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P r o t o k ó ł  Nr XII/2015 

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

z dnia 29 października 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     -    Gertruda Pierzynowska 
 

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
 

                 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XII sesję Rady Miejskiej 
w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Posła na Sejm RP Jana Kulasa, 
- 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. 
 
 



2 

 

Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 08.10.2015r. Zaproponował zmiany do porządku tj.  
 

1) wprowadzenie: 
- jako pkt 13.8 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia   
  pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
- jako pkt 13.9 - projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektor   
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
- jako pkt 13.10 - projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Tczewskiego   
  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie. 
 

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 08.10.2015r. 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 G. Pierzynowska 

 
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 24 września 2015 r. 

oraz z sesji nadzwyczajnej z dnia 08 października 2015 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik 2015 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 24 września 

2015r. do 28 października 2015 r. 
 
      II . Część druga: 

7. Wybór ławników do sądów powszechnych: 
a) wystąpienie przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały w sprawie powołania         
      Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów   
      powszechnych i ustalenia regulaminu głosowania, 
c) głosowanie tajne. 

8. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 
2014/2015. 

9. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa za lata 
2013-2014. 
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10. Informacja Prezydenta Miasta o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2014 
rok. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złoŜonych oświadczeniach za 
2014r. 

12. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2015 r.” 
 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

13.1 stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, 
13.2 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  
13.3 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie miasta Tczewa,  
13.4 wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie 
13.5 zmiany budŜetu miasta na 2015 rok, 
13.6 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na    

lata 2015 -2028, 
13.7 uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami   

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2016 rok, 
13.8 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu 

Tczewskiego, 
13.9 skargi na działalność Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tczewie 
13.10  skargi na działalność Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.                           

   z o.o. w Tczewie. 
 

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

 
 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  - poinformował, Ŝe na dzisiejszej 
sesji obecny jest pan Adam śyśko autor zdjęcia (Most Tczewski) nagrodzonego                        
w International Photography Awards 2015 oraz pan  Krzysztof Dargiewicz autor filmów 
o Tczewie.  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali 
zwycięzcom konkursu. 
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołów z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 24 września 2015 r.  
oraz z sesji nadzwyczajnej  
z dnia 08 października 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokoły z sesji                          
z dnia 24 września 2015 r. oraz z sesji nadzwyczajnej z dnia 08 października 2015 r.  
 
Poinformował, Ŝe protokoły były wyłoŜone w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołów. 
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Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie w/w 
protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 września 2015 r. oraz z sesji nadzwyczajnej 

z dnia 08 października 2015 r. 
-  przyjęto jednogłośnie: za – 22 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 
podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c październik 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. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe w informacji z działalności pana prezydenta, 
zabrakło informacji o agitacji politycznej jaka prowadził pan prezydent w październiku 
na rzecz kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach do Senatu.  
W związku z tym radny zapytał czy pan prezydent jest prezydentem wszystkich 
mieszkańców miasta Tczewa, czy tylko prezydentem mieszkańców popierających 
Platformę Obywatelską.  
Radny zadał równieŜ pytanie, dlaczego pan prezydent zdecydował się na nakręcenie 
spotu wyborczego popierającego kandydata PO do Senatu i czy pan prezydent uwaŜa, Ŝe 
jest to dobre, Ŝe prezydent miasta angaŜuje się w kampanię polityczną i popiera osoby 
spoza swojego rodzimego miasta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe pytania zadane 
przez radnego Zbigniewa Urbana nie są pytaniami do przedstawionej informacji                               
z działalności prezydenta miasta. Przewodniczący zwrócił się do radnego, aby takie 
pytania radny zadawał w punkcie do tego wyznaczonym.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe pan radny Urban, po raz 
kolejny przedstawia niepełne informacje, poniewaŜ tak samo jak udzieli poparcia 
kandydatowi do Senatu, tak równieŜ udzielił swego poparcia dwóm kandydatom do 
Sejmu, o czy pan radny doskonale wie. Taka jest rola prezydenta, Ŝeby myśleć                             
o przyszłości tego miasta i zdobywać poparcie wśród najwyŜszych władz państwowych, 
a takiego poparcia nie udziela się listom, które maja małe szanse, a raczej listom, które 
mają duŜe szanse w wyborach wygrać i rządzić krajem. W związku z tym prezydent 
poinformował, iŜ nie uwaŜa, Ŝe było to coś niestosownego, po prostu myśli o interesie 
miasta Tczewa i dostępie do władzy, rządu który będzie w przyszłości. 
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Przy okazji pan prezydent poinformował, Ŝe udzielił poparcia panu Kazimierzowi 
Smolińskiemu, który w tej chwili juŜ jest w koalicji, czy w rządzie, a dzięki temu będzie 
moŜliwość bezpośredniego dojścia do pana posła, a moŜe i ministra.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
pytania do informacji z działalności prezydenta miasta.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe zadane wcześniej pytanie dotyczy 
działalności prezydenta, poniewaŜ kampania toczyła się w październiku i pan prezydent 
nakręcił spot wyborczy w którym popiera kandydata Platformy Obywatelskiej, który nie 
został senatorem, więc wybór nie był najlepszy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił ponownie uwagę, iŜ 
pytania zadawane panu prezydentowi mają dotyczyć odczytanej przez pana prezydenta   
informacji.   
Pozostałe zapytania moŜna przedstawiać w punkcie, którym o tym mówi, tj. zgłaszanie 
interpelacji, zapytań oraz wniosków.  
 
