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P r o t o k ó ł  Nr XVI/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016 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     -    Zenon Drewa 

                                     
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

            
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XVI sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Z-cę 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. 
 
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. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 11 lutego 2016r. Zaproponował zmiany do porządku tj.  
 
wprowadzenie: 
- jako pkt 10.10 uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego   
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ( z SKO I ), 
- jako pkt 10.11 uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego   
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  ( z SKO II ), 
- jako pkt 10.12 uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego   
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ( z SKO III ), 
- jako pkt 10.13 uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego   
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ( z SKO IV ), 
- jako pkt 10.14 uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia   
  rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w   
  mieście Tczewie na rok 2016. 
 
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 11 lutego 2016r. 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 nieobecny Z. Drewa 

                                     
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 28 stycznia 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 stycznia 

2016 r. do 24 lutego 2016 r. 
      II . Część druga: 

7. Informacja z realizacji w 2015 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

8. Informacja z przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2015 r. 
9. Przyjęcie sprawozdań  z działalności Komisji stałych za 2015 r. 

 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

10.1 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania   ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w 
Tczewie, 
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10.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu  
„Chronię Ŝycie przed rakiem”, 

10.3 wyraŜenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w 
nieruchomościach na rzecz współwłaścicieli oraz udzielenia 90 % bonifikaty od 
ceny sprzedaŜy, 

10.4 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste 
powietrze Tczewa”, 

10.5 zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru  godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miejską Tczew,   

10.6 przystąpienia do realizacji projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej w partnerstwie tczewskim” w ramach Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-
2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

10.7 skargi na działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie, 

10.8 skargi na działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie, 

10.9 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
10.10 skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   
Tczewie ( z SKO I ), 
10.11 skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tczewie  ( z SKO II ), 
10.12 skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tczewie ( z SKO III ), 
10.13 skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tczewie, ( z SKO IV ), 
10.14 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w 

zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 
2016. 

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

      

Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 28 stycznia 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 28 stycznia  2016 r. 
Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 28 stycznia 2016 r. 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c luty 2016 r. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej  przez Prezydenta Miasta informacji są zapytania.  
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z zapytanie, czy miasto przewiduje podwyŜki dla 
wychowawców w ramach Akcji Zima.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe jest to temat, na który 
powinno się porozmawiać na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 28 stycznia 2016 r. 
do 24 lutego 2016 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił powyŜszą 
informację, stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
  
Uwag nie zgłoszono. 
 
Część II 
 
Pkt  7  podjęcie uchwał: 
Informacja z realizacji w 2015 r.  
stypendiów szkolnych o charakterze  
socjalnym dla uczniów szkół podstawowych,  
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
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  Informację z realizacji w 2015 r. stypendiów 
szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
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Pkt  8  podjęcie uchwał: 
Informacja z przebiegu Akcji Zima  
w m-cu listopadzie i grudniu 2015 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 z przebiegu Akcji 
Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2015 r. 

 
Pkt  9  podjęcie uchwał: 
Przyjęcie sprawozdań  z działalności  
Komisji stałych za 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe komisje stałe 
złoŜyły sprawozdania z działalności za 2015 rok. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdania z działalności 
komisji stałych za 2015 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji 
w celu spotkania się Komisji: Polityki Społecznej, Finansowo-BudŜetowej i Polityki 
Gospodarczej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Pkt  10  podjęcie uchwał: 

    Pkt  10.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania   ścieków przez Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 09.02.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały w głosowaniu:   
za -7, przeciw -1, wstrz. – 2. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały w glosowaniu: za – 9, przeciw – 0, 
wstrz. -2. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
projektu uchwały są zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą, aby pan Prezes Zakładu Wodociągów                 
i Kanalizacji, poinformował z czego wynikają podwyŜki. 
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marcjusz Fornalik – omówił projekt uchwały 
zgodnie z zawartym uzasadnieniem. Poinformował, Ŝe w porównaniu z obecnie 
obowiązującymi danymi, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m3 wody i ścieków oraz 
stawek stałych opłat abonamentowych na okres od 01 kwietnia 2016r. do dnia 31 marca 
2017r przedstawiają się następująco:  
ceny za 1 m

