dzisiejszym Klub Radnych PiS złoŜył pismo o wycofanie wniosku z dnia                      
17 września 2015 r. w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Tczewie Rajmunda Dominikowskiego. Uzasadniając to tym, iŜ zgodnie z art. 
19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, wniosek o odwołanie 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej moŜe złoŜyć ¼ ustawowego składu rady, 
bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.  
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 27 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 protokół      
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 sierpnia 2015 r.  

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

podczas głosowania nieobecna B. Chylicka 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c wrzesień 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. 
Poinformował, Ŝe Minister Administracji i Cyfryzacji wyróŜnił Prezydenta Miasta 
Tczewa za zasługi dla samorządu terytorialnego. Odznaki honorowe za zasługi dla 
samorządu terytorialnego zostały przyznane po raz pierwszy i oprócz Mirosława 
Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa, otrzymało 36 pomorskich samorządowców. 
Niektórzy jak Franciszka Cegielska była prezydent Gdyni zostali odznaczeni 
pośmiertnie. Wręczenie wyróŜnień odbyło się 03 września br. w Narodowym Muzeum               
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w Gdańsku, podczas uroczystości z okazji XX-lecia funkcjonowania samorządu 
terytorialnego w Polsce. Odznaki wręczali Andrzej Halicki Minister Administracji                          
i Cyfryzacji oraz Adam Korol Minister Sportu i Turystyki.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
pytania do przedstawionej informacji z działalności prezydenta Miasta Tczewa za m-c 
wrzesień 2015 r.  
Uwag ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Pkt 6  porządku posiedzenia 
Przedstawienie opinii zespołu  
opiniującego kandydatów na  
ławników do sądów powszechnych 
z dnia 22 września 2015 r.  
 
Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników Marcin Szulc - odczytał 
w/w opinię (opinia w zał.). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – w związku z referendum, które 
wpłynęło do Pana Prezydenta 15 września br. Rada Miejska ma 30 dni na podjęcie 
uchwały, która albo przyjmie referendum albo je odrzuci. W związku z tym Rada będzie 
musiała by odbyć sesję nadzwyczajną w celu podjęcia uchwały.  
Przewodniczący zaproponował, aby sesja nadzwyczajna odbyła się 08 października br.  
czwartek, o godz. 15.30.  
 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 27 sierpnia2015r.  
do 23 września 2015 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił informację 
ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 sierpnia 2015r. do 23 września 
2015 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Część II 
Pkt 8 porządku posiedzenia  
Informacja z wykonania budŜetu  
miasta Tczewa za I półrocze 2015 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwrócił się z zapytaniem, czy do informacji są zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z wykonania budŜetu 

miasta Tczewa za I półrocze 2015 r. 
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Pkt 9 porządku posiedzenia 
Informacja o przebiegu wykonania 
planów  finansowych samorządowych   
instytucji kultury  za I półrocze 2015r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwrócił się z zapytaniem czy do informacji są zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację o przebiegu 
wykonania planów  finansowych samorządowych  instytucji kultury  

za I półrocze 2015r. 
 

Pkt 10 porządku posiedzenia 
Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 za I półrocze 2015 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwrócił się z zapytaniem czy do informacji są zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 

 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Informacja o funkcjonowaniu  
spółek prawa handlowego, w których  
Gmina Miejska Tczew posiada udziały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwrócił się z zapytaniem czy do informacji są zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – po raz pierwszy od wielu lat zdarzyło się, Ŝe na posiedzeniu 
Komisji Finansowo-BudŜetowej i Komisji Polityki Gospodarczej nie było Ŝadnego 
przedstawiciela spółki komunalnej, w związku z tym dyskusja była trochę utrudniona                 
i nie moŜna było zadać pytań do w/w sprawozdania. 
W związku z tym radny zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady Miejskiej, aby 
panowie prezesi spółek zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Gospodarczej                       
w następnym miesiącu, aby moŜna było o sprawozdaniach porozmawiać, bo nie chcę 
tego tematu wywoływać tutaj na sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe przyjął 
wniosek radnego oraz, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację o funkcjonowaniu 
spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały. 
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Pkt 12 porządku posiedzenia 
Informacja z działalności MłodzieŜowej  
Rady Miasta w roku szkolnym 2014/2015 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwrócił się z zapytaniem czy do informacji są zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z działalności 
MłodzieŜowej Rady Miasta w roku szkolnym 2014/2015 

