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P r o t o k ó ł  Nr XV/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 stycznia 2016 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
Obecni radni:      -    21/ wg listy obecności 

 
Nieobecni radni     -    BoŜena Chylicka 
                                    Ewa Ziółek-Radziszewska 
                 

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
            
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XV 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. 
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 20 stycznia br. Urszuli Giełdon, Dyrektor Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie. 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, Ŝe w obradach sesji uczestniczy 21 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 14 stycznia 2016r. Zaproponował zmiany do porządku tj.  
wprowadzenie: 
- jako pkt 7.4 projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół   
  podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew dla kandydatów   
  zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych oraz dokumentów   
  niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 
 
- jako pkt 7.5 projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do   
  gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew dla kandydatów  
  zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych                             
  do potwierdzania tych kryteriów. 
 
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 14 stycznia 2016r. 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: BoŜena Chylicka, Ewa Ziółek-Radziszewska 

                                     
 

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 22 grudnia 2015 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c styczeń 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 22 grudnia 

2015 r. do 27 stycznia 2016 r. 
 
      II . Część druga: 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
7.1 nadania nazwy drodze wewnętrznej, 

7.2 zmiany nazwy ulicy Saperów i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych, 

7.3 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej  na  2016 rok. 
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7.4 określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych  przez 

Gminę Miejską Tczew dla kandydatów, zamieszkałych poza obwodami szkół 

podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych 

kryteriów, 

7.5 określenia kryteriów naboru do gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami  gimnazjów 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 22 grudnia 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 22 grudnia  2015 r.  

