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P r o t o k ó ł  Nr XIV/2015 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 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     -    Marek Byczkowski 
                 

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
            
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XIV sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  
- Z-ce Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola ,,Jarzębinka” w Tczewie,  zaśpiewały kolędy                    
i złoŜyły wszystkim Ŝyczenia z okazji zbliŜających się świąt BoŜego Narodzenia                      
i Nowego Roku.  
 
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. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad 
sesji  z 10.12.2015r. Zaproponował zmiany do porządku tj.  
wprowadzenie: 
- jako pkt 8.4 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 
nagród pienięŜnych dla jubilatów za długotrwałe poŜycie małŜeńskie oraz dla osób, 
które ukończyły sto lat Ŝycia i gratyfikacji w formie upominków dla rodziców lub 
opiekunów prawnych pierwszego noworodka urodzonego w danym roku 
kalendarzowym 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 10.12.2015r. wraz ze zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: M. Byczkowski, Cz. Roczyński,  

 
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 26 listopada 2015r 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c grudzień 2015 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 listopada 

2015r. do 21 grudnia 2015 r. 
 
      II . Część druga: 
 

7. Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2015 r.  
 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
8.1 zmiany budŜetu miasta na 2015 rok, 
8.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2015-2027, 
8.3 ustalenia wykazu wydatków budŜetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budŜetowego 2015,  



3 

 

8.4 uchylenia uchwały w sprawie ustalenia nagród pienięŜnych dla jubilatów za 
długotrwałe poŜycie małŜeńskie oraz dla osób, które ukończyły sto lat Ŝycia i 
gratyfikacji w formie upominków dla rodziców lub opiekunów prawnych 
pierwszego noworodka urodzonego w danym roku kalendarzowym w Tczewie. 

8.5 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029, 
8.6 uchwalenia budŜetu miasta na 2016 rok, 
8.7 ustanowienia i przyznawania nagród oraz wyróŜnień za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
8.8 powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złoŜonych przez kandydatów 

na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, 
8.9 trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady 

Działalności PoŜytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur 
na członków Tczewskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, 

8.10 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, 
8.11  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 rok,  
8.12  przedłuŜenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej,  
8.13  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2016 rok, 
8.14  nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 26 listopada 2015 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 26 listopada 2015 r. 
Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie w/w 
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 listopada  2015 r.  

-  przyjęto jednogłośnie: za – 21 
( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: M. Byczkowski, Cz. Roczyński,  
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c grudzień 2015r. 
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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. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 26 listopada 2015r.  
do 21 grudnia 2015 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił powyŜszą 
informację, stanowiąca załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach 
sesji w celu spotkania się Komisji Polityki Społecznej i Komisji Finansowo-
BudŜetowej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Stan zaawansowania inwestycji  
i remontów na koniec 2015 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił w/w 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 Stanu 
zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2015 r. 

 
Część II 
Pkt  8  podjęcie uchwał: 

    Pkt  8.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany budŜetu miasta na 2015 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.12.2015 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta na 2015 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/98/2015 
w sprawie 

zmiany budŜetu miasta na 2015 rok 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 8.1 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany budŜetu miasta na 

2015 rok. 
 

    Pkt  8.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej miasta 
Tczewa na lata 2015-2027. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.12.2015 r.  
 
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 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Tczewa na lata 2015-2027. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/99/2015 
w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2015-2027 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 8.2 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2027. 
 

    Pkt 8.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia wykazu wydatków  
budŜetu miasta, których   
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niezrealizowane kwoty nie wygasają  
z upływem roku budŜetowego 2015  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.12.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 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 ustalenia wykazu wydatków budŜetu miasta, których  
niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2015. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/100/2015 
w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budŜetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego 2015 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 8.3 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

budŜetu miasta, których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2015. 