 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe wpłynął 
wniosek dotyczący konsekwencji zawarcia przez radnego umowy poddzierŜawienia 
nieruchomości, która stanowi własność gminy.  
Klub Radnych PiS Rady Miejskiej w Tczewie dnia 14 września 2015 r. złoŜył wniosek                
o wprowadzenie do najbliŜszej sesji Rady Miejskiej w Tczewie tj. w dniu 24 września 
2015 r. uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tczewie 
Marka Byczkowskiego.  
Klub poinformował, Ŝe radny prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ,,Handel” na 
targowisku miejskim w Tczewie, zatem prowadzi działalność na mieniu gminy, co jest 
sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym art. 24f pkt 1. 
 
Opinia prawna w powyŜszej sprawie jest taka, Ŝe zgodnie z uzyskanymi przez 
opiniującego informacjami, radny Marek Byczkowski zawarł umowę poddzierŜawy ze 
Stowarzyszeniem Kupców Tczewskich ,,Zorza” w Tczewie, które dzierŜawi 
nieruchomość stanowiącą własność miasta Tczewa, dnia 02 sierpnia 2004 r., tj. wtedy, 
gdy radnym jeszcze nie był. Umowa poddzierŜawy dotyczy pawilonu na targowisku 
miejskim. Umowę tę Marek Byczkowski zawarł na takich samych warunkach jak inne 
osoby (inni poddzierŜawcy), a moŜliwość zawarcia tej umowy była taka sama jak                         
w przypadku innych osób. Obecna kadencja Rady Miejskiej w Tczewie jest pierwszą,                          
w której radnym jest równieŜ Marek Byczkowski. Po złoŜeniu przez niego ślubowania 
jego sytuacja prawna w aspekcie umowy poddzierŜawy nie ulegała poprawie, np. nie 
zawarł aneksu do umowy, który w sposób znaczny róŜnicuje jego sytuację w porównaniu 
z innymi poddzierŜawcami. Tym samym, nie moŜna mówić by Marek Byczkowski 
korzystał z mienia gminnego na zasadach uprzywilejowanych.  
Podsumowując powyŜsze, zdaniem opiniującego, nie ma podstaw do wygaszenia 
mandatu radnego Marka Byczkowskiego w trybie art. 383 k.w.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn powyŜszą informację przedstawił 
do wiadomości wnioskodawcy. Poinformował, Ŝe jeŜeli wnioskodawcy mają lub 
uzyskają dodatkowe informacje, które pozwolą na wszczęcie postępowania, to będzie 
ono przyjęte, a na dzień dzisiejszy trzeba zrezygnować z wprowadzania tego wniosku do 
porządku obrad sesji, tym bardziej, Ŝe jeszcze nie było projektu uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe jego zdaniem, jeŜeli jest wniosek                             
o wprowadzenie do porządku obrad sesji uchwały i wpłynął on w terminie, to taka 
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uchwała powinna wpłynąć, niekoniecznie na tej sesji, na następnej. Natomiast radny 
nigdzie nie znalazł w doktrynie zapisu, Ŝe to opinia radcy prawnego decyduje o tym, czy 
taka uchwała będzie głosowana czy nie. Zdaniem radnego, wniosek powinien zostać 
przegłosowany na najbliŜszej sesji, a wynik tego głosowania rozstrzygnie, czy radni 
przychylą się do opinii, którą wyraŜą radca prawny, czy nie. Nie zmienia to faktu, Ŝe taka 
uchwała powinna być głosowana. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe jeŜeli 
wnioskodawca taki projekt uchwały przygotuje, to będzie ona rozpatrzona.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z wnioskiem o 5 minutowa przerwę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
Poinformował, Ŝe w tej chwili obradach sesji uczestniczy 20 radnych. Radni: Kazimierz 
Ickiewicz i Czesław Roczyński musieli opuścić obrady sesji ze względu na odbierane 
wyróŜnienia związku solidarności.  
 