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

podczas głosowania nieobecni: BoŜena Chylicka, Ewa Ziółek-Radziszewska 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c styczeń  2016 r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
są zapytania do informacji przedstawionej  przez Prezydenta Miasta. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – poinformował, Ŝe jest 
duŜe kontrowersji, zwłaszcza Gazeta Tczewska pisała na temat zagospodarowania 
parku miejskiego, odnośnie parku linowego. Dwie komisje rady bardzo przychylnie 
przyjęli zaproponowany projekt zagospodarowania parku.  
Radny zwrócił się  z zapytaniem czy coś się dzieje w tej sprawie.  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe jest to trudne pytanie, 
poniewaŜ nie czyta Tczewskiej Gazety w związku z tym nie wie, co napisali.  
Temat ma dwa wątki. Po pierwsze temat zagospodarowania części parku był 
przedmiotem konsultacji w internecie i był przedmiotem obrad dwóch komisji i tutaj 
jakby kontrowersji Ŝadnych specjalnie nie było. 
Po drugie odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy społeczników, którzy jakby 
w ramach projektu, czy środków otrzymanych z Fundacji Batorego przez kilka 
miesięcy pracowali nad wersją zagospodarowania parku, opartą o konsultacje 
społeczne. Takie spotkanie odbyło się w poniedziałek, na którym społecznicy 
przedstawili wyniki swoich prac w formie graficznej, została równieŜ przedstawiona 
koncepcja zagospodarowania parku, która funkcjonuje w mieście od 2007 roku. 
Te dwie koncepcje we wielu miejscach są bardzo zbieŜne ze sobą. W wielu miejscach 
są ciekawe pomysły po stronie grupy społeczników, aczkolwiek niektóre mogą 
wzbudzić kontrowersje, bo przykładowo, jest taki pomysł Ŝeby z małego parku przy 
Technikum Mechanicznym wyprowadzić w inne miejsce pomnik, który się tam 
znajduje, np. na teren Parku Kopernika, a w tym miejscu zrobić typową funkcję 
parkową bez części pomnikowej. 
W wyniku tego spotkania ustalono, Ŝe w tych dwóch koncepcji czyli miejskiej                         
i społecznej zrobić trzecią koncepcję. Kolejne spotkania odbędą nie niedługo. 
Rozmowa odbyła się w atmosferze bardzo konstruktywnej i rzeczowej i tutaj Ŝadnej 
sensacji nie ma.  
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z zapytanie, czy w tym roku będzie 
remontowane skrzyŜowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Kociewską oraz czy w tym roku 
wyremontowane zostanie parking przy fontannie.  
Radny poinformował, Ŝe jadąc ul. Kociewską w stronę ul. świrki, róŜnica poziomów 
jezdni jest tak znacząca, Ŝe samochód przy prędkości 50 km/h podskakuje.  
Na parkingu przy fontannie trudno zaparkować za pierwszym razem, trzeba to robić 
minimum na trzy razy.  
Czy przy rewitalizacji parku miejskiego będzie uwzględniony remont ulicy, która 
łączy ul. Wojska Polskiego z ul. 30 Stycznia, Ŝeby ona była obwodnicą Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – pierwsze dwa wnioski dotyczą remontu 
inwestycji, które dopiero co zostały zakończone, więc nie bardzo rozumiem, co moŜna 
byłoby remontować. SkrzyŜowanie Jagielońskiej z Al. Kociewską było remontowane 
na etapie budowy Al. Kociewskiej.  
JeŜeli chodzi o ulicę Jagiellońską nie planuje się remontu tej ulicy, poniewaŜ to nie jest 
nasza ulica, jest to ulica wojewódzka, naleŜy do Marszałka. Jedyne co moŜemy zrobić 
to zgłosić taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, zwłaszcza, Ŝe ulica 
Jagiellońska, na pewnym etapie zaczyna juŜ być ulicą mocno ,,zuŜytą”, pojawiają się 
pierwsze dziury, pęknięcia i tam naleŜałoby przynajmniej zając się nawierzchnia 
asfaltową.  
Co do parkingu, to jest kolejne zgłoszenie pana radnego, ale muszę powiedzieć, Ŝe pan 
radny jest jedyną osobą, która zgłasza problem parkowania na tym parkingu i to nie 
dotyczy jakby remontu, tylko wyznaczonych linii do parkowania, które są za wąskie 
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dla pana radnego.  PrzekaŜę temat do Miejskiego Zarządu Dróg, Ŝeby sprawdził, czy 
linie są zgodne z normą.  
Co do Parku Kopernika, to temat był omawiany na zespole, tutaj sprawa jest bardzo 
skomplikowana. Po pierwsze, trudno powiedzie,  ta droga, właściwie  jest drogą.   
Po drugie droga jest wzdłuŜ prywatnego ośrodka zdrowia i przechodzi przez działkę 
prywatną, tak właściwie nie mamy interesu, aby się między te dwie strony mieszać. 
Droga przechodzi przez teren prywatny, który jest własnością Orlenu, tam gdzie jest 
stacja paliw, Ŝeby wjechać w ta drogę trzeba przejechać przez stację paliw, jest to 
kwestia dogadania się z rafinerią, jakie ma plany. Wiadomo, Ŝe stacji paliw obecnie nie 
ma i do końca nie wiemy czy ona będzie czy w ogóle będzie zlikwidowana w tym 
miejscu. A to jest jakby warunek przejazdu przez stacje paliw.  
Z drugiej strony droga, która biegnie wzdłuŜ cmentarza, w planie zagospodarowania 
przestrzennego określona jest jako teren  zielony. w związku z tym ona jest, bo jest, ale 
formalnie nie powinno jej być.  
Dodatkowo część osób korzysta z tzw. bajpasu omijając rondo, natomiast to nie do 
końca jest prawidłowe, poniewaŜ potem wjeŜdŜają w ulicę 30 Stycznia, gdzie czasami 
był, nie wiem czy jeszcze jest, znak nakazu w prawo, a ludzie sobie jeŜdŜą jak chcą. 
Co gorsza, ci którzy jeŜdŜą 30 stycznia wpuszczają i to powoduje powstanie takiego 
niebezpiecznego skrzyŜowania.  
Temat został zasygnalizowany zespołowi i będziemy się zastanawiać co dalej z tą 
drogą.  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, Ŝe wyjeŜdŜając z drogi przy cmentarzu jest 
nakaz wyjazdu w prawo, a jadąc od strony ronda jest zakaz wjazdu w tą ulicę, na 
mieszczący się tam parking.  Dlatego dobrze byłoby aby tzw. bajpas- mała obwodnica 
Placu Piłsudskiego  powstała, bo ułatwiłaby to komunikacje w mieście.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – nie wiem, czy ułatwi, bo tak jak mówiłem, 
skrzyŜowanie tego ,,bajpasa” z ulica 30 Stycznia wcale nie ułatwia, tylko powoduje 
powstawanie korków.  
Ulica 30 Stycznia jest ulicą główną i samochody powinny z niej znikać jak najszybciej 
a nie zatrzymywać się i wpuszczać samochody z ,,bajpasu”. 
Temat jest trudny i tak jak powiedziałem poruszony na zespole i nie raz do tego 
wrócimy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował radnych, aby 
pytania do Prezydenta Miasta dotyczyły przedstawionej informacji z działalności za 
miesiąc styczeń br. , pozostałe zapytania moŜna składać w punkcie wolne wnioski.  
 