 
Pkt  8.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 
nagród pienięŜnych dla jubilatów 
za długotrwałe poŜycie małŜeńskie  
oraz dla osób, które ukończyły sto lat                      
Ŝycia i gratyfikacji w formie upominków  
dla rodziców lub opiekunów prawnych  
pierwszego noworodka urodzonego  
w danym roku kalendarzowym w Tczewie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 17.12.2015 r.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe projekt uchwały wymaga 
kilku zdań komentarza.  
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,, Jest to jedna z dziwniejszych spraw z jaką przyszło mi się zmierzyć w dosyć długiej 
karierze samorządowca. W 2006 roku podjęliśmy uchwałę jako jedna  z nielicznych 
gmin w Polsce o przyznaniu nagród jubileuszowych w formie pienięŜnej, jubilatom za 
długoletnie poŜycie małŜeńskie. Uchwała, która do dzisiaj jest uchwałą waŜną, 
prawomocną poniewaŜ tej uchwały wojewoda jako organ nadzoru nigdy nie 
uniewaŜnił. Na tej podstawie co roku, w projekcie budŜetu były umieszczane pozycje 
dotyczące wypłat nagród jubilatom i równieŜ przez te dziewięć lat, nigdy Regionalna 
Izba Obrachunkowa, która opiniuje budŜet nie zakwestionowała tej pozycji.                           
W związku z tym przez te dziewięć lat nagrody były wypłacane w sposób prawny. 
Teraz pytanie, co się stało, Ŝe nagle musimy to uniewaŜnić. Ta sama Regionalna Izba 
Obrachunkowa, która przez dziewięć lat opiniowała nam budŜet przeprowadziła 
kontrolę kompleksową budŜetu i doszła do wniosku, Ŝe pozycja nagrody jubileuszowe 
nie mieści się w kategorii zadań własnych gminy, czyli nie moŜemy dalej takiej 
nagrody w formie pienięŜnej wypłacać.  
W związku z tym  skoro zmieniła się interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
notabene jak Komisja Rewizyjna, będzie czytała opinię RIO, to są dwie opinie, 
pierwsza opinia jest pozytywna, a dopiero druga opinia (widocznie przeczytano 
protokół z kontroli)  jest z uwagami o wykreślenie z projektu budŜetu pozycji nagrody 
jubileuszowe. Stąd teŜ pojawił się w trybie przyspieszonym projekt uchwały                           
o uniewaŜnieniu uchwały z 2006 roku.  
Niemniej jednak poniewaŜ nie moŜna tego zrobić w formie pienięŜnej, będzie 
przygotowana inna forma, forma rzeczowa, która jest zgodna z prawem. W projekcie 
budŜetu miasta na 2016 rok  ujęta jest kwota na nagrody jubileuszowe w formie 
rzeczowej w tej samej wysokości jak dotychczas było. W tej chwili trwają prace nad 
zasadami przekazywania tej nagrody jubileuszowej”.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił swoje 
wątpliwości co do uchylenia  w/w uchwały, powołując się na Konstytucję RP i ustawę 
samorządową. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
Więcej uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia nagród pienięŜnych dla 
jubilatów za długotrwałe poŜycie małŜeńskie oraz dla osób, które ukończyły sto lat                     
Ŝycia i gratyfikacji w formie upominków dla rodziców lub opiekunów prawnych 
pierwszego noworodka urodzonego w danym roku kalendarzowym w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/101/2015 
w sprawie  
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uchylenia uchwały w sprawie ustalenia nagród pienięŜnych dla jubilatów 
za długotrwałe poŜycie małŜeńskie oraz dla osób, które ukończyły sto lat 

Ŝycia i gratyfikacji w formie upominków dla rodziców lub opiekunów prawnych 
pierwszego noworodka urodzonego w danym roku kalendarzowym w Tczewie. 

podjęto większością głosów: za –18, przeciw - 4, wstrz. – 0, 
(podczas głosowania pkt 8.4 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski 
przeciw głosowali: R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Misiewicz, T. Tobiański,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w 
sprawie ustalenia nagród pienięŜnych dla jubilatów za długotrwałe poŜycie 

małŜeńskie oraz dla osób, które ukończyły sto lat   Ŝycia i gratyfikacji w formie 
upominków dla rodziców lub opiekunów prawnych pierwszego noworodka 

urodzonego w danym roku kalendarzowym w Tczewie. 
 

    Pkt  8.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata 2016-2029. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.12.2015 r.  
 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-
2029. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/102/2015 
w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029 
podjęto jednogłośnie: za –22   

(podczas głosowania pkt 8.5 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029. 
 