3
 dostarczonej wody: 

a) dla gospodarstw domowych i sfery produkcji niematerialnej wzrosną  o 4 grosze,  
tj. o 1,3%, 

b) przemysł spoŜywczy (2 grupa odbiorców)  wzrost o 10 groszy,  tj. o 2,4%, 
c) strefa produkcji materialnej ( 3 grupa odbiorców) wzrost o  12 groszy  tj. o 2,7%, 
d) opłaty abonamentowe za gotowość nie ulęgają zmianie  

   cena za 1 m
3
 odebranych ścieków: 

a)  opłaty wzrosną o 9 groszy na 1m3 odebranych ścieków, tj. o 1,9% 

 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, kto decyduje o podwyŜkach wody                 
i ścieków, czy decydują radni głosując projekt uchwały, czy decyduje prezydent 
zatwierdzając stawki. 
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marcjusz Fornalik – poinformował,  Ŝe była 
informacja na temat procedury. ZWiK na podstawie prowadzonej księgowości 
przedstawia propozycje cen taryf na najbliŜszy okres, jest to składane 70 dni przed 
planowanym wejściem w Ŝycie na ręce pana prezydenta. Pan prezydent dokonuje 
weryfikacji celowości kosztów, które są poniesione. W materiałach zawarta jest 
informacja, Ŝe takie badanie zasadności kosztów zostało przeprowadzone równieŜ przez 
firmę zewnętrzną, która przeprowadziła audyt i nie stwierdziła Ŝadnych 
nieprawidłowości. Materiał następnie jest przekazywany radnym w celu  podjęcia 
uchwały w ciągu 45 dni od złoŜenia projektu uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe mieszkańcom trzeba wyraźnie powiedzieć, 
Ŝe za podwyŜkę opłat za wody i ścieki odpowiada prezydent, bo to on jest ostatnim 
decydentem w tej sprawie i to prezydent zatwierdzając taryfy ustala wysokość opłat. 
Natomiast radni miejscy nawet poprzez podjęcie uchwały nie mają moŜliwości zmian 
tych stawek.  
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marcjusz Fornalik – poinformował, Ŝe radni 
sprawdzają zgodność taryf z prawem.  
  
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji, ile pieniędzy 
ZWiK ma na koncie, czyli tzw. wolnych środków, czy jest to, tak jak pan podał na 
komisji,  kwota ok. 2 400 000 zł. 
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Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marcjusz Fornalik – poinformował, Ŝe nie 
zupełnie tak jest, poniewaŜ na komisji była przekazana informacja precyzyjnie, iŜ na 
dzień 31 grudnia kwota ta wynosiła ok. 2 500 000 zł.  
 
Radny Zbigniew Urban – następne pytanie to: czy pan prezes widzi konieczność 
wprowadzenia tych podwyŜek i z czy one się wiąŜą na przyszłość.  
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marcjusz Fornalik – poinformował, iŜ uwaŜa, 
Ŝe jest taka konieczność, ze względu na to Ŝe przygotowywany jest pakiet ośmiu 
inwestycji, na które planuje się uzyskać dofinansowanie z funduszu spójności o łącznej 
wartości 17 000 000 zł. Wydaje się, Ŝe 2 500 000 zł. jest to duŜa kwota którą dysponuje 
ZWiK, zakład aby nie utracić płynności finansowej potrzebuje ok. 1 500 000 zł.  
Wniosek, który składamy jest na 17 000 000 zł. a dofinansowanie, które moŜna uzyskać 
wynosi maksymalnie do 85%. 
 
Radny Zbigniew Urban – czy opracowywaniu analizy kosztów, uwzględnił pan prezes 
równieŜ nagrodę roczną, która jest panu wypłacana co roku przez prezydenta miasta jako 
walne zgromadzenie wspólników. W ubiegłym roku była to kwota 54 000 zł.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe oczywiście pan 
prezes odpowie na pytanie, ale przypomniał radnemu, Ŝe omawiane są  punkty dotyczące 
uchwał, a nie informacji, a jeŜeli radny chce szczegółowych informacji, to proszę się 
umówić z panem prezesem na osobne spotkanie. Proszę o respektowanie zasad. 
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marcjusz Fornalik – poinformował, iŜ kwota 
nagrody rocznej dla prezesa zarządu, jest brana pod uwagę przy opracowywaniu analizy 
kosztów. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                         
i zbiorowego odprowadzania   ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z o.o. w Tczewie 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/117/2016 
w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania   ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka  z o.o. w Tczewie 
podjęto większością głosów: za –16, przeciw – 6, wstrz. – 0, 

(podczas głosowania pkt 10.1 – obecnych 22 radnych)  
przeciw głosowali: D. śywicka, T. Klimczak, E, Ziółek-Radziszeska, J. Cichon,                           

M. Matysiak, Z. Urban, 
podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania   ścieków przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Tczewie. 
 