Radny Józef Ziółkowski – odniósł się do wypowiedzi radnego Tomasza Klimczaka. 
Poinformował, Ŝe w latach siedemdziesiątych  (zanim jeszcze powstało rondo na placu 
Piłsudskiego i zanim powstała sygnalizacja) architekci, drogowcy rozpatrywali taką 
koncepcję Ŝeby wyburzyć stację paliw i poprowadzić drogę. Ale przeprowadzono 
badania i okazało się, Ŝe tam są groby, kości itd. i z tego zrezygnowano.  
W związku z tym radny zwrócił się do Prezydenta Miasta z zapytaniem, jak głęboka 
będzie ingerencja w  przy modernizacji tego parku, czy będą jakieś prace 
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ekshumacyjne na tym terenie. Na terenie obecnego  Parku Kopernika był cmentarz 
ewangelicki, w latach siedemdziesiątych ewangelicy oddali ten teren miastu i miasto  
go zagospodarował.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe nie jest odrzucane Ŝadne 
rozwiązanie, dopuszczana jest moŜliwość nawet głębokiej ingerencji w strukturę Parku 
Kopernika łącznie z ekshumacją szczątków, które tam są.  
Nie jest to tak, Ŝe jak nic nie robimy to nam to nie przeszkadza. Praktycznie połoŜenie 
tam kabla energetycznego powoduje, Ŝe się wykopuje kości, z którymi coś trzeba 
zrobić.  
Jest taki pomysł, Ŝeby na tym terenie zrobić lapidarium, czyli takie miejsce pamięci                  
o  zmarłych dotyczące róŜnych cmentarzy, które były czy są na terenie Tczewa. 
Praktycznie kaŜde wyznanie przed wojna miało swój cmentarz, łącznie                                   
z prawosławiem, gmina Ŝydowska, itd.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 22 grudnia 2015 r.  
do 27 stycznia 2016 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 Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Część II 
Pkt  7  podjęcie uchwał: 

    Pkt  7.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
nadania nazwy drodze wewnętrznej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 08.01.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały, wnosząc                      
o dopisanie w preambule ,,po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej”. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XV/112/2016 

w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.1 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: BoŜena Chylicka, Ewa Ziółek-Radziszewska 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. 

 
    Pkt  7.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany nazwy ulicy Saperów i ustalenia  
nowego przebiegu dróg gminnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 08.01.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały, wnosząc                      
o dopisanie w preambule ,,po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej”. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Saperów i ustalenia nowego przebiegu dróg 
gminnych. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XV/113/2016 
w sprawie 

zmiany nazwy ulicy Saperów i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.2 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: BoŜena Chylicka, Ewa Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Saperów i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych 
 
Pkt 7.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planów pracy  
Komisji stałych Rady Miejskiej   
na  2016 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.01.2016 r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej  na  
2016 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XV/114/2016 
w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na  2016 rok. 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.3 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: BoŜena Chylicka, Ewa Ziółek-Radziszewska 

 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej na  2016 rok. 
 