    Pkt  8.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2016 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.12.2015 r.  
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Przewodniczący Klubu Radnych PO Bartosz Paprot – w imieniu PO poinformował, Ŝe 
Klub Radnych PO, będzie głosował za przyjęciem projektu budŜetu miasta na 2016 
rok. BudŜet jest bardzo dobry, zakłada przede wszystkim rozwój miasta, dalszą 
modernizację, remont ulic. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PNP Zenon Drewa – w imieniu Kluby Radnych PNP, 
poinformował, Ŝe projekt budŜetu na 2016 rok jest juŜ procedowany przez obecną 
radę. Było duŜo czasu aby projekt przeanalizować, przedyskutować. Członkowie 
klubu w tej sprawie spotykali się kilka razy i uznali Ŝe projekt budŜetu na 2016 rok, 
przygotowany przez pana prezydenta, jest właściwie skonstruowany. Ujęte są 
najwaŜniejsze zadania  duŜe i te mniejsze równieŜ. Te duŜe związane  z inwestycjami, 
te mniejsze związane z projektami. Bardzo cieszymy się Ŝe w tych projektach znalazła 
się ulica Stoczniowców i ulica Pułaskiego. Dwie najgorsze ulice w mieście Tczewie. 
Cieszymy się, Ŝe są zarezerwowane środki na termomodernizację, na inwestycje 
unijne, na zabezpieczenie działalności wszystkich placówek i instytucji miejskich. Po 
dokonaniu głębszej analizy stwierdziliśmy, Ŝe ten budŜet jest nie gorszy jak w roku 
ubiegłym.  
Klub Radnych PNP będzie głosował za projektem budŜetu, a Państwa uwadze 
polecamy te wszystkie zadania, które będą do realizacji w latach następnych.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Mieczysław Matysiak – poinformował, Ŝe                          
w projekcie budŜetu miasta na 2016 rok, ujętych jest mniej zadań inwestycyjnych niŜ                    
w latach ubiegłych. W poprzednich latach była to kwota 25 mln. zł. a obecnie jest to 
ponad 17 mln. zł. są to ok. 30 % mniejsze środki. W planach ujęte są inwestycje, na 
które mieszkańcy czekali, np. remont ulicy Jedności Narodu. Niestety wiele inwestycji 
w projekcie budŜetu nie jest ujmowanych, np. budowa ulicy Jagiellońskiej. 
Mając na uwadze, Ŝe jest pozytywna opinia RIO i Komisji Finansowo-BudŜetowej 
Klub Radnych PiS, pomimo uwag kierowanych podczas komisji stałych, zagłosuje za 
przyjęciem projektu budŜetu na 2016 rok.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe ulica 
Jagiellońska jest ulicą wojewódzką. 
 
Radny Zbigniew Urban – podziękował pani Skarbnik i wszystkim współpracownikom 
za rzetelne i szczegółowe przygotowanie projektu budŜetu na 2016 rok,                                 
z uzasadnieniem zawierającym opis kwot.  
Poinformował, Ŝe ponownie wzrosła subwencja ogólna ustalana przez Ministra 
Finansów. W tym roku część równowaŜąca subwencji, która jest tak jakby dopłacaną                  
z budŜetu państwa kwotą na pokrycie róŜnicy w średnich dochodach mieszkańców 
kraju i mieszkańców Tczewa wzrosła o ponad 8%. Średni dochód mieszkańca                        
w Polsce to 1514 zł. dochód mieszkańca Tczewa to niecałe 1200 zł. a więc o ponad 
300 zł. mniej statystyczny mieszkaniec Tczewa zarabia niŜ mieszkaniec naszego kraju.  
JeŜeli chodzi o dodatki mieszkaniowe,  to mieszkańcy Tczewa otrzymują wyŜsze                  
o 18 % dodatki mieszkaniowe niŜ średnia mieszkańców w Polsce.  
Z tego prostego zestawienia moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe społeczeństwo naszego 
miasta na tle mieszkańców kraju jest ubogie, dlatego dostaje subwencje i dopłaty                       
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z budŜetu państwa. NaleŜałoby się w tym miejscu zastanowić, czy polityka 
inwestycyjna miasta, pozyskiwanie nowych przedsiębiorców i tworzenie nowych 
miejsc pracy jest optymalnie i dobrze realizowane. To jest przyczynek do szerszej 
dyskusji.  
 