Pkt 13 podjęcie uchwał: 
Pkt  13. 1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
powołania doraźnej komisji  
do sprowadzenia prawidłowości  
złoŜonego wniosku o przeprowadzenie  
referendum w sprawie likwidacji  
StraŜy Miejskiej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 22.08.2015 r. Zaproponował przedstawicieli z  klubów radnych i Komisji 
Rewizyjnej, tj.: 

1) Kazimierz Mokwa – Klub Radnych Porozumienie na Plus  
2) Tomasz Klimczak – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
3) Rajmund Dominikowski – Klub Radnych Platforma Obywatelska 
4) Zenon Drewa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie   
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
inne propozycje, czy uwagi do zaproponowanego składu komisji.   
 
Uwag, ani innych propozycji do składu komisji nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do sprowadzenia prawidłowości 
złoŜonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji StraŜy 
Miejskiej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr X/70/2015 
w sprawie  

powołania doraźnej komisji do sprowadzenia prawidłowości 
złoŜonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji 

StraŜy Miejskiej 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 13.1 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji 

do sprowadzenia prawidłowości złoŜonego wniosku o przeprowadzenie referendum 
w sprawie likwidacji StraŜy Miejskiej 

 
 Pkt  13. 2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego obejmującego tereny  
w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie         
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 22.07.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w 
Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr X/71/2015 
w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 13.2 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 

w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 
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Pkt  13. 3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny  
w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91  
i ul. 30 Stycznia w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 22.07.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi 
krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr X/72/2015 
w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej                

Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 13.4 – obecnych 20 radnych)  
                 nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 

w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie. 
 

Pkt  13. 4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia warunków i trybu przyznawania 
nagród oraz przyznawania, pozbawiania 
i wstrzymywania stypendiów sportowych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 31.08.2015 r.  
 
Rozpatrzenie inicjatywy obywatelskiej złoŜonej przez Sportowy Klub Karate 
„SENSHI” w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania 
nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych.   



11 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, Ŝe 07 września 
2015 r. do Rady Miejskiej w Tczewie, wpłynęła obywatelska inicjatywa, złoŜona przez 
Sportowy Klub Karate „SENSHI” dotycząca uwzględnienia w przedmiotowej uchwale 
dyscyplin nieolimpijskich. 
 Inicjatywa została skierowana do Prezydenta Miasta w celu udzielenia informacji i do 
merytorycznej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban dnia 16 września 2015 r. poinformował, iŜ projekt 
uchwały znajdujący się w dzisiejszym porządku obrad sesji w sprawie określenia 
warunków i przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 
stypendiów sportowych, w § 2 ust. 2 zawiera, zapis, iŜ w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach stypendium moŜe zostać przyznane zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, 
którzy osiągnęli znaczący wynik sportowy w międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym.  
W opinii Z-cy Prezydenta Adama Urbana projekt ten wyczerpuje znamiona inicjatywy 
obywatelskiej.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Na posiedzeniu komisji na której była omawiana inicjatywa obywatelska, był obecny  
prezes Klubu Sportowego Karate „SENSHI”, zostały udzielone odpowiedzi na zapytania, 
prezes został usatysfakcjonowany wpisem do w/w projektu uchwały.                
 
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 określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz 
przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr X/73/2015 
w sprawie  

określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, 
pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych. 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 13.4 – obecnych 20 radnych) 

                 nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  określenia warunków i trybu przyznawania 
nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych. 

 
Pkt 13.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia programu  rozwoju  
sportu na  lata 2015 – 2018 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                    
z dnia 12.09.2015 r.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot – członkowie komisji 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu  rozwoju sportu 
na  lata 2015 – 2018. 
 
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 przyjęcia programu  rozwoju sportu na  lata 2015 – 2018. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr X/74/2015 
w sprawie  

przyjęcia programu  rozwoju sportu na  lata 2015 – 2018, 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

 (podczas głosowania pkt 13.5 - obecnych 20 radnych) 
                 nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju 

sportu na  lata 2015 – 2018. 
 

Pkt 13.6 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego,          
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                    
z dnia 01.09.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.         
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr X/75/2015 
w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
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podjęto jednogłośnie: za – 20 
 (podczas głosowania pkt 13.6 - obecnych 20 radnych) 

                 nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego. 
 