Pkt  7.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia kryteriów naboru  
do szkół podstawowych prowadzonych   
przez Gminę Miejską Tczew dla kandydatów,  
zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych  
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 26.01.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych 
prowadzonych  przez Gminę Miejską Tczew dla kandydatów, zamieszkałych poza 
obwodami szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych 
kryteriów. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XV/115/2016 
w sprawie  

określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych  przez 
GminęMiejską Tczew dla kandydatów, zamieszkałych poza obwodami szkół 

podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, 
 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.4 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: BoŜena Chylicka, Ewa Ziółek-Radziszewska 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia kryteriów 
naboru do szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Miejską Tczew dla 

kandydatów, zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

 
Pkt  7.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia kryteriów naboru do  
gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych  
poza obwodami  gimnazjów oraz dokumentów  
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 18.01.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami  gimnazjów 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 
 

W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XV/116/2016 

w sprawie  
określenia kryteriów naboru do gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami  gimnazjów oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: BoŜena Chylicka, Ewa Ziółek-Radziszewska 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia kryteriów 
naboru do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodami  gimnazjów oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

                                                                                                                       
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Krzysztof  Bejgrowicz  
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Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie progów zwalniających i słupków 
uniemoŜliwiających wjeŜdŜanie na chodnik przy kościele na ul. Rokickiej. 
Uzasadnienie wniosku w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.158 
 
2. Radny Krzysztof  Bejgrowicz  

Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie progów zwalniających na ul. Jasia                     
i Małgosi. Uzasadnienie wniosku w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.159 
 

3. Radny Krzysztof  Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o nadzór Miejskiego Zarządu Dróg nad inwestycją 
prowadzoną na ulicy Rybackiej. Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.160 
 

4. Radny Michał Bollin  
Radny zwrócił się z wnioskiem o odnowienie istniejących znaków drogowych 
poziomych oraz wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na ulicach 
Jurgo, Harcerskiej oraz Hanny Hass.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.161 
 
5. Radny Tomasz Klimczak  

Radny zwrócił się z wnioskiem o oznaczenie herbem, logiem Tczewa pojazdów 
uŜywanych przez Urząd Miasta Tczewa. Ponadto radny zwrócił się z zapytaniem 
na jakiej stacji paliwowej są tankowane w/w pojazdy.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.162 
 
6. Radny Józef Cichon  

W imieniu mieszkańców osiedla Zatorze radny zwrócił się z wnioskiem                          
o przeprowadzenie naprawy chodnika przy ulicy ElŜbiety. Radny chciałby zwrócić 
uwagę, na fakt, iŜ chodnik ten przeszedł kilka lat temu remont z całkowitą 
wymianą nawierzchni, wobec czego naprawa powinna objąć fragmenty 
uszkodzone oraz okolice pokryw studzienek.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.163 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radna Danuta śywicka – poinformowała, Ŝe Tczewskie Towarzystwo Kulturalne 
,,Brama” uczciło pamięć zmarłej Pani Urszuli Giełdon, załoŜycielce Towarzystwa, 
Prezes Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym 
w Tczewie i byłej radnej, nadając Ośrodkowi przy ulicy Wigury 84 imię „Urszuli 
Giełdon” z nazwą zwyczajową „Dom Urszula”. 
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Radny Bartosz Paprot – zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana z zapytaniem, na 
jakim etapie jest proces sądowy pana radnego z Zakładem Utylizacji Odpadów 
Stałych.  
Pan radny wielokrotnie informował na sesjach i komisjach o tym, Ŝe pozwał ZUOS, 
dlatego chciałbym o to zapytać, bo z tego co mi wiadomo to juŜ dawno w tej sprawie 
powinien zapaść wyrok.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe: ,,Pan Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów 
Stałych Marian Cegielski  skierował wniosek do Prokuratury o ściganie mnie                      
w związku z tym, Ŝe jego zdaniem wtargnąłem na teren ZUOS-u podczas dostarczania 
zwolnienia lekarskiego Ŝony. Policja przeprowadziła postępowanie, przesłuchała 
świadków i odmówiła wszczęcia postepowania w tej sprawie. Prokuratura przychyliła 
się do wniosku czy decyzji Policji, Pan Cegielski złoŜył zaŜalenia na decyzje 
Prokuratury. Trzeciego listopada Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział Karny rozpatrzył 
to zaŜalenie i uznał je za bezpodstawne.  
W związku z tym sprawa mojego rzekomego napadu na ZUOS została definitywnie                 
i ostatecznie zakończona, Ŝadnego napadu nie było, jak widać nikt od policji poprzez 
prokuratora z sądem włącznie nie uwierzył w bajki pana Cegielskiego.” 
 