JeŜeli chodzi o inwestycje, tak jak to przedmówca zauwaŜył w ubiegłym roku 
przeznaczono na inwestycje prawie 25 mln. zł., a w tym roku niecałe 18 mln zł. Zatem 
wydatki na inwestycje zmalały o jedną czwartą. BudŜet na 2015 rok był budŜetem 
wyborczym, został uchwalany w grudniu 2014 r. a tworzony i przekazany radnym 
jeszcze przed wyborami w listopadzie 2014r.. W związku z tym w tamtym budŜecie 
znalazły się dodatkowe środki na wynagrodzenia 1,2 mln. zł. dla urzędników, na wiele 
inwestycji. W związku z tym wydatki w ubiegłym budŜecie przekroczyły 192,5 mln 
zł. a tym projekcie budŜetu zaplanowano wydatki na poziomie o ponad 5 mln zł. 
niŜszym, a o 10 mln zł. niŜszym niŜ w roku 2014. Ale wśród tych wydatków jest jeden 
najwaŜniejszy dla mnie, przebudowa ul. Jedności Narodu, dlatego będę głosował za 
budŜetem na 2016 rok, obiema rękoma. Wszyscy na tej sali zdają sobie sprawę z tego, 
Ŝe w budŜecie na 2016r. zostało ujęte zadanie, które było przedmiotem mojego 
merytorycznego sporu z panem prezydentem od 2008 roku, kiedy po raz pierwszy 
złoŜyłem wniosek o generalny remont i przebudowę ulicy Jedności Narodu. Po 
róŜnych perturbacjach, ustaleniach z panem starostą, a ostatecznie po przekazaniu ulic 
powiatowych do miasta, udało się to bardzo szybko zrealizować.  
Jestem bardzo zadowolony z tego, jak szybko prezydent i jego urzędnicy procedowali 
nad tym, Ŝeby doprowadzić do przebudowy ulicy Jedności Narodu.  
Tym bardziej, Ŝe jestem radnym opozycyjnym, myślałem, Ŝe to zadanie nie zostanie 
ujęte, dlatego tutaj mówiąc bardzo kolokwialnie ,, nie kadzę panu, panie prezydencie”, 
tylko składam panu serdeczne podziękowania, Ŝe mimo tego, Ŝe jestem opozycyjnym 
radnym, zdecydował się pan na to, Ŝeby umieścić w budŜecie na 2016 rok przebudowę 
ulicy Jedności Narodu i za rok chyba kolejny jej etap. A to skutkuje tym, Ŝe jako radny 
wybrany z tamtego okręgu zrealizowałem chyba wszystkie swoje zamierzenia, jakie 
planowałem zrealizować, dlatego zaczynam się zastanawiać, czy moje dalsze 
kandydowanie z tego okręgu jest zasadne. Przypomnę tylko, Ŝe dzięki państwa 
zgodzie plac zabaw w niecce za blokami przy ul. Jedności Narodu teŜ został 
zrealizowany i jak się przyjrzymy, to do wykonania zostało juŜ tak naprawdę tylko 
jedno zadanie, czyli budowa parkingu osiedlowego na części skarpy przed blokiem 
przy ul. Jedności Narodu 9. Dziękuję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał wystąpienie 
dotyczące projektu budŜetu miasta na 2016 rok.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – odniósł się do niektórych krytycznych uwag 
przedstawionych na dzisiejszej sesji.  
Poinformował, Ŝe ten budŜet jest pierwszym budŜetem, który procedowała obecna 
rada, ale jest teŜ pierwszym przed oczekującym nas okresem, gdzie będziemy 
wnioskowali o środki unijne i proszę się nie dziwić, Ŝe inwestycje w tym roku to 
musimy być trochę ostroŜni, bo musimy myśleć o większej perspektywie czasowej. 
Czekają nas bardzo duŜe zadania i musimy zabezpieczyć wkład własny. W przyszłych 
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latach inwestycje będą większe. Dlatego proszę się nie dziwić, Ŝe w tym roku trochę są 
mniejsze inwestycje.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– przedstawił 
Opinię Komisji Finansowo-BudŜetowej, dotyczącą projektu budŜetu miasta na 2016 
rok.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2016 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/103/2015 
w sprawie  

uchwalenia budŜetu miasta na 2016 rok. 
podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0. wstrz. -1 

(podczas głosowania pkt 8.6 – obecnych 22 radnych)  
wstrzymała się od głosu: D. śywicka  

podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 

na 2016 rok. 
 