Radny Zbigniew Urban -  poinformował, iŜ na początku swojej wypowiedzi powiedział, 
Ŝe zabrakło informacji, którą przedstawił.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, Ŝe nie neguje tego 
co pan radny Zbigniew Urban powiedział. Przewodniczący poinformował, iŜ przedstawił 
procedurę, tj. pan prezydent przedstawił informację i do tej informacji, którą przedstawił 
poprosił o pytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – w związku z tym, Ŝe na posiedzeniu Komisji Polityki 
Gospodarczej, nie pojawili się przedstawiciele spółek gminnych, to pytania do prezesów 
spółek czy do ich przedstawicieli, moŜna zadać w punkcie dotyczącym wniosków a nie 
teraz.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe zgodnie z tym 
co powiedział na poprzedniej sesji panowie prezesi spółek byli poinformowani o komisji, 
o decyzji  w tej sprawie  proszę zapytać przewodniczącego Komisji Polityki 
Gospodarczej Krzysztofa Misiewcza. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
prezesi spółek zostali poinformowani, a poniewaŜ na komisji na samym początku była 
prezentacja dotycząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i strategii całego 
województwa pomorskiego, w związku z tym prezesi spółek czekali na informację 
telefoniczną o tym czy mają się pojawić, no ale w związku z tym, Ŝe pan radny Urban nie 
był obecny na komisji, nie widziałem takiej potrzeby, aby powiadamiać prezesów, aby 
przyszli na komisję.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – pan przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej odpowiedział na zapytanie radnego. 
 
Radny Zbigniewa Urban – poinformował, Ŝe na poprzedniej sesji zwrócił uwagę, Ŝe po 
raz pierwszy prezesi spółek komunalnych nie pojawili się na komisji wtedy kiedy było 
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sprawozdanie z działalności spółek miejskich. Wówczas poprosiłem o to, Ŝeby zaprosić 
ich na następne posiedzenie. Radny poinformował, Ŝe wtorek kiedy odbywało się 
posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, przebywał w budynku UM i uzyskał 
informacje, Ŝe  prezesów nie ma i Ŝe ich nie będzie i dlatego radny nie pojawił się na 
komisji. Kilkakrotnie radny dzwonił do Biura Rady, z prośba o udzielenie informacji, czy 
prezesi zostali zaproszeni na to posiedzenie, czy nie i czy jest ich odpowiedz. W dniu 
kiedy odbywała się ta komisja uzyskałem odpowiedz, Ŝe nie ma Ŝadnej informacji, czy 
prezesi się pojawią. W związku z tym uprzedzając wszelkie fakty informuję, Ŝe dzisiaj 
zamierzam zadać pytania dotyczące działalności funkcjonowania spółek komunalnych                 
i proszę o wskazanie mi miejsca w którym będę mógł je zadać. Czy to jest punkt z 
informacje z bieŜącej działalności, czy w punkcie wnioski.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn  - poinformował, Ŝe radny 
Zbigniew Urban będzie mógł zadać pytania dotyczące działalności spółek komunalnych 
w punkcie wnioski, zapytania.  
Przewodniczący poinformował, Ŝe bardzo dziwne jest stwierdzenie radnego Zbigniewa 
Urbana, Ŝe jeŜeli byliby prezesi na Sali to pan by uczestniczył w komisji, a jeŜeli  ich nie 
było to pan nie uczestniczył, jest to bardzo dziwna sytuacja, Ŝe wybiera pan sobie 
komisje, pan powinien uczestniczyć we wszystkich komisjach jeŜeli to jest tylko 
moŜliwe.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
radny Zbigniew Urban jak zwykle manipuluje faktami, bo zasada jest taka, Ŝe jeŜeli ktoś 
jest nieobecny na komisji, usprawiedliwia się u przewodniczącego. Tak jak pan 
przewodniczący rady powiedział, Ŝe to przewodniczący komisji organizuje jej pracę i ja                 
i tylko ja miałem informację  i wiadomości na temat, czy prezesi są powiadomieni i czy 
się pojawią. Pan radny Zbigniew Urban pytał w Biurze Rady owszem, ale poniewaŜ nie 
uwaŜałem Ŝe powinienem panie powiadomić, one teŜ nie wiedziały czy prezesi będą. 
Gdyby pan radny się pojawił na komisji, to najprawdopodobniej  prezesi spółek by byli.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn  - poinformował, Ŝe w kaŜdej 
chwili moŜna przedzwonić, zapytać. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i u przewodniczącego komisji  zgłasza 
się swoje nieobecności.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe zdumiony jest odpowiedzią kolegi, nie jest 
Ŝadna tajemnica, Ŝe nie utrzymujemy ze sobą Ŝadnych relacji w tej chwili kontaktujemy 
się ze sobą tylko i wyłącznie za pośrednictwem Biura Rady telefonicznie i e-mail. Nie 
otrzymuję bezpośrednio od pana przewodniczącego Ŝądnych informacji dotyczących 
funkcjonowania komisji, tylko za pośrednictwem pań z Biura Rady w formie e-maili. 
Więc nie rozumiem tego co powiedział. Chciałem jeszcze jedno powiedzieć, Ŝe czuję się 
nobilitowany jeŜeli prezesi spółek maja pojawić się na komisji tylko dlatego, Ŝe chce 
tego radny Urban. Prezesi są do dyspozycji wszystkich radych, a nie tylko wtedy kiedy 
jest na komisji radny Urban. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – oddał głos panu Janowi Kulasowi 
Posłowi na Sejm RP.  
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Jan Kulas Poseł na Sejm RP – złoŜył podziękowania jako ustępujący poseł ziemi 
tczewskiej. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 24 września 2015r.  
do 28 października 2015 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – poinformował, Ŝe w/w 
okresie nie zgłoszono interpelacji.  
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Wybór ławników do sądów powszechnych 
Pkt 7 a   
Wystąpienie przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,  
 