Radny Bartosz Paprot – poinformował, Ŝe pytał o proces sądowy a nie o sprawę w 
Prokuraturze.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe: ,, po pierwsze, ja nie wytoczyłem ZUOS-
owi Ŝadnego procesu, to pan Cegielski wytoczył mi.  
Po drugie tak jak deklarowałem na sesji w związku z umorzeniem postepowania przez 
policję, prokuraturę i sąd, ja równieŜ w trybie rewanŜu, złoŜyłem zawiadomienie do 
prokuratury o pomówieniu mojej osoby przez pana Cegielskiego, naruszeniu na utratę 
zaufania publicznego niezbędnego do sprawowania mandatu radnego. Postepowanie 
prowadziła i prowadzi nadal prokuratura, co więcej dodałem jeszcze zarzut z artykułu 
chyba 234, to jest fałszywe oskarŜenie i ta sprawa się jeszcze toczy.  
A teraz trochę panu pomogę, pewnie panu chodzi o sprawę między moją Ŝoną,                      
a panem prezesem Cegielskim, mógłby pan potwierdzić. 
Chyba wszyscy na tej sali wiedzą, w jakich okolicznościach i dlaczego moja Ŝona 
straciła pracę w spółce komunalnej. Wszyscy chyba wiedzą, dlaczego została 
zwolniona. Nie mam w zwyczaju opowiadania na sesjach Rady Miejskiej                                  
o prywatnych sprawach mojej Ŝony, która nie jest osobą publiczną. Powiem tylko tyle, 
Ŝe postepowanie jeszcze się nie zakończyło.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ: 
- sesja uroczysta 30 stycznia br. o godz. 10.30 w CKiS, 
- konwent odbędzie się 11 lutego 2016 r. o godz. 16.30,  
- 11 lutego br. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Piaskowej 2, odbędzie   
  się wraz z radnymi Powiatu Tczewskiego szkolenia radnych, na temat ,,Prawa                           
  i obowiązki radnego”. 
- sesja robocza 25 lutego o godz. 10.00,  
- w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 odbędzie się I sesja MłodzieŜowej Rady Miasta, 
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- w MBP w dniu jutrzejszym o godz. 17.30 odbędzie się wieczornica z okazji obchody   
  96 rocznicy powrotu Tczewa do Polski, 
- 07 lutego br. o godz. 10.00 w hali sportowej przy II LO w Tczewie, odbędzie się   
   turniej piłki siatkowej samorządowców powiatu tczewskiego o puchar Dyrektora   
   Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie,  
-  Fabryka Sztuk i wydawnictwo Oskar zapraszają 04 lutego br. na godz. 18.00 na   
   promocję ksiąŜki pana Ludwika Passage ,, Z wiślanej delty Tczew, Gdańsk, śuławy,   
   Malbork”. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował członków komisji, 
iŜ po sesji odbędzie się spotkanie komisji.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XV sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1130. 
 
 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
                      
 