    Pkt  8.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
ustanowienia i przyznawania nagród 
oraz wyróŜnień za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.12.2015 r.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród oraz wyróŜnień za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/104/2015 
w sprawie  
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ustanowienia i przyznawania nagród oraz wyróŜnień za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 8.7 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustanowienia i 
przyznawania nagród oraz wyróŜnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
 
Pkt  8.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Komisji do zniszczenia  
dokumentów złoŜonych przez  
kandydatów na ławników do sądów  
powszechnych na kadencję 2016-2019 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 02.11.2015 r. . Zaproponował, aby skład w/w komisji był taki sam jak 
uchwale o powołaniu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do 
sądów powszechnych, tj. Marcin Szulc, Krzysztof Bejgrowicz, Tomasz Klimczak. 
Radni wyrazili zgodę na udział w komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złoŜonych przez 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/105/2015 
w sprawie  

powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złoŜonych przez 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 8.8 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski, J. Ziółkowski, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie powołania Komisji do 
zniszczenia dokumentów złoŜonych przez kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2016-2019 
 

    Pkt  8.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
trybu powołania członków oraz 
organizacji i trybu działania 
Tczewskiej Rady Działalności 
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PoŜytku Publicznego, terminów  
i sposobu zgłaszania kandydatur  
na członków Tczewskiej Rady  
Działalności PoŜytku Publicznego, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21.12.2015 r. i zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są 
uwagi, zapytania.  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka -  poinformowała, Ŝe 
komisja omawiała projekt uchwały i po wniesieniu kilku uwag pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
Uwag ani zapytań nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania 
Tczewskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania 
kandydatur na członków Tczewskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/106/2015 
w sprawie  

trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na 

członków Tczewskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego 
podjęto jednogłośnie: za –21  

(podczas głosowania pkt 8.9 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Byczkowski, J. Ziółkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie trybu powołania członków 

oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Tczewskiej 

Rady Działalności PoŜytku Publicznego. 
 
Pkt 8.10  porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy  
Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 16.11.2015 r.  
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 
 
Uwag nie zgłoszono  
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/107/2015 
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w sprawie  
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 

 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 8.10 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: M. Byczkowski, J. Ziółkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 
 
Pkt 8.11 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 16.11.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa  - poinformował, Ŝe w I półroczu 
2016r. wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej odbędą kontrolę w MOPS w Tczewie.  
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 
2016 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/108/2015 
w sprawie  

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 rok, 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 8.11 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: M. Byczkowski, J. Ziółkowski, J. Bartoszewski 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 rok, 
 
Pkt 8.12 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
przedłuŜenia terminu kontroli  
Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 21.12.2015 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa  - poinformował, Ŝe w uchwale                  
Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r. ustalono 
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termin kontroli kompleksowej dotyczącej rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia 
Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew w latach 2013-2014 na miesiąc sierpień 2015 r. 
Zgodnie z § 90 ust 1 Statutu Miasta Tczew kontrola kompleksowa nie powinna trwać 
dłuŜej niŜ 90 dni roboczych, w związku z powyŜszym Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie o 
jej przedłuŜenie o 60 dni roboczych. Powodem wskazanym we wniosku do 
Przewodniczącego Rady były zawirowania związane z wygaszeniem mandatu radnego 
Mieczysława Matysiaka, który został wyznaczony na przewodniczącego zespołu 
kontrolnego.  

Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przedłuŜenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/109/2015 
w sprawie  

przedłuŜenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 8.12 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: M. Byczkowski, J. Ziółkowski, J. Bartoszewski 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przedłuŜenia terminu 
kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
Pkt 8.13 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady  
Miejskiej w Tczewie na 2016 rok, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 10.12.2015 r.  
Poinformował, aby w załączniku do uchwały dokonać autopoprawki  pkt 3 na 
,,Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych  za 2015 r.” oraz w pkt 10 na  
,, Informacja z działalności MłodzieŜowej Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016.” 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2016 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/110/2015 
w sprawie  

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2016 rok 
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podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 8.13 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: M. Byczkowski, J. Ziółkowski, J. Bartoszewski 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Miejskiej w Tczewie na 2016 rok. 