Przewodniczący zespołu ds. zaopiniowania kandydatów radny Marcin Szulc – odczytał 
wystąpienie stanowiące zał. do protokołu.  
Pkt 7 b  
wybór Komisji Skrutacyjnej –  
podjęcie uchwały w sprawie  
powołania  Komisji Skrutacyjnej  
do przeprowadzenia wyboru ławników  
do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu głosowania, 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe kluby radnych 
wyznaczyli swoich przedstawicieli do składu komisji skrutacyjnej i tak: 
- Klub Radnych PO – wyznaczył radnego Marcina Szulca, 
- Klub Radnych PiS – wyznaczył radnego Tomasza Klimczaka, 
- Klub Radnych PNP – wyznaczył radnego Krzysztofa Bejgrowicz.  

 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, ile obecnie jest klubów w Radzie 
miejskiej w Tczewie.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe niezmiennie są 
trzy kluby radnych: PiS, PO, PNP. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił projekt uchwały wraz 
z regulaminem głosowania, ogłaszając przerwę w obradach sesji celem ukonstytuowania 
się komisji skrutacyjnej – wyboru przewodniczącego komisji, przygotowania kart do 
głosowania. 

Przerwa 
Po przerwie 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji, 
poinformował, Ŝe komisja skrutacyjna się ukonstytuowała i na przewodniczącego 
wybrała radnego Marcina Szulca.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 
ławników do sądów powszechnych, uwzględniający zgłoszone kandydatury.   

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XII/77 /2015 
w sprawie 

powołania  Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników 
do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu głosowania 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
( podczas głosowania w/w projektu uchwały - obecnych 22 radnych)  

                nieobecna podczas głosowania; G. Pierzynowska 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie powołania  Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych                

i ustalenia regulaminu głosowania. 
Pkt 7 c 
Głosowanie tajne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radni otrzymali 
informacje o kandydatach na ławników tj. trzy listy (wykaz w zał.),  których nazwiska są 
umieszczone na kartach do głosowania tajnego.  
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i wręczyła je 22 radnym 
obecnym na sali obrad ( nieobecna radna Gertruda Pierzynowska). 

 
Głosowanie tajne 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, Ŝe po głosowaniu 
tajnym, komisja skrutacyjna udała się do Biura Rady w celu przeliczenia głosów                       
i sporządzenia protokołów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn-  oddał głos Dyrektorowi Centrum 
Kultury i Sztuki Krystianowi Nehrebeckiemu, który przedstawił informację                                
z działalności placówki.  
 
Pkt 8 porządku posiedzenia  
Raport o stanie realizacji zadań  
oświatowych miasta Tczewa  
w roku szkolnym 2014/2015. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszy raport, 
zwrócił się z zapytaniem, czy do informacji są zapytania.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
omówił powyŜszy raport, informacja stanowi zał. do protokołu.  
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Raport o stanie realizacji zadań 
oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2014/2015. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Raport z wykonania Programu  
ochrony środowiska dla miasta  
Tczewa za lata 2013-2014. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwrócił się z zapytaniem czy do informacji są zapytania.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
sukcesywnie poprawia się jakość tczewskiego środowiska, wpływ na to mają przeróŜne 
inwestycje w obszarze np. gospodarki wodno- ściekowej i inwestycje zakładu 
wodociągów i kanalizacji, inwestycje w sieci w infrastrukturę, obiekty. Bardzo duŜy 
wpływ jeŜeli chodzi o gospodarkę śmieciową miało powstanie zakładu utylizacji 
odpadów stałych. DuŜe znaczenie na ochronę środowiska miała coraz bardziej 
rozpowszechniona wymiana pieców węglowych. TakŜe zakład energetyki cieplnej 
przyczynia się do poprawy jakości środowiska poprzez umoŜliwienie mieszkańcom 
podłączenia się do sieci ciepłowniczej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do Prezydenta Miasta 
o przedstawienie informacji o otrzymanej nagrodzie dla miasta Tczewa.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iŜ miasto Tczew otrzymało 
nagrodę pn. ,,EKO Miasto” . Przyznana nagroda jest to kolejny dowód na to, Ŝe nie tylko 
to co robimy jest waŜne dla nas ale równieŜ jest postrzegane w szerszym układzie 
krajowym, co jest dobrą promocją miasta Tczewa.   
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Raport z wykonania Programu 
ochrony środowiska dla miasta Tczewa za lata 2013-2014. 