Pkt 13.7 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego                                                                                                                             
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                    
z dnia 12.08.2015 r.  
Poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r.               
art. 25 a, radny nie moŜe brać udziału w głosowaniu w radzie, ani w komisjach, jeŜeli 
dotyczy ono jego interesu prawnego. Wobec powyŜszego radny Mieczysław Matysiak 
nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu.  
 
Zanim przystąpimy do całej procedury przypomną, Ŝe zostanie powołana komisja 
skrutacyjna, która będzie składała się z przewodniczącego oraz członków komisji.                    
Do komisji tej, kaŜdy klub radnych wytypuje swojego przedstawiciela, moŜe to być takŜe 
przedstawiciel spoza klubów jeŜeli jest taka wola.  
I to chyba tyle zanim przejdziemy do głosowania.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą o przybliŜenie przez pana radcę prawnego, 
przepisów, czy głosowanie w sprawie wygaszenia mandatu radnego jest jawne, czy jest 
tajne, z jakich przepisów to wynika. 
Oraz o udzielenie odpowiedzi przez pana prezydenta jaki jest skutek stanowiska Rady 
Miejskiej podjętego na poprzedniej sesji. Rada w stanowisku zobowiązała prezydenta do 
wystąpienia do właściwych organów Policji, StraŜy Miejskiej w celu ustalenia 
faktycznego miejsca zamieszkania radnego, czy pan prezydent wystąpił do tych organów 
i jaką odpowiedź uzyskał i w ogóle jaka jest odpowiedź na stanowisko Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe wszystkie 
odpowiedzi przekazane od Prezydenta Miasta  dotyczące stanowiska Rady z poprzedniej 
sesji będą przedstawione po  przerwie. 
Przed przystąpieniem do głosowania będzie ogłoszona krótka przerwa na przygotowanie 
wszystkich elementów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przed przerwą były pytania w jaki 
sposób naleŜy głosować. Opinia radcy prawnego w tej sprawie jest taka, Ŝe głosowanie 
powinno przebiegać w sposób jawny.  
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Rady Miejskiej w Tczewie na sesji 27 sierpnia 2015 r. podjęła stanowisko w sprawie 
ustalenia okoliczności związanych z faktycznym miejscem zamieszkania radnego 
Mieczysława Matysiaka o treści: 
,,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.” 
 
Pan Prezydent wystąpił do Wójta gminy oraz do Komendanta Powiatowego Policji. 
Odpowiedzi były następujące: 
Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie, w odpowiedzi na pismo w sprawie 
stanowiska Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. dotyczącego ustalenia okoliczności 
ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania radnego Mieczysława Matysiaka 
poinformował, Ŝe brak jest podstaw prawnych do wykonania czynności. 
Wójt Gminy Tczew, poinformował, Ŝe osoba wskazana w piśmie z dnia 07 września 
2015 r. na terenie gminy jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Drugim pismem 
Wójt Gminy Tczew poinformował, Ŝe w/w osoba nie figuruje w zbiorze mieszkańców 
gminy, brak danych o meldunku na pobyt stały i czasowy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – czy do przedstawionych 
informacji są uwagi, zapytania.  
Czy wnioskodawcy, czyli Klub Radnych PO chcieli by zabrać głos przed głosowaniem? 
Klub Radnych PO nie zgłosił uwag, zapytań. 
Czy pan radny Mieczysław Matysiak pragnie zabrać glos przed głosowaniem? 
Radny nie zabrał głosu.  
 