    Pkt  10.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego na realizację 
 programu  „Chronię Ŝycie przed rakiem” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.01.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej BoŜena Chylicka – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na 
realizację programu  „Chronię Ŝycie przed rakiem”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/118/2016 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację 
programu  „Chronię Ŝycie przed rakiem” 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 10.2 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu  „Chronię Ŝycie przed rakiem” 
 
Pkt 10.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na zbycie w trybie  
bezprzetargowym udziałów w  
nieruchomościach na rzecz współwłaścicieli  
oraz udzielenia 90 % bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.01.2016 r.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów                 
w nieruchomościach na rzecz współwłaścicieli oraz udzielenia 90 % bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/119/2016 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w 
nieruchomościach na rzecz współwłaścicieli oraz udzielenia 90 % bonifikaty 

od ceny sprzedaŜy, 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 10.3 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w 
trybie bezprzetargowym udziałów w nieruchomościach na rzecz współwłaścicieli 

oraz udzielenia 90 % bonifikaty od ceny sprzedaŜy. 
 

Pkt  10.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia  
dotacji celowej na dofinansowanie prac  
związanych z modernizacją źródeł energii  
cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze  
Tczewa” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 27.01.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach 
konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XVI/120/2016 

w sprawie  
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu 
„Czyste powietrze Tczewa” 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 10.4 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania 
i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją 

źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
 

Pkt  10.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru obniŜek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru  
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono  
stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień  
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego  
wymiaru  godzin zajęć, określenia tygodniowego  
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych  
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3  
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  
Gminę Miejską Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.02.2016 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 XVI/121/2016 

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 –22 
(podczas głosowania pkt 10.5 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa 
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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  10.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji projektu  
„Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  
w partnerstwie tczewskim” w ramach Regionalnego   
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  
Społecznego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.02.2016 r.  

 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Lokalny System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” w ramach Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). 
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/122/2016 
w sprawie  

przystąpienia do realizacji projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej w partnerstwie tczewskim” w ramach Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 10.6 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie 
tczewskim” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego                          
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Pkt  10.7  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 11.02.2016 r.  

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Gertruda Pierzynowska  - przedstawiła 
stanowisko, wnioski  komisji, uznając skargę za bezzasadną.  
Jak równieŜ wnioski dotyczące wszystkich  projektów uchwał w sprawie skarg, ujętych 
w porządku obrad sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
projektu uchwały są zapytania.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/123/2016 
w sprawie  

skargi na działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 10.7 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Z. Drewa, Z. Urban, T. Klimczak, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
 
Pkt  10.8  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 11.02.2016 r.  

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Gertruda Pierzynowska  - przedstawiła 
stanowisko- wnioski  komisji, uznając skargę za bezzasadną. 
 
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. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XVI/124/2016 

w sprawie  
skargi na działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 10.8 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Z. Drewa, Z. Urban, T. Klimczak, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

 
Pkt  10.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.02.2016 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Gertruda Pierzynowska  - przedstawiła 
stanowisko- wnioski  komisji, uznając skargę za zasadną.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/125/2016 
w sprawie  

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 10.9 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Pkt  10.10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność dyrektor Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ( z SKO I ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.02.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 10.7, czy są do tego 
projektu uchwały zapytania, uwagi.  
 
Radny Zbigniew Urban-  zwrócił się z prośbą, aby przy głosowaniu uchwały wskazać 
jednoznacznie czego dotyczy skarga.  
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Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt    uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie ( z SKO I ). 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/126/2016 
w sprawie  

działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ( z SKO I ) 
podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

(podczas głosowania pkt 10.10 – obecnych 22 radnych)  
wstrzymał się od głosu: Z. Urban  

podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ( z SKO I ). 