 
Pkt 8.14 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania wyróŜnienia ,,Honorowy  
Obywatel Miasta Tczewa”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w 
uchwały z dnia 10.12.2015 r.  
 
Czesław Roczyński Przewodniczący Zespołu opiniującego wyróŜnienia ,,Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa” – poinformował, Ŝe członkowie zespołu zaopiniowali 
pozytywnie wniosek o przyznanie panu Kazimierzowi Zimnemu wyróŜnienia 
,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”.  
 Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIV/111/2015 
w sprawie  

nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 8.14 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: M. Byczkowski, J. Ziółkowski, J. Bartoszewski 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie nadania wyróŜnienia 

,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
                                                                                                                                         
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Józef Cichon  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zakazu postoju na ulicy Prostej, 
na odcinku od ulicy Wilczej do ulicy Półwiejskiej. Radny dodaje, iŜ ulica Prosta, 
szczególnie po wybudowaniu nowych budynków, stała się bardziej ruchliwa                     
i parkujące samochody powaŜnie utrudniają tam ruch. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.145 
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2. Radny Tomasz Klimczak  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zmianę oznaczenia na skrzyŜowaniu ulicy Alei 
Kociewskiej i ulicy świrki. Umieszczony tam znak „B-20 Stop” naleŜy zmienić na 
znak „ A7 ustąp pierwszeństwa przejazdu” i dodatkowo na przejeździe z ulicy 
świrki przez Aleję Kociewską umieścić pulsacyjne światło koloru Ŝółtego. Radny 
dodaje, Ŝe taka zmiana zmniejszy korki powstające na ul. świrki jak i innych 
ulicach osiedla Suchostrzygi, a ostrzegawczy sygnalizator zwiększy 
bezpieczeństwo przez podniesienie uwagi przejeŜdŜających to skrzyŜowanie.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.146 
 
3. Radna Gertruda Pierzynowska  

Radna zwróciła się z wnioskiem o wydłuŜenie czasu świateł zielonych na                       
ul. Jagiellońskiej. Aleja Kociewska jest jeszcze mało wykorzystywana przez 
kierowców, natomiast na ul. Jagiellońskiej tworzą się długie kolejki, bo światła są 
zbyt krótkie, poniewaŜ zdąŜą przejechać zaledwie cztery auta.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.147 
 
4. Radna Gertruda Pierzynowska  

Radna zwróciła się z wnioskiem o moŜliwość przeanalizowania i podjęcia decyzji 
o odświeŜenie elewacji budynku przy ul. Orzeszkowej 6. Znajduje się tam 
Stowarzyszenie „Sambor”, Klub Abstynenta, świetlica socjoterapeutyczna                           
i ogrzewalnia dla bezdomnych. Budynek ten ma róŜnokolorową, brudną, poobijaną 
elewację z wulgarnymi napisami. Radna wniosek kieruje do Prezesa TTBS.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.148 
 
5. Radna Gertruda Pierzynowska  

Radna zwróciła się z wnioskiem o przyznanie małej skromnej nagrody dla                   
102-letniej mieszkanki Tczewa zam. przy ul. Armii Krajowej 47 B/9 w Tczewie.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.149 
 
6. Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z wnioskiem o poszerzenie istniejącego chodnika przy ulicy 
Ceglarskiej wzdłuŜ wybudowanego w ramach BudŜetu Obywatelskiego 2015 
parkingu. Przy budowie parkingu zlikwidowano chodnik umoŜliwiający poruszanie 
się pieszym. Obecnie istnieje tam opaska okalająca szerokości 1 metra, jest to nie 
wystarczające, by pieszy mógł spokojnie przejść, nie wspomnę o matkach                          
z wózkami czy osobach niepełnosprawnych. Radny dodaje, Ŝe samochody 
parkujące przy krawęŜniku zostawiają kilkadziesiąt centymetrów dla pieszych. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.150 
 
7. Radny Ziółkowski Józef  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą                   
w pobliŜu skrzyŜowania ul. Okrętowej z ul. Czatkowską. Według moich informacji 
moŜliwe jest wykonanie tymczasowego przystanku bez rozbiórki wału wiślanego. 
Zdaniem radnego nie jest prawdą, Ŝe ul. Czatkowska jest przewidziana do 
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przebudowy i remontu. Radny nie znalazł takowych informacji w przewidzianych 
zadaniach mających powstać w tej kadencji samorządu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.151 
 