Radna Ewa Ziółek-Radziszewska – odniosła się do otrzymanej opinii prawnej 
sporządzoną przez radców prawnych urzędu.  
Zapoznałem się z tą opinią i ona zawiera orzeczenia wybiórcze. Niektóre zresztą z 2010 
roku, od tego roku minęło duŜo czasu. Orzeczenia wybiórcze, w Polsce nie mamy prawa 
precedensowego, w związku z tym przytoczone orzeczenia w tamtych konkretnych 
sprawach nie skutkują automatycznie stwierdzeniem, Ŝe w tej konkretniej sprawie pana 
radnego Mieczysława Matysiaka mogą mieć zastosowanie.  
Prawo w Polsce nie zakazuje posiadania drugiego miejsca zamieszkania w tym nie 
precyzuje, któremu jednemu z nich przysługuje przymiot lub prawo zameldowania. 
Jednocześnie posiadanie drugiego miejsca zamieszkania, w którym czasowo, nawet przez 
dłuŜszy czas realizuje się potrzeby Ŝyciowe, nie stanowi jeszcze o tym, Ŝeby nadać temu 
drugiemu miejscu zamieszkania przymiot czy charakter stałego pobytu. 
Konkludując w mojej opinii mamy osobę, która głosowała w swoim obwodzie, czyli była 
na liście wyborczej, czyli miała czynne prawo wyborcze. W związku z tym 
automatycznie posiadała równieŜ bierne prawo wyborcze w tym okręgu. W tym okręgu 
pan radny Mieczysław Matysiak wygrał wybory w związku z tym naleŜy sądzić, Ŝe nie 
był tam i nie jest osobą nieznaną. Musiał być znany z jakiś inicjatyw społecznych, 
inicjatyw sąsiedzkich, ze swoich osiągnięć zawodowych czy pasji artystycznych, które 
posiada. W związku, z tym oświadczenia radnego wysłuchaliśmy na poprzedniej sesji                  
i skończę stwierdzeniem, iŜ uwaŜam, Ŝe w naszym gronie mamy osobę, która ze względu 
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na pracę zawodową i znajomość zakresu spraw związanych z opieką społeczną, ze 
względu na swoje pasje artystyczne, zna równieŜ pewne elementy funkcjonowania 
instytucji kultury myślę, Ŝe mamy w swoim gronie wartościową osobę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – myślę, Ŝe tutaj nikt nie neguje 
tego jaką osobą jest pan Mieczysław Matysiak, projekt uchwały dotyczy tylko jednego, 
stwierdzenia miejsca zamieszkania. Nikt z obecnych na sali nie chce w jakiś sposób 
zdyskredytować pana Mieczysława Matysiaka jako człowiek, który pracuje, wykonuje 
swoje obowiązki czy w jaki sposób próbuje działać dla dobra społeczeństwa.  
To, Ŝe znajdujemy się w tym miejscu to dla nas nie jest przyjemne ani nie pałamy 
radością z tego, Ŝe musimy się tym zajmować. Ustawodawca wprowadził nas w takie 
zakamarki, gdzie nie mamy tak naprawdę Ŝadnych moŜliwości, Ŝeby czegokolwiek 
dowieść, a mamy decydować o tym.  
Prosiłbym, aby nie traktować tego, jako jakiejś walki politycznej czy wojny, bo takie 
wnioski wpływają od jednego klubu, od drugiego od róŜnych, w całej Polsce, prosiłbym 
aby tego tak nie przekładać.  
Mogę ze swojej strony powiedzieć, Ŝe szanuję pana Mieczysława Matysiaka, w tej 
sprawie nie mato nic wspólnego z szacunkiem, z czymkolwiek, tu jest tylko jedna sprawa 
miejsce zamieszkania.  
 
Czy jeszcze ktoś z Państwa będących na sali będzie chciał zabrać głos w tej sprawie? 
 
