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P r o t o k ó ł  Nr XVII/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 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 

 
Nieobecny  radny     -    Marcin Szulc 

 
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

 
            
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XVII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- 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 17 marca 2016r.  
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 17 marca 2016r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 22 radnych) 
podczas głosowania nieobecny  M. Szulc 

                                     
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 25 lutego 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 lutego 2016 

r. do 30 marca 2016 r. 
 
      II . Część druga: 
 

7. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2015r. 
8. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 

Fabrykę Sztuk w 2015 r.  
9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. 
10. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2015-2017. 
11. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 

2015 wraz  z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w 
szkołach. 

  
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

12.1 zmiany budŜetu miasta na 2016 rok, 
12.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa   

  na lata 2016-2029, 
12.3 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,  
12.4 zmieniająca uchwałę   w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej 

Gminy Miejskiej Tczew, 
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12.5 przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  dla miasta 
Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz 
z podsumowaniem, 

12.6 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa, 

12.7 określenia zasad  przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców 
miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami 
działalności poŜytku  publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi 
uprawnionymi podmiotami,  

12.8 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa, 
12.9 skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Tczewie,(M.K), 
12.10 skargi na działalność  Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, (S.R.), 
12.11 skargi działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   

          Tczewie, (P. O.), 
12.12 skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

          w  Tczewie,( M.K), 
12.13 skargi działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   

           Tczewie, M.K, 
12.14  skarg na  działalność Prezydenta Miasta Tczewa , (M.K 2 skargi w     

           jednej uchwale), 
12.15 zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia   

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 lutego 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 25 lutego  2016 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 – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 25 lutego 2016 r. 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c marzec 2016 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej  przez Z-cę Prezydenta Miasta informacji są zapytania.  
 
Radny Z. Urban – zwrócił się z zapytanie, czy moŜemy  poznać nazwiska osób, które 
przystąpiły do konkursu na stanowisko dyrektora ZUK i z którymi przeprowadzono 
rozmowy kwalifikacyjne, ewentualne dalsze postępowanie.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, aby radny zwrócił 
się do Prezydenta Miasta z takim wnioskiem. 
 
Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – poinformowała, Ŝe konkurs się odbył wpłynęło              
7 ofert, z których komisja dopuściła 5. Jedna oferta wpłynęła po terminie więc nie była 
brana pod uwagę, druga oferta nie miała jednego z wymaganych dokumentów tj. 
koncepcji funkcjonowania zakładu.  
Dopuszczono 5 osób, komisja analizowała oprócz koncepcji takŜe doświadczenie.                  
Na koniec sesji mogę przygotować listę nazwisk, które dopuszczono.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe nazwiska to nie 
jest informacja publiczna i aby je udostępnić panu radnemu indywidualnie.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe to jest informacja publiczna i nie ma Ŝadnych 
przeszkód aby je udostępnić. Podziękował pani sekretarz, za deklaracje iŜ na koniec sesji 
poznamy te nazwiska.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od  25 lutego 2016 r.  
do 30 marca 2016 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił powyŜszą 
informację, stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą o odczytanie całej treści złoŜonej 
interpelacji.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał w całości treść 
złoŜonej 16.03.2016 r. interpelacji, dotyczącej uzupełnienia interpelacji złoŜonej na sesji 
w dniu 25 lutego 2016 r.  
 
 Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, aby wszystkie interpelacje radnych były na 
sesji odczytywane w całości wraz z odpowiedziami.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe jeŜeli 
wnioskodawcy wyraŜą taką wolę, aby ich interpelacje były odczytywane w całości, to 
będą one odczytywane. 
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Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe w dniu wczorajszym odebrał z Prokuratury 
Rejonowej w Malborku zawiadomienie o wszczęciu śledztwa pod sygnaturą 339216                  
w sprawie przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Tczewa i Komendanta 
StraŜy Miejskiej w Tczewie i działania na szkodę interesu prawnego, tj. o czyn z art. 
231§1 kodeksu karnego.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Część II 
Pkt  7  podjęcie uchwał: 
Informacja z realizacji zadań  
statutowych realizowanych przez TCSiR w 2015r. 
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 zadań statutowych 
realizowanych przez TCSiR w 2015 r. 

 
Pkt  8  podjęcie uchwał: 
Informacja z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez  
MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do dyrektorów 
powyŜszych jednostek o przedstawienie informacji.  
 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie Krzysztof 
Korda – omówił informację przekazaną radnym.  
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nehrebecki – zapoznał radnych                           
w informacją z realizacji zadań w 2015 roku. 
 
Dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska – przedstawiła informację z działalności 
Fabryki Sztuk w 2015 roku.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła  do wiadomości Informacje z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2015 r. 

 
Pkt  9  podjęcie uchwał: 
Informacja z realizacji Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  
Narkomanii za rok 2015. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację. 
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. 