 
Pkt  10.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tczewie  ( z SKO II ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.02.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 10.7, czy są do tego 
projektu uchwały zapytania, uwagi.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt  uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie  ( z SKO II ). 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/127/2016 
w sprawie  

skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie  ( z SKO II ) 

podjęto większością głosów: za –20, przeciw – 0, wstrz. – 2, 
(podczas głosowania pkt 10.11 – obecnych 22 radnych)  

wstrzymali się od głosu:  Z. Urban, K. Misiewicz,  
podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  ( z SKO II ). 
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Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe wstrzymał się od głosu podczas 
głosowania w/w uchwały, poniewaŜ tak jak przy wcześniejszych dwóch uchwałach nie 
mieliśmy wątpliwości, tak przy tej uchwale na Komisji Rewizyjnej była dość burzliwa 
dyskusja. Mianowicie naszym zdaniem niektóre z tych uchwał nie powinny być w ogóle 
głosowane dlatego, Ŝe według nas nie były to skargi na działalność Prezydenta. 
Prosiliśmy o opinię prawną i do dzisiaj jej nie usłyszałem i dlatego, kolega z tego 
samego powodu  - się wstrzymujemy. Nie do końca odpowiedziano nam na naszą 
wątpliwość.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe wcześniej 
takich głosów od kolegów nie słyszałem. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe mieliśmy wątpliwość, czy pisma, które 
były, wyczerpują znamiona skargi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, aby takie 
wątpliwości przedstawiać przed głosowaniem, bo wtedy jest o czym rozmawiać.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe w jego ocenie nie są to skargi na dyrektora 
MOPS, tylko to są skargi na decyzje podjęte przez dyrektora MOPS i jako takie nie 
powinny być rozpatrywane przez Radę, dlatego się wstrzymałem i takie coś zgłosiłem na 
Komisji Rewizyjnej do protokołu i na pewno jest to zanotowane. Nie osądzam czy tutaj 
postepowanie skarŜącego jest zasadne czy nie, tylko twierdzę, Ŝe nie powinno być to 
przedmiotem obrad Rady tylko, organu nadrzędnego nad dyrektorem MOPS.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gertruda Pierzynowska  - w odpowiedzi na 
zgłoszone wątpliwości odczytała fragment przedstawionego wcześniej stanowiska-
wniosków komisji, stwierdzono iŜ wszystkie odwołania były powielaniem poprzednich 
skarg, mimo to członkowie komisji po wnikliwym przeanalizowaniu kaŜdej skargi 
zastanawiali się czy to są skargi, czy to jest tylko zespół subiektywnych oskarŜeń                      
i roszczeń zawierający wulgarne wyraŜenia kierowane do pracowników. Pomimo tego 
postanowiono ustosunkować się do nich, aby mieć podstawę do  uniknięcia  dalszych 
oskarŜeń w tych samych sprawach do innych instytucji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, aby na przyszłość 
wszelkie wątpliwości rozstrzygać na komisji.  
 
Pkt  10.12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tczewie ( z SKO III ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.02.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 10.7, czy są do tego 
projektu uchwały zapytania, uwagi.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt  uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie  ( z SKO III ). 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/128/2016 
w sprawie  

skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie  ( z SKO III ) 

podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
(podczas głosowania pkt 10.12 – obecnych 22 radnych)  

wstrzymał się od głosu:  Z. Urban,  
podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  ( z SKO III ). 

 
Pkt  10.13  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie, ( z SKO IV ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.02.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 10.7, czy są do tego 
projektu uchwały zapytania, uwagi.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie 
w sprawie skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie  ( z SKO IV ). 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/129/2016 
w sprawie  

skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie  ( z SKO IV ) 

podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
(podczas głosowania pkt 10.13 – obecnych 22 radnych)  

wstrzymał się od głosu:  Z. Urban,  
podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  ( z SKO IV). 

 
Pkt  10.14  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia  
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 2016 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 22.02.2016 r.  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 
2016. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVI/130/2016 
w sprawie  

zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 2016 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 10.14 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: Z. Drewa. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 2016. 
                                                                                             
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
1. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie dokumentacji kładki pieszo-rowerowej 
(nad kanałem Młyńskim) łączącej ul. Kapitańską z ul. Kruczą. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.168 

2. Radny Józef Ziółkowski  
Radny w imieniu mieszkańców oś. Staszica, zwrócił się z wnioskiem o interwencję       
w sprawie uporządkowania terenów przy stacjach transformatorowych i gazowych na 
osiedlu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.169 

3. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców oś. Zatorze, zwrócił się z wnioskiem o wykonanie 
ogrodzenia oddzielającego obszar, na którym zlokalizowano nowe budynki przy 
ulicy Prostej od terenów kolejowych.  
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Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.170 
4. Radny Tomasz Klimczak  