Radny Zbigniew Urban – w sposób najbardziej ogólny odniosę się tutaj do wniosku, 
który został zgłoszony kilka miesięcy temu w sprawie wygaszenia mandatu radnemu 
Mieczysławowi Matysiakowi. Niedawno odbyły się wybory wybieraliśmy głowę 
państwa, w których pan Mieczysław Matysiak brał udział. JeŜeli umoŜliwiono mu 
głosowanie, to znaczy Ŝe pan Matysiak posiadał bierne i czynne prawo wyborcze w dniu 
w którym te głosowania się odbyły.  
Gdyby było tak, jak mówią wnioskodawcy, Ŝe pan Matysiak nie posiada biernego                         
i czynnego prawa wyborczego, to jestem przekonany, Ŝe pan prezydent podjął by 
działania zmierzające do tego, Ŝeby wykreślić go z rejestru wyborców, a taka rzecz nie 
miała miejsca. Pan Mieczysław Matysiak nadal jest w rejestrze wyborców miasta 
Tczewa, natomiast jak słyszeliśmy przed chwilą nie ma go w rejestrze wyborców na 
terenie gminy wiejskiej Tczew. Jest to jedna przesłanka, która moim zdaniem jasno 
pokazuje z którym miejscem swojego pobytu pan Matysiak wiązał i wiąŜe swoje 
przyszłość.  
Jest jeszcze jedna kwestia, podzielając opinię koleŜanki, równieŜ uwaŜam, Ŝe osoba, 
która nie byłaby rozpoznawalna i znana w miejscu, w którym kandydowała do rady 
miejskiej w okręgu jednomandatowym, czyli w najtrudniejszych wyborach gdzie 
weryfikowane są kandydatury w wielu płaszczyznach, nie uzyskała by mandatu radnego. 
Zupełnie kuriozalne, wydaje mi się wniosek do którego dołączono jedno zdjęcie                         
i wniosek o wygaszenie mandatu radnego Matysiaka zawiera jedną kartkę.  
Myślę, Ŝe wnioskodawcy nie uzasadnili w ogóle tego wniosku i jeŜeli rada podejmie 
uchwałę o wygaszeniu mandatu panu Matysiakowi na podstawie tego projektu uchwały                  
i tego wniosku, który notabene pan Matysiak nigdy go nie otrzymał, no to będzie moim 
zdaniem źle świadczyło o tej radzie.  
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Radny Józef Ziółkowski – sprawa bez względu na wynik jest bardzo trudną sprawą dla 
nas z punktu widzenia moralnego koleŜeńskiego do podjęcia.  
Ustawodawca wmanewrował samorząd w pewien układ, którego nie jesteśmy w stanie 
rozwiązać. Mianowicie dlaczego: radny nie moŜe być śledczym. Prosiliśmy pana 
prezydenta, aby zwrócił się do Policji aby ustalić, aby wyjaśnić te sprawę, niestety 
okazuje się, Ŝe Policja teŜ nie moŜe. Rozstrzygniecie tej sprawy moŜe nastąpi  nie na tej 
sesji, tylko nastąpi na pewno w sądzie do którego pan Matysiak się odwoła, bo sąd ma 
takie instrumenty, Ŝeby ustalić gdzie faktycznie pan Matysiak mieszka.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – proszę nie uŜywać takich 
stwierdzeń, które juŜ jakby decydowały.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PNP Zenon Drewa – w imieniu klubu radnych, zwrócił 
się o 5 minutową przerwę w obradach sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
Więcej uwag zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, z autopoprawkę w § 2                  
,,oraz doręczenia jej zainteresowanemu Mieczysławowi Matysiakowi”.             
                                                                                                                                                                                            
W wyniku jawnego głosowania  

    
     Projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, tj.    

 
głosowanie: za - 4, przeciw - 5, wstrzymało się od głosu - 9 

 (podczas głosowania pkt 13.7 - obecnych 19 radnych) 
Radny Mieczysław Matysiak nie brał udziału w głosowaniu. 

 
za głosowali: R. Dominikowski, B. Paprot, G. Pierzynowska, Z. Drewa.  

przeciw głosowali: J. Cichon, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, D. śywicka, Z. Urban,  
wstrzymali się od głosu: K. Misiewicz, M. Bollin, K. Mokwa, J. Bartoszewski, M. Byczkowski, 

M. Szulc, K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski, M. Augustyn,  
 

  nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, K. Ickiewicz, Cz. Roczyński, T. Tobiański,  
 

Rada Miejska w Tczewie nie podjęła projektu uchwały  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
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TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o podjęcie prac koncepcyjnych nad wykonaniem 
traktu pieszo-rowerowego łączącego Bulwar Nadwiślański z ul. Łąkową.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 115 
 
2. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie prawoskrętu na skrzyŜowaniu                              
ul. Malinowskiej z drogą krajową nr 91. Uzasadnienie wniosku przekazuję                          
w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 116 
 

3. Radny Czesław Roczyński  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie lustra na ul. CzyŜykowskiej                     
w miejscu wyjazdu samochodów z parkingu Zespołu Szkół Technicznych. Zdaniem 
radnego pojazdy wyjeŜdŜające z parkingu ZST mają bardzo ograniczona widoczność 
w kierunku pojazdów nadjeŜdŜających ulicą CzyŜykowską od ulicy Chopina, ZSRiK.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 117 
 
4. Radny Czesław Roczyński  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wyznaczenie i oznakowanie znakami pionowymi               
i poziomymi przejść dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół Technicznych na                       
ul. Parkowej i ul. Sienkiewicza. Ponadto radny zwrócił się o zamontowanie płotków 
ochronnych przy wyjściu ze szkoły (ZST) na jezdnię. Uzasadnienie wniosku 
przekazuję w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 118 
 