 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Informacja Prezydenta Miasta 
o złoŜonych oświadczeniach  
majątkowych za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn -  przedstawił powyŜszą informację.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację Prezydenta 

Miasta o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2014 r. 
Pkt 11  porządku posiedzenia  
Informacja Przewodniczącego  
Rady Miejskiej o złoŜonych 
oświadczeniach majątkowych 
za 2014 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn -  przedstawił powyŜszą informację.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o złoŜonych oświadczeniach  

majątkowych za 2014 r. 
 
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Informacja z przebiegu „Nieobozowej  
Akcji Lato w 2015 r.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwrócił się z zapytaniem czy do informacji są zapytania.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe komisja na swoim posiedzeniu w dniu  22 października br. zapoznała 
się z w/w informacją, a następnie  omówił powyŜszy raport. Przedstawiona informacja 
stanowi zał. do protokołu.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z przebiegu 
„Nieobozowej Akcji Lato w 2015 r.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – oczekując na komisję 
skrutacyjną,  która przedstawi wyniki z tajnego głosowania z wyborów na ławników do 
sądów powszechnych, przybliŜył  informacje na temat spotkań i wydarzeń kulturalnych 
na terenie miasta w miesiącu listopadzie br.: 
-  VIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Festiwal rozpoczął 
się juŜ 21 października br. ale 05 listopada br. w czwartek w Zespole Szkół Katolickich 
odbędzie się w Świeciu VI Powiatowy konkurs recytatorski – poeci z kociewia,                            
10 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 17.30 odbędzie się wieczór wspomnień o Romanie 
Landowskim  - film TV Tetka, utwory czyta aktor Jerzy Kiszkis – MBP w Tczewie,                  
18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 9.00 odbędą się eliminacje finałowe w kategorii 
recytacje w MBP w Tczewie, a o godz. 13.30 wernisaŜ prac plastycznych, 
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19 listopada br. (czwartek) o godz. 9.00 odbędą się w Centrum Kultury i Sztuki                       
w Tczewie eliminacje w kategorii programy sceniczne,  
20 listopada br. odbędzie się koncert finałowy w wykonaniu laureatów i zespołu 
wokalno-muzycznego w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. 
- 30 października br. w MBP w Tczewie odbędzie się spotkanie z historią Tczewa                      
i promocję ksiąŜki Krzysztofa Halickiego, pt. ,,Policja polityczna w województwie 
pomorskim w latach 1920-1939, 
- 07 listopada br. o godz. 11.00 Zarząd Klubu Sportowego Wisła Tczew, zaprasza na               
70 lecie Sekcji Bokserskiej, 
- 07 listopada br. o godz. 12.00 z ul. Warsztatowej w Tczewie  wyruszy 25 Uliczny Bieg 
Sambora, organizowany przez TCSiR w Tczewie w celu uczczenie narodowego święta 
niepodległości,  
- Tczewskie Towarzystwo Kulturalne ,,Brama” zaprasza na spektakl z cyklu Ogrody 
Sztuk, dnia 08.11.2015 r. w Bolesławowie w Zespole Szkół Rodzinnych o godz. 13.00 
oraz w CKiS w Tczewie o godz. 17.00, 
- 11 listopada br. Prezydent Miasta Tczewa zaprasza na obchody święta niepodległości, 
godz. 10.00 uroczysta msza św. w intencji mieszkańców w parafii pw. PodwyŜszenia 
KrzyŜa Św. w Tczewie, o godz. 11.00 przemarsz pod tablicę poświęcona Józefowi 
Piłsudskiemu, godz. 12.00 na Placu Hallera odbędzie się festyn dla mieszkańców, godz. 
17.00 koncert Katarzyny Groniec w sali widowiskowej CKiS w Tczewie, słodki 
poczęstunek do koncertu. 
- 14.11.2015 r. w CKiS w Tczewie o godz. 18.00, Orkiestra Kameralna ,,Progress” 
Szymon Morus – koncert promujący debiutancki album orkiestry, 
- 18 listopada 2015r. o godz. 10.00 Prezydent Miasta Tczewa zaprasza na konferencję 
nowe tereny inwestycyjne miasta Tczewa, w sali konferencyjnej w Gościńcu nad Wisłą 
w Knybawie, 
- 05 listopada br. o godz. 16.00 odbędzie się konwent, 
- 26 listopada br. o godz. 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Tczewie,  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – w związku z tym, Ŝe komisja 
skrutacyjna jeszcze liczy głosy z tajnego głosowania na ławników do sądów 
powszechnych, głos zbierze pan Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian 
Nehrebecki, który przedstawi informacje z działalności CKiS. 

