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P r o t o k ó ł  Nr XI/2015 

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

z dnia 08 października 2015 roku 
 

o godz. 15.30 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

 
Obecni radni:          -    19/ wg listy obecności 

 

                                Nieobecni radni     -        BoŜena Chylicka,  

       Zbigniew Urban,  

       Bartosz  Paprot,  

       Gertruda Pierzynowska,  

                                        

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

 

Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XI sesję Rady 

Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  

 

W i t a j ą c   

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 

- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 

- 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 19 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 

podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

 

Pkt 3 porządku posiedzenia 

Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad 

sesji  z 30.09.2015r. 
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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 30.09.2015r.  

 

W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
przyjęto jednogłośnie: za – 19 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 19 radnych) 

nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Z. Urban, B. Paprot, G. Pierzynowska. 

            

I. Część pierwsza: 
    1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 

    2. Sprawdzenie obecności radnych. 

    3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 

 

II . Część druga: 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum    

       gminnego w sprawie likwidacji StraŜy Miejskiej.  

   5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków. 

   6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.  

 

Część druga 

 

Pkt 4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

odrzucenia wniosku o przeprowadzenie  

referendum gminnego w sprawie  

likwidacji StraŜy Miejskiej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 

uchwały z dnia 30.09.2015 r.  

Poinformował, Ŝe doraźna komisja powołana Uchwałą Nr X/70/2015 Rady Miejskiej 

w Tczewie z dnia  24 września 2015 r. do sprawdzenia poprawności wniosku                      

o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji StraŜy Miejskiej                        

w Tczewie stwierdziła, Ŝe z 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy 

miejskiej Tczew tj. 4622 osób, zebrano łącznie 773 podpisy z czego 171 zawierało 

błędy takie jak: brak podpisu, błędnie wpisany PESEL, nazwisko oraz podpis złoŜony 

przez osoby nieuprawnione. W związku z powyŜszym doraźna Komisja stwierdziła, iŜ 

wniosek o przeprowadzenie referendum nie spełnia wymogów ustawy, poniewaŜ 

zawiera uchybienia, których nie moŜna usunąć. PowyŜsze stanowi podstawę do 

podjęcia niniejszej uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 

do projektu uchwały są zapytania. 

 

Uwag, nie zgłoszono. 

Wobec powyŜszego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     

uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego                  

w sprawie likwidacji StraŜy Miejskiej.  

 

W wyniku jawnego głosowania  

 

   Uchwałę Nr XI/76/2015 

odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie 

likwidacji StraŜy Miejskiej. 
podjęto jednogłośnie: za –19 

(podczas głosowania pkt 4 – obecnych 19 radnych)  
nieobecni podczas głosowania: B. Chylicka, Z. Urban, B. Paprot, G. Pierzynowska. 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie odrzucenia wniosku                         

o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji StraŜy Miejskiej. 

 

Pkt 5 porządku posiedzenia 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań  

oraz wniosków. 
 

 Nie zgłoszono interpelacji, zapytań oraz wniosków.                    

                  

Pkt 6 porządku posiedzenia 

Wolne wnioski, informacje  

oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 

Radny Jarosław Bartoszewski – zaprosił dzieci i młodzieŜ na obchody VIII Festiwal 

Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego, który odbędzie się w dniach 18 - 20 

listopada 2015r.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono    

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                

w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XI sesji, dziękując wszystkim za 

uczestnictwo.   

 

Obrady sesji zakończono o godz. 15
40

. 

                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                        Mirosław Augustyn 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