 
Pkt 10 podjęcie uchwał: 
Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku 
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny  
na lata 2015-2017 
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 Sprawozdanie z realizacji                   
w 2015 roku Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

 
Pkt 11 podjęcie uchwał: 
Sprawozdanie z wykonania planu pracy  
Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2015  
wraz  z informacją na temat selektywnej zbiórki  
odpadów zorganizowanej w szkołach. 
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 Sprawozdanie z wykonania planu 

pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2015 wraz  z informacją na temat 
selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji 
w celu spotkania się Komisji Finansowo-BudŜetowej  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Pkt 12 podjęcie uchwał: 
Pkt 12.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany budŜetu miasta na 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 30.03.2016 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2016 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/131/2016 
w sprawie 

zmian w budŜecie miasta na 2016 r. 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc, K. Misiewicz, 

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

2016 r. 
    Pkt 12.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej miasta Tczewa na  
 lata 2016 -2029 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 30.03.2016 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 
2016 -2029. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/132/2016 
w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029. 
 
Pkt12.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
zmieniająca uchwałę   w sprawie przyjęcia Planu 
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 15.03.2016 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 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, zmieniająca 
uchwałę   w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/133/2016 
w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, zmieniająca uchwałę   w 

sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 10.3 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew, zmieniająca uchwałę   w sprawie przyjęcia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew. 
 

Pkt 12.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniająca  
uchwałę  w sprawie przyjęcia  
Planu gospodarki niskoemisyjnej  
Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 26.02.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 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 zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej 
Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr XVII/134/2016 
zmieniającą 

uchwałę  w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej 
Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Szulc 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę  w sprawie 
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt 12.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska  dla miasta Tczewa 
na lata 2016-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2021-2024 wraz 
z podsumowaniem 
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 do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 
wraz z podsumowaniem. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/135/2016 
w sprawie  

przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  dla miasta 
Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024  

wraz z podsumowaniem 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  dla miasta Tczewa na  

lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz 
z podsumowaniem. 
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Pkt 12.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na prace  
konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących  
się na terenie administracyjnym miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 29.03.2016 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. 
 
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 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/136/2016 
w sprawie  

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 

administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

 
Pkt 12.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zasad  przeprowadzenia  
konsultacji społecznych wśród mieszkańców  
miasta Tczewa oraz konsultacji projektów  
aktów prawa miejscowego z radami działalności  
poŜytku  publicznego, organizacjami pozarządowymi 
z innymi uprawnionymi podmiotami 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 03.03.2016 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe                               
w uzgodnieniu z klubami radnych wytypowano dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej do 
składu  Rady Działalności PoŜytku Publicznego, tj.:  
R. Dominikowskiego, T. Klimczaka.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia zasad  przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród 
mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego                  
z radami działalności poŜytku  publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi 
uprawnionymi podmiotami. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/137/2016 
w sprawie  

określenia zasad  przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców 
miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami 

działalności poŜytku  publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi 
uprawnionymi podmiotami 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia zasad  

przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa 
oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności poŜytku  

publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami 
 
Pkt 12.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego  
i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 16.02.2016 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. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
projektu uchwały są zapytania.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta 
Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/138/2016 
w sprawie  

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.8 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa 
 
Pkt 12.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Tczewie. (M.K) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.03.2016 r.  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa  - przedstawił stanowisko- wnioski  
komisji, od punktu 12.9 do punktu 12.15.  
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. (M.K) 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/139/2016 
w sprawie  

skargi na działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tczewie 
(M.K) 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.9 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny M. Szulc. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. (M.K) 
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Pkt 12.10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność  Tczewskiego  
Centrum Sportu i Rekreacji. (S.R.) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.03.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa  - przedstawił opinię komisji                  
w punkcie 12.9. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność  Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 
(S.R.) 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/140/2016 
w sprawie  

skargi na działalność  Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. (S.R.) 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 12.10 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: M. Szulc. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność  

Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. (S.R.) 
 
Pkt 12.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi działalność  Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy                                                                                        
Społecznej w  Tczewie. (P. O.) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.03.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 12.9, czy są do tego 
projektu uchwały są  zapytania, uwagi.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie skargi działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. (P. O.) 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/141/2016 
w sprawie  

skargi działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy                                                       
Społecznej w  Tczewie. (P. O.) 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.11– obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Szulc. 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi działalność  Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tczewie. (P. O.)                                                  
 
Pkt 12.12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w  Tczewie. ( M.K) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.03.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 12.9, czy są do tego 
projektu uchwały są 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. ( M.K) 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/142/2016 
w sprawie  

skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w  Tczewie. 
( M.K) 

podjęto jednogłośnie: za – 22, 
(podczas głosowania pkt 12.12 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Szulc. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tczewie.( M.K) 

 
Pkt 12.13  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi działalność  Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie. (M.K) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.03.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 12.9, 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 działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. (M.K) 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr XVII/143/2016 
w sprawie  

skargi działalność  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie. (M.K) 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.13 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Szulc. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi działalność  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. (M.K) 

 
Pkt 12.14  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skarg na  działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa. 
(M.K 2 skargi w jednej uchwale) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.03.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiona w punkcie 12.9, 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 skarg na  działalność Prezydenta Miasta Tczewa. (M.K 2 
skargi w jednej uchwale) 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/144/2016 
w sprawie  

skarg na  działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
 (M.K 2 skargi w jednej uchwale) 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.14 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: M. Szulc. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skarg na  działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa. (M.K 2 skargi w jednej uchwale) 