 
Pkt 13 podjęcie uchwał: 
Pkt  13. 1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia wyboru ławników  
do sądów powszechnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 21.10.2015 r.  
Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołów                         
z przeprowadzonego głosowania tajnego z wyborów na ławników do sądów 
powszechnych. 
 
Przewodniczący zespołu ds. zaopiniowania kandydatów radny Marcin Szulc – odczytał 
protokoły z tajnego głosowania na ławników, stanowiące zał. do protokołu.  
Uwag nie zgłoszono 
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Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe projekt     
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, został 
przyjęty przez Radę Miejską w tajnym głosowaniu.  

   Uchwałę Nr XII/78/2015 
w sprawie  

stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych 
podjęto w tajnym głosowaniu (protokoły w zał.) 

(podczas tajnego głosowania – obecnych 22 radnych  
nieobecna podczas tajnego głosowania: G. Pierzynowska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

ławników do sądów powszechnych. 
 

    Pkt  13.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia wysokości stawek  
podatku od nieruchomości, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.10.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– 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 wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
 

   Uchwałę Nr XII/79/2015 
w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 13.2 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, 
 

    Pkt  13.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia  
wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na  
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terenie miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 20.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe skoro minister obniŜył maksymalne stawki 
podatku od środków transportowych o 1,2 % , to rada powinna takŜe obniŜyć stawki 
podatku o 1,2 %. Radny zwrócił się z wnioskiem o obniŜenie stawek podatku od środków 
transportowych o 1,2 %.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe taki wniosek 
powinien być zgłoszony i omówiony na komisjach, a nie podczas sesji, kiedy ma być 
głosowany projekt uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban  - radny poinformował, Ŝe w czwartek kiedy odbywała się 
Komisja Finansowo-BudŜetowa, przebywał poza Tczewem i nie mógł przyjść na 
komisję. Radny zwrócił uwagę, Ŝe na sesji kaŜdy radny ma moŜliwość zgłaszania 
wniosków.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował, Ŝe kaŜdy radny ma 
moŜliwość zgłoszenia wniosku na sesji, jednak na pewno byłoby łatwiej gdyby zrobiono 
to wcześniej.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe na komisjach informowano, 
Ŝe nasze stawki podatku od środków transportowych, nawet nie zbliŜają się do stawek 
maksymalnych. W tym roku poza jedną obniŜką, nie są podwyŜszane Ŝadne stawki 
podatku i to jest dobry kierunek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- zwrócił się z zapytaniem do 
radnego Zbigniewa Urbana z zapytaniem, czy podtrzymuje swój wniosek.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe podtrzymuje złoŜony wniosek.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas - poinformowała, Ŝe w uzasadnieniu do projektu uchwały 
zawarta jest informacja  dotycząca zmiany stawek podatku. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015 poz. 1045) zmieniła z dniem 1 stycznia 2016 r.                  
w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy opodatkowania                      
i wysokości podatku od poszczególnych klas autobusów. 
Sztuczny podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej lub 
wyŜszej niŜ 30 został zastąpiony podziałem na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niŜ 22 
poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większy niŜ 22. Wysokość 
podatku dla nich została określona odpowiednio 1918,50 i 2425,51 zł. 
W proponowanym projekcie uchwały odpowiednio stawka wynosi 840 zł. i 1685 zł.  
Dla autobusów, które mają katalizatory kwoty te odpowiednio wynoszą 720 zł. i 1550 zł.  
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, Ŝe Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja 
Finansowo-BudŜetowa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, a teraz Pan radny na 
sesji składa wniosek i rada ma go głosować.  
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Radny Zbigniew Urban – zwrócił uwagę, Ŝe radny, który nie mógł uczestniczyć                        
w posiedzeniu komisji, na sesji ma prawo do złoŜenia wniosku. 
  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Zbigniewa Urbana, o obniŜenie stawek podatku od środków transportowych                     
o 1,2% w kaŜdej z kategorii. 

Wniosek 
Radnego Zbigniewa Urbana 

o obniŜenie stawek podatku od środków transportowych  
o 1,2% w kaŜdej z kategorii 

w głosowaniu jawnym: za – 1, przeciw – 16, wstrz. - 4 
za głosował: Z. Urban, 

przeciw głosowali: K. Ickiewicz, M. Augustyn, R. Dominikowski, J. Bartoszewski, K. Mokwa, 
M. Bollin, Z. Drewa, B. Chylicka, Cz. Roczyński, T. Tobiański, K. Misiewicz, B. Paprot,                     

M. Byczkowski, M. Szulc, K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski,  
wstrzymali się od głosu: D. śywicka, M. Matysiak, E. Ziółek-Radziszewska, J. Cichon. 

nieobecni podczas głosowania: G. Pierzynowska, T. Klimczak 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe powyŜszy 
wniosek rada zaopiniowała negatywnie.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XII/80/2015 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 13.3 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

miasta Tczewa. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  - poinformował, Ŝe radny Tomasz 
Klimczak, usprawiedliwiając się, opuścił obrady sesji. 
 