Radny zwrócił się z wnioskiem o podwyŜkę wynagrodzeń dla opiekunów Akcji Zima 
odbywającej się w czasie ferii zimowych. Radny uzasadnia, iŜ opiekunowie 
zimowisk wykonują swoja pracę profesjonalnie i z pełnym poświęceniem, a od wielu 
lat ich wynagrodzenie nie było waloryzowane.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.171 

5. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna zwróciła się z wnioskiem, aby w okresie prac wiosennych namalowano pasy 
na odcinku Alei Kociewskiej na wysokości na jakiej znajduje się Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w stronę osiedla 
Suchostrzygi.   
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.172 

6. Radny Rajmund Dominikowski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przycięcie drzew koło SP Nr 11 oraz niecki 
zabawowej w celu osłonięcia kamer tam zainstalowanych. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.173 

7. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa do 
Komendanta Powiatowej Policji w Tczewie o wzmoŜone kontrole porządku                         
w budynku przy ulicy Tetmajera 3. Uzasadnienie wniosku w załączeniu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.174 

8. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie niezbędnych środków na 
dokumentację remontu i przebudowy ulicy Ceglarskiej z przeprowadzonych 
postępowań przetargowych w 2016 roku. Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.175 

9. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem, aby po rozstrzygnięciu przetargów, zapytań 
ofertowych na realizację projektów w ramach budŜetu obywatelskiego 2016 
poinformować wnioskodawców tych projektów o przystąpieniu do ich realizacji. 
Zdaniem radnego wnioskodawcy są bliŜej zgłoszonych tematów i warto byłoby 
skorzystać z uwag i propozycji zgłoszonych.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.176 

10. Radny Czesław Roczyński - 
Radny w imieniu mieszkańców, zwrócił się z wnioskiem o poszerzenie chodnika na 
ul. Saperskiej wzdłuŜ płotu przy SP 11 od transformatora do wjazdu do szkoły. 
Radny dodaje, iŜ parkujące tam samochody zajmują prawie całą powierzchnię 
chodnika, a rodzice oraz dzieci mają trudności w przemieszczaniu się po tym 
chodniku.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.177 

11. Radny Czesław Roczyński  
Radny zwrócił się z wnioskiem o naprawę piłkochwytów na terenie „Niecki” przy      
ul. Jedności Narodu. Radny dodaje, iŜ porozrywane są tam siatki oraz uszkodzone 
poprzeczki.  



19 

 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.178 
12. Radny Czesław Roczyński - 

Radny w imieniu mieszkańców, zwrócił się z wnioskiem o przycinkę lub usunięcie 
drzew (topoli) znajdujących się wzdłuŜ chodnika od strony „Niecki” w SP Nr 11. 
Radny dodaje, iŜ topole są bardzo duŜych rozmiarów, a ich kruche gałęzie powodują 
zagroŜenie bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się tym chodnikiem.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.179 

13. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o naprawę chodnika na całej długości ulicy 
Ogrodowej. Radny dodaje, iŜ w chwili obecnej na ul. Ogrodowej chodnik posiada 
wiele ubytków i luźnych elementów co moŜe zagraŜać poruszającym się pieszym.   
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.180 

14. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przycięcie drzew znajdujących się w przejściu 
(schody) pomiędzy ul. Rybacką a ul. Wąską. Radny dodaje, iŜ w chwili obecnej w/w 
drzewa rozrosły się na tyle, Ŝe powodują utrudnienia w poruszaniu się schodami 
pomiędzy w/w ulicami.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.181 

15. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do GDDKiA o dokonanie przeglądu 
nowo powstałej ścieŜki rowerowej biegnącej wzdłuŜ drogi krajowej nr 91                      
i dokonanie niezbędnych napraw uszkodzeń, które powstały po okresie zimowym.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.182 

16. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przegląd oraz uporządkowanie spraw związanych                       
z wiatami oraz pojemnikami na odpady komunalne na terenie dzielnicy Starego 
Miasta,     w  szczególności o (sprawy zgłoszone przez mieszkańców): 
1. Przestawienie pojemników na odpady znajdujących się na ul. Łaziennej w inne 

miejsce, tak, Ŝeby nie zajmowały miejsc parkingowych (obecnie zajmują trzy 
miejsca). 