5. Radna Danuta śywicka  

Radna zwróciła się z wnioskiem o modernizację ulicy Mieszka I wraz z chodnikiem i 
ścieŜką rowerową na osiedlu Kolejarz oraz ujęcie tego zadania w budŜecie miasta na 
2016 r. Uzasadnienie wniosku przekazuję w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 119 
 
6. Radna Danuta śywicka  

Radna zwróciła się z wnioskiem o namalowanie przejścia dla pieszych w pobliŜu 
bramy wjazdowej, która prowadzi do ośrodka „COAN”, a takŜe o obniŜenie krawędzi 
chodnika. Uzasadnienie wniosku przekazuję w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 120 
 
7. Radny Rajmund Dominikowski  

Radny na wniosek mieszkańców ulicy Gdańskiej, ul. Niepodległości oraz klientów 
sklepów z ul. Gdańskiej zwrócił się o zmianę oznakowania na w/w ulicach  w ten 
sposób, aby zmienić znaki zakazu postoju ponad 2 godziny w czasie od godz. 6.00 do 
18.00 na znaki zakazu postoju do co najmniej 1 godziny. Uzasadnienie wniosku 
przekazuję w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 121 
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8. Radny Jarosław Bartoszewski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o obniŜenie krawęŜników przy trzech przejściach dla 
pieszych w okolicy Szpitala Rehabilitacyjnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 2. 
Zdaniem radnego ułatwi to  poruszanie się osobom dowoŜącym i odbierającym z tej 
placówki chorych na wózkach inwalidzkich. Przejścia zlokalizowane są: 
a) na ul. Obr. Westerplatte przy skrzyŜowaniu z ul. Kardynała Wyszyńskiego, 
b) na ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy skrzyŜowaniu z ul. Obr. Westerplatte, 
c) na ul. 1 Maja przy wiadukcie, obok bramy wejściowej do szpitala.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 122 
 
9. Radni Rady Miejskiej:  Michał Bolin, Zenon Drewa, Gertruda Pierzynowska, 

Marek Byczkowski, Tomasz Klimczak 
Radni w związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców budynków 
sąsiadujących z ul. Armii Krajowej na częste przekraczanie prędkości oraz urządzanie 
szczególnie w godzinach wieczornych rajdów samochodowych, zwrócili się                          
z wnioskiem o rozpoczęcie prac mających na celu doprowadzenie do objęcia 
monitoringiem wskazanej drogi. Uzasadnienie wniosku przekazuję w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 123 
                                             
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – poinformował, Ŝe na poprzedniej sesji zgłaszał problem 
przejścia dla pieszych na ulicy Głowackiego.  Miejski Zarząd Dróg w Tczewie 
poinformował, Ŝe w opinii MZD w Tczewie istniej konieczność wykonania 
wnioskowanego przejścia dla pieszych. Do dnia dzisiejszego nie ma tego przejścia.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – podziękował panu Krzysztofowi Witosińskiemu 
Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji, za likwidację tzw. 
,,szałerków” na ulicy Rybackiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
zdarzeniach, które odbędą się w najbliŜszym czasie : 
- sesja nadzwyczajna odbędzie się 08 października br. o godz.1530  
- konwent odbędzie się 08 października br. o godz. 16.00, 
- sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 października br. o godz. 10.00, 
- Zarząd o/ ZNP w Tczewie zaprasza na uroczystości związane z jubileuszem                           
  110 rocznicy ZNP i Dnia Komisji Edukacji Narodowej, dnia 08 i 09 października br.                   
   w I LO przy ul. Szkoły Morskiej i w Gimnazjum Nr 1, o godz. 14.00 
- w Lesie Szpęgawskim odbędą się uroczystości oddania hołdu pomordowanym na ziemi   
   kociewskiej, dnia 27 września br. o godz. 13.00, 
- Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta ,,Sambor” w Tczewie, zaprasza na                         
  18 jesienny bieg trzeźwości, 10 października br. start o godz. 9.00 brama zachodnia   
  amfiteatru parku miejskiego w Tczewie,  
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Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady X sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1315. 
 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                        Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 