 

    Pkt  13.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia i określenia  
wysokości stawek opłaty targowej   
w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia  wysokości stawek opłaty targowej                        
w mieście Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XII/81/2015 
w sprawie  

wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 13.4 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wprowadzenia i określenia 

wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 
 

    Pkt  13.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta  
Tczewa na 2015 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
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Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XII/82/2015 
w sprawie  

       zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2015 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 13.5 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta 

Tczewa na 2015 rok 
 

    Pkt  13.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na  
 lata 2015 -2027 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata    
2015 -2027. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XII/83/2015 
w sprawie  

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015 -2027 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 13.6 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta 

Tczewa na 2015 rok 
 

    Pkt  13.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia programu współpracy  
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami   
prowadzącymi działalność poŜytku  
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publicznego na 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały, poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt w/w uchwały.  

 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy `Gminy Miejskiej Tczew z 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2016 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XII/84/2015 
w sprawie  

uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2016 rok 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 13.7 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami  prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego na 2016 rok. 
 

    Pkt  13.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu   
Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.10.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu   
Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XII/85/2015 
   zmieniającą 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 13.8 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Tczewskiego. 
 
Pkt 13.9  porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Dyrektor   
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                    
z dnia 22.10.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa  - poinformował, Ŝe komisja 
Rewizyjna przeanalizowała skargę mieszkańca Tczewa i  w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie za, oddaliła ją, nieobecny podczas posiedzenia radny Z. Urban.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie dotyczącą odmowy przyznania zasiłku celowego                             
z przeznaczeniem na zakup ciśnieniomierza.  
 
W wyniku jawnego głosowania  
 

   Uchwałę Nr XII/86/2015 
skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

podjęto większością głosów: za –20, przeciw-0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 13.9 – obecnych 21 radnych)  

wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 
podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
 
Pkt 13.10  porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
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skargi na działalność Tczewskiego  
Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. w Tczewie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                    
z dnia 22.10.2015 r.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa  - poinformował, Ŝe komisja 
Rewizyjna przeanalizowała skargę mieszkańca Tczewa i  w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie za, oddaliła ją, nieobecny podczas posiedzenia radny Z. Urban.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie skargi na skargi na działalność Tczewskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie, dotyczącej stanu technicznego 
zajmowanego mieszkania. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XII/87/2015 
w sprawie  

skargi na działalność Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Tczewie. 

podjęto większością głosów: za –20, przeciw-0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 13.10 – obecnych 21 radnych)  

wstrzymał się od głosu: Z. Urban, 
podczas głosowania nieobecna: G. Pierzynowska, T. Klimczak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność skargi 

na działalność Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego   
Sp. z o.o. w Tczewie. 

 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, czy Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, miało moŜliwość ustosunkowania się do złoŜonej skargi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe TTBS miało 
moŜliwość ustosunkowania się do skargi, jest zapis w uzasadnieniu, do komisji wpływały 
pisma. 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Krzysztof Bejgrowicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie remontu kwietników na Placu Papieskim 
przy ul. Rokickiej. Radny dodaje, iŜ stan kwietników jak i murka pod barierkę przy 
schodach do pomnika Jana Pawła II pozostawia wiele do Ŝyczenia (w załączeniu zdjęcia). 
Zewnętrzna część murku uległa degradacji odsłaniając goły beton. Radny uwaŜa, Ŝe                      
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w miejscu tak reprezentacyjnym jak Plac Papieski słusznym byłoby wykonanie takiego 
remontu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 125 
 
 

2. Radny Józef Cichon  
W imieniu mieszkańców Osiedla Zatorze, radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie 
remontu nawierzchni chodnika przy ulicy Kolejowej, biegnącego wzdłuŜ ogrodzenia 
stadionu na odcinku od ulicy Wierzbowej do ulicy ElŜbiety. Radny proponuje wykonanie 
zadania w ramach remontów bieŜących, poniewaŜ większość płyt chodnikowych nadaje 
się do ponownego zastosowania, co znacznie ograniczy koszty. Radny prosi teŜ                         
o obniŜenie krawęŜnika przy wejściu na chodnik od strony ulicy Wierzbowej, co ułatwi 
przemieszczanie się wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 126 
 

3. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o ułoŜenie chodnika od szczytu budynku przy                          
ul. ElŜbiety Orzeszkowej 8 w ramach bieŜących remontów jeszcze w tym roku 
kalendarzowym lub zaplanowanie tego zadania w ramach napraw na rok 2016. 
Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 127 
 

4. Radny Zbigniew Urban  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe w chwili obecnej na sesji nie jest obecny pan 
prezydent i pan prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pomimo tego, Ŝe we 
wcześniejszej części obrad sesji, zgłaszał taką informację, iŜ zamierza zadać pytania panu 
prezesowi. Nieobecność zarówno pana prezydenta, jak i pana prezesa jest dla radnego 
wymowna i radny odbiera ją jako ucieczkę od odpowiedzi na trudne pytania, które mimo 
wszystko radny pozwoli sobie zadać.  
 