2. Naprawę wiaty znajdującej się na Placu Grzegorza (uszkodzone są drewniane 
drzwi). 

3. Wybudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej na obszarze podwórka przy 
wspólnocie znajdującej się na ulicy Zamkowej 8. Obecnie pojemniki znajdują się 
tuz za niskim ogrodzeniem i wielu obcych mieszkańców przerzuca swoje odpady 
przez płot powodując zanieczyszczanie terenu przy wspólnocie. 

4. Przeniesienie lub zamknięcie pojemników znajdujących się przy ulicy Podgórnej 
w dół od skrzyŜowania z ulicą Chopina. 

5. Poprawę wszystkich innych problemów związanych z odpadami komunalnymi na 
terenie Starego Miasta. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.183 
 
17. Radny Zbigniew Urban  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykorzystanie środków pochodzących                          
z oszczędności przetargowych na remonty w Tczewie na dokończenie remontu                    
ul. Jedności Narodu – II etapu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.184 
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TREŚĆ INTERPELACJI: 
1. Radny Zbigniew Urban  

Radny powołując się na artykuły, które ukazały się w prasie m. in. „Gazecie 
Tczewskiej” i „Wieści z Kociewia” prosi o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na 
poniŜsze pytania: 

a) czy miasto Tczew jest inwigilowane przez StraŜ Miejską, a nagrania                                  
z monitoringu miejskiego przekazywane są osobom nieuprawnionym? 

b) czy straŜnicy miejskiego centrum monitoringu przez okna zaglądają do środka 
naszych mieszkań? 

c) czy Pan Prezydent, bezpośredni przełoŜony Komendanta StraŜy Miejskiej                     
w Tczewie odwoła go natychmiast ze stanowiska, jeśli okaŜe się, Ŝe nagrania                 
z centrum monitoringu wyciekają do nieuprawnionych osób prywatnych ? 

d) czy narzędzie w postaci monitoringu miejskiego, które miało słuŜyć 
mieszkańcom do ich ochrony wykorzystywane jest w zupełnie innym celu, do ich 
śledzenia? 

     Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.185 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nehrebecki – poinformował, Ŝe 19 marca 
br. odbędzie się uroczystość obchodów 40- lecia CKiS wraz z nadaniem sali głównej 
CKiS imienia prof. Ryszarda Karczykowskiego. Przedstawił program obchodów.  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, Ŝe prezydent i miasta ma pieniądze, to 
dlaczego niesprawiedliwie jednemu daje duŜo, a drugiemu nic. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, iŜ uwaŜa, aby nie zwiększać budŜetu Fabryki 
Sztuk, ale zwiększyć budŜet CKiS. Pan dyrektor CKiS pozyskuje bardzo duŜo środków 
finansowych z zewnątrz i to teŜ trzeba docenić.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, o wydarzeniach, 
które się odbędą w okresie międzysesyjnym : 
- konwent odbędzie się 10 marca br. o godz. 16.00, 
- sesja 31 marca o godz. 10.00, 
- turniej charytatywny halowej piłki noŜnej- księŜa, policjanci, samorządowcy, straŜacy ,   
  28 lutego br. o godz. 14.00 w II LO w Tczewie, 
-1 marca Prezydent Miasta Tczewa zaprasza na uroczystości z okazji Narodowego dnia   
  Pamięci śołnierzy Wyklętych, godz. 11.00 pod tablicą pamiątkową przy MBP, 
- 3 marca br. godz. 18.00 odbędzie się w Fabryce Sztuk otwarcie wystawy malarstwa   
   Pawła Galińskiego i Magdaleny ŚcieŜyńskiej oraz fotografii Piotra Radomskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, Ŝe MPB               
04 marca br. o godz. 17.30 odbędzie się  promocja ksiąŜki pana Macieja Gebla                      
pt. ,,Generał Samsonow 100 letnie kłamstwo”.  
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18 marca o godz. 17.30 odbędzie się drugie spotkanie z Adamem Chlebowiczem, 
autorem ksiąŜki pułapka na ptaki, 
Trzecie zaproszenie na spotkanie 11 marca o godz. 17.30 w MPB, zatytułowane ,,Koniec 
trwogi i marzec 1945 r. w Tczewie i powiecie tczewskim”, prelegentem będzie pan 
Marcin Kłodziński.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – złoŜyła od mieszkańców Suchostrzyg I podziękowania 
panu dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w SwaroŜynie 
Jarosławowi Bartoszewskiemu, za okazaną pomoc.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XVI sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1210. 
 
 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
                      
 

 