8. Radny Ziółkowski Józef  

Radny w imieniu mieszkańców budynku przy ul. Czatkowskiej zwrócił się                             
z wnioskiem o wykonanie przejścia dla pieszych od ul. Czatkowskiej do                           
ul. Partyzantów. Radny dodaje, Ŝe ul. Czatkowską jeździ bardzo duŜo samochodów 
znajdujących się na terenie strefy ekonomicznej, a w budynku przy                        
ul. Czatkowskiej 4 mieszka wiele osób starszych.  

 
     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.152 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
1. Pierzynowska Gertruda  

Radna zwraca się z zapytaniem, czy jest moŜliwość przywrócenia pierwotnej trasy 
linii autobusowej nr 12, tj. na trasie Dworzec PKP przez ul. Gdańską, dalej Armii 
Krajowej, oś. Bajkowe i na Górki. Radna dodaje, iŜ obecna trasa całkowicie 
pozbawia ludzi chorych, niepełnosprawnych i udających się na rehabilitację do 
przychodni „Rogowscy”, z ul. Armii Krajowej, Jarzębinowej, Akacjowej. Zdaniem 
radnej muszą oni pokonać trasę połowy osiedla, by dotrzeć do przystanku 
usytuowanego przy Al. Kociewskiej w pobliŜu ronda. Szczegółowe uzasadnienie 
interpelacji znajduje się w załączonym wniosku.   

 
     Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.153 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Józef Cichon – poruszył kwestię rewitalizacji osiedla Zatorze, poinformował, iŜ 
ma nadzieję, Ŝe w ramach rewitalizacji będzie wymieniona nawierzchnia ulic. Radny 
zwrócił się z zapytaniem, czy ZWiK mógłby dokonać analizy stanu technicznego 
instalacji wodociągowej w dolnej, starszej  części osiedla Zatorze.  
Poinformował, Ŝe mieszkańcy osiedla Zatorze, którzy mają obecnie wymienioną 
instalacje gazową, wyraŜają równieŜ chęć podłączenia do sieci ciepłowniczej. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – wyraziła podziękowania panu Andrzejowi 
Netkowskiemu Prezesowi Klubu Abstynenta ,,Sambor” za zaangaŜowanie poprzez 
udzielenie pomocy w zorganizowaniu wieczoru wigilijnego dla bezdomnych.  
 
Radna BoŜena Chylicka – podziękowała: panu Kazimierzowi Homa i Józefowi 
Barnasiowi, za sprawne i skuteczne realizację interpelacji i zgłoszeń, jak równieŜ                  
w imieniu pań korzystających z działalności TCSiR,  panu dyrektorowi TCSiR. 
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Radny Kazimierz Mokwa – podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego 
za współpracę. Przekazał w imieniu Stowarzyszenia Górki podziękowanie za wsparcie 
finansowe, zaangaŜowanie w realizacje projektów dla dzieci i młodzieŜy Panu 
Prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu, Z-cy Prezydenta Adamowi Urbanowi, 
Przewodniczącemu Rady Mirosławowi Augustynowi. 
Wszystkim tym a w szczególności Panu Prezesowi ZUOS Sp. z o. o, którzy 
przyczynili się do wybudowania ulicy Poligonowej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przypomniał, iŜ konwent 
odbędzie się 14 stycznia 2016 r. o godz. 16.00, sesja 28 stycznia o godz. 10.00, sesja 
uroczysta 30 stycznia br. o godz. 10.30 w CKiS.  
W imieniu radnego Kazimierza Mokwy i Stowarzyszenia Górki zaprosił wszystkich, 
którzy chcieliby wziąć udział w powitaniu Nowego Roku 2016, na skwer 750 lecia 
miasta Tczewa, na godz. 22.00 przy udziale zespołu ,,Jank”.  
 
Proboszcz Parafii p. w Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tczewie Ks. Krzysztof 
Stolzman zaprasza na koncert kolęd, 03 stycznia 2016 roku o godz. 17.00. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn podziękował radnym 
za współpracę, Ŝycząc szczęśliwego Nowego 2016 Roku.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XIV sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1220. 
 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
                      
 