Radny zwrócił się z wnioskiem o radykalne obniŜenie wysokości rocznych nagród 
wypłacanych Panu Marcjuszowi Fornalikowi prezesowi zarządu ZWiK Sp. z o. o.                 
w Tczewie. Radny uzasadnia, iŜ w informacji z działalności spółek komunalnych za 2014 
r., która została przyjęta przez Prezydenta i przekazana radnym w części dotyczącej 
ZWiK Sp. z o.o. czytamy, Ŝe Cytat: „Zysk netto w kwocie 102.028,54 zł uchwałą 
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – czyli prezydenta Mirosława Pobłockiego 
postanowiono przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych”. Natomiast, cytat: 
„Stratę Spółki dotyczącą zmiany zasad polityki rachunkowości oraz korekty błędu lat 
ubiegłych w łącznej kwocie 417.805,46 zł postanowiono pokryć zyskami z lat 
następnych”.  
W następstwie powyŜszego radny pyta skąd wzięły się w Spółce pieniądze na wypłatę 
prezesowi Fornalikowi nagrody rocznej w kwocie ponad 54 000 zł, która stanowi prawie 
połowę wypracowanego w całym 2014 r. zysku Spółki? Ponadto prosi o wskazanie,                    
w jaki sposób zmiany zasady polityki rachunkowości wpłynęły na stratę Spółki, a takŜe 
wskazanie, jakie konkretnie błędy lat ubiegłych skutkują stratą w łącznej kwocie 
417.805,46 zł. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 128 
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Pkt 15  porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą                   
o spowodowanie obecności przedstawicieli spółek komunalnych na zbliŜającym się 
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, poniewaŜ pan przewodniczący wyraźnie 
sobie z tym nie radzi, a zgłaszane to juŜ było na poprzedniej sesji.  
Radny zwrócił się z prośbą, aby pan przewodniczący rady podjął działania , aby prezesi 
spółek albo ich przedstawiciele pojawili się na posiedzeniu komisji gospodarczej, w celu 
umoŜliwienia zadania im pytań, poniewaŜ nie chce tego czynić na sesji.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – zwrócił się do 
radnego Zbigniewa Urbana, informując, Ŝe od 5 lat bardzo dobrze sobie radzi                               
z prowadzeniem komisji Polityki Gospodarczej i nie ma z tym Ŝadnych problemów.   
Radny poinformował, Ŝe prezesów nie zamierza zapraszać, poniewaŜ nie będzie robił                                 
z ludzi idiotów  -  ,,trzeba było przyjść na komisję miał pan moŜliwość nie skorzystał pan 
z tej moŜliwości, nie usprawiedliwił pan się, trudno, w następnym roku będzie równieŜ 
dyskusja na temat spółek, myślę, Ŝe jeŜeli będzie taka potrzeba to się pojawią.” 
 
Radny odniósł się do tego, co powiedział radny Zbigniew Urban - ,, stosunki między są 
jakie są, ale to nie ja jestem ich przyczyną, nie ja wyzywam swojego kolegę od zdrajców, 
nie ja atakuje wieloletniego swojego kolegę wielokrotnie, nie ja spiskuje za jego plecami. 
A propo komunikacji między nami, to jeszcze niedawno przysyłał pan e-maile dotyczące 
pracy komisji,  czy to zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, nie było z tym problemu 
mogliśmy się porozumieć e-mailami, ale rozumiem, Ŝe w tym przypadku nie pasowało to 
do interpretacji i koncepcji.  
A propo jak to radny Urban lubi manipulować faktami widać to dzisiaj, są dwie uchwały 
dotyczące podatków, w obydwóch pan minister obniŜył podatki o 1,2%. Pan radny jako 
uzasadnienie swojego wniosku podaje, Ŝe skoro minister obniŜa, to powinniśmy obniŜyć, 
ale robi tylko w przypadku jednej uchwały, czemu nie w drugiej.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe dotychczas nie było takiej formuły, Ŝeby 
radni składali oświadczenia dotyczące innych radnych, ale ja się równieŜ do tego 
dostosuję - ,, Na początku chciałem stwierdzić, Ŝe pan Misiewicz kłamie, po prostu – bo 
ja usprawiedliwiłem swoją nieobecność na kaŜdej z tych komisji. Moja ocena pana 
działalności jako przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej daleka jest od tej 
jaką pan przedstawił, to kolejna sprawa. Natomiast nazywanie kogoś zdrajcą następuje                 
w tym wypadku, kiedy ktoś zdradza środowisko z którym był związany i przechodzi do 
innego. A w najbliŜszym czasie jak mniemam pojawiają się z tego tytułu, chociaŜ być 
moŜe z innego jakieś profity. To jest jedna informacja.  
Natomiast szanowny kolego - były juŜ kolego, chciałem powiedzieć wprost, Ŝe to pan 
doprowadził do tego, Ŝe my ze sobą komunikujemy się za pośrednictwem pań z Biura 
Rady, bo ja nie miałem z tym Ŝadnego problemu, Ŝeby wysyłać e-maile do pana                        
i wysyłałem je, to pan ich zaprzestał. Natomiast jeŜeli pan uwaŜa, Ŝe zapraszanie 
prezesów spółek komunalnych na posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, gdzie 
mają oni omówić działalność spółek, którymi zarządzają, to jest robienie z ludzi idiotów, 
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no to jest pana ocena z która ja się daleko nie zgadzam, bo w praktyce tego urzędu, albo 
jesteśmy radnymi od 2010 roku czy 2006 roku juŜ nawet, nigdy nie zdarzyło się, Ŝeby 
prezesi spółek komunalnych nie pojawili się na posiedzeniu Komisji Polityki 
Gospodarczej i nie dyskutowali o tym jak spółki działają, co się w nich dzieje i to jest 
normalna praktyka. Zawsze do tej pory to było, teraz się to nie stało. Rozumiem, Ŝe czuje 
się pan dotknięty, bo mówiłem na temat prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, 
czyli spółki miejskiej, w której pan jako  informatyk jest zatrudniony. Zarabia pan 
przyzwoicie prawie 70 tysięcy jako informatyk w spółce komunalnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – panie radny, proszę ... 
 
Radny Zbigniew Urban – uwaŜam ... nie, panie przewodniczący, przecieŜ to nie ja 
wywołałem, ale dostosuje się. Dziękuję, myślę, Ŝe to panu wystarczy. ` 
 
Radny Krzysztof Misiewicz - ,, nie mam z tym problemu, a propo robienia z ludzi 
idiotów, to właśnie jest robienie z ludzi idiotów, jeŜeli się prosi, Ŝeby zaprosić kogoś na 
komisje, a samemu się nie przychodzi. Co do zarobków mógłbym bardzo duŜo 
powiedzieć na temat tego, jak to pan wybiórczo traktuje prezesów spółek, które znajdują 
się w naszym mieście. MoŜe się pokuszę i na przyszłą sesję przygotuje taka informację. 
Informacyjnie tyko mogę podać wprost, Ŝe spółka w której pan jest członkiem rady 
nadzorczej, równieŜ ma swego prezesa, ale nigdy pan się nie zająknął na temat tego, ile 
on zarabia, a zarabia duŜo więcej niŜ prezesi miejskich spółek. Nigdy nie zająknął się pan 
na temat tych nagród itd. Rozumiem, Ŝe tutaj jest pan radnym miejskim, to wypowiada 
się pan na temat zarobków prezesów miejskich spółek, ale uczciwym by było, Ŝeby 
odnieść się do wszystkich spółek, które znajdują się na terenie miasta, a ta jedna, akurat 
nie w gestii samorządu miejskiego ma prezesa, czy miała akurat, bo w tej chwili jest juŜ 
ktoś inny, który zarabiał o wiele  większe pieniądze niŜ prezesi miejskich spółek. Nie 
będę mówił ile, mam te wyliczenia, ale wówczas byłoby to dość szokujące.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn -  ,,proszę panów, jest telewizja jest 
prasa moŜna wykupić sobie u nich godzinę, bez Ŝadnego problemu. Proszę nie przenosić 
na naszą salę własnych animozji, bo mieszkańcy będą tylko oglądali tylko ostatnie 
fragmenty w tym punkcie, w którym dochodzi do takich dyskusji.  
 
Radny Zbigniew Urban -  ,, cieszę się, Ŝe kolega zrozumiał, Ŝe jesteśmy na sesji rady 
miejskiej, więc rozmawiamy o spółkach miejskich a nie o powiatowych, czyli o szpitalu,  
jestem członkiem rady nadzorczej, to rzeczywiście fakt, natomiast wynagrodzenie ustala 
zarząd, to juŜ kolega nie takiej wiedzy, więc ... niekompetencja jest juŜ duŜa, bo między 
wnioskowaniem, a  zatwierdzaniem jest istotna róŜnica, ja składam do pana prezydenta 
masę wniosków, ale Ŝadne nie są pozytywnie rozpatrywane.  
Panie przewodniczący, chyba wszyscy na tej sali widzą, Ŝe ja nikogo nie zaatakowałem, 
ja się tylko bronię, całą awanturę wywołał radny Misiewicz, a nie ja.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – widzimy panie Zbyszku, Ŝe tak 
właśnie jest, kończymy tę dyskusję.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przypomniał, iŜ konwent 
odbędzie się 05 listopada br. (czwartek) o godz. 16.00, sesja 26 listopada br. o godz. 
10.00. 
  
Radny Jarosław Bartoszewski – poinformował o Festiwalu im. Romana Landowskiego.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1330. 
 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                        Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 

                      
 