 
Pkt 12.15  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zajęcia stanowiska w odpowiedzi  
na wezwanie do usunięcia  
naruszenia prawa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.03.2016 r.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVII/145/2016 
w sprawie  

zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 
podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. -1,  

(podczas głosowania pkt 12.15 – obecnych 22 radnych) 
wstrzymał się od głosu Z. Urban  

podczas głosowania nieobecny: M. Szulc. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska                         
w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, iŜ zgadza się z treścią merytoryczną uchwały, 
natomiast podstawa prawna nie jest właściwa i dlatego wstrzymał się od głosu.  

                                                                                    
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radna Danuta śywicka 

Radna zwróciła się z wnioskiem wykonanie w 2016 r. dokumentacji techniczno-
projektowej na wykonanie remontu ulicy Mieszka I, a do realizacji przystąpić w 
2017r. Uzasadnienie wniosku w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.189 
 
2. Radny Józef Ziółkowski 

Radny na prośbę mieszkańca Osiedla Staszica zwraca się z wnioskiem o:  
a) wybudowanie oświetlenia na skrzyŜowaniu ul. Pionierów z ul. Portowców od 
    strony  przejścia dla pieszych i sklepu spoŜywczego, 
b) wybudowanie systemu monitoringu na terenie SP Nr 7 oraz nowego placu      
    zabaw, aby wyeliminować dewastację otoczenia oraz spoŜywanie alkoholu czy   
    narkotyków w tych miejscach wieczorem, a takŜe podnieść poziom   
    bezpieczeństwa na osiedlu Staszica. Prośba mieszkańca Osiedla Staszica w zał.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.190 
 
3. Radny Józef Ziółkowski 

Radny w imieniu mieszkańców budynków ul. Za Portem zwrócił się z wnioskiem o: 
a) wyrównanie terenów przy budynkach nr 1 i 2 oraz o wykonanie z odzyskanych   

płyt betonowych (jumb) parkingów 
      b) zagospodarowanie terenu wokół budynków nr 1 i 2.  
     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.191 
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4. Radny Józef Ziółkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie dokumentu podobnego do programu 
rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza dla części południowej Osiedla Staszica. 
Analizie powinien podlegać aspekt przestrzenny wynikający z niskiej zabudowy 
budynków. Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.192 
5. Radny Józef Cichon 

Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Gdańsku o posprzątanie terenu na działce nr 17, naleŜącej do 
PKP S.A., pomiędzy ul. Prosta i Młyńską z zalegających na niej śmieci. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.193 
 

6. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna zwróciła się z wnioskiem o rozpatrzenie moŜliwości zlikwidowania salonu gier 
i baru piwnego przy ul. Jasińskiego. Radna uzasadnia, Ŝe w lokalu gier przebywa 
młodzieŜ i dzieci, a w małym barze smakosze piwa wychodzą na zewnątrz, pala 
papierosy i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.194 
 

7. Radny Tomasz Tobiański 
Radny w nawiązaniu do odpowiedzi dotyczącej wniosku o zabezpieczenie środków z 
oszczędności przetargowych na dokumentację projektową przebudowy ul. Ceglarskiej 
wnioskuje ponownie o wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Ceglarskiej, a 
niezbędne środki prosi ująć w najbliŜszej uchwale w sprawie zmian w budŜecie 
miasta Tczewa na 2016 rok. 
Ponadto radny wnioskuje o wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Ceglarskiej, a w 
2017-2018 roku o etapowe wykonanie tego zadania.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.195 
 

8. Radny Jarosław Bartoszewski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie projektu, wyceny i ewentualną (w 
następnych latach) budowę mini-portu (mariny) na Strudze Subkowskiej. 
Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.196 
 

9. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie awaryjnego odprowadzania do Wisły 
wód opadowych. Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.197 
 

10. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie ściany oporowej przy wjeździe do ulicy 
Warsztatowej i budowę parkingu (bądź małego ronda) przy Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 2 z LO w Tczewie. Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.198 
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11. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie spraw związanych z wiatą na 
odpady komunalne znajdującą się na Placu Grzegorza, w tym o uporządkowanie 
terenu, ukaranie winnych zaśmiecania oraz o zakup kamery, która pomoŜe StraŜy 
Miejskiej na porządkowanie spraw takich jak w/w. Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.199 
 

12. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zakup małej zamiatarki ulicznej do oczyszczania 
terenu naszego miasta, a w szczególności ciągów spacerowych na Starym Mieście. 
Uzasadnienie w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.200 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 

 
1. Radny Zenon Drewa 

Radny zwrócił się z zapytaniem czy w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi w 
obrębie wyjazdu z Osiedla Staszica w kierunku Starego Miasta (ul. Czatkowska) i w 
kierunku Suchostrzyg (ul. Malinowska i Gdańska) Prezydent rozwaŜa działania 
zmierzające do udroŜnienia ruchu? Ponadto radny wnosi o powołanie zespołu, który 
analizowałby sytuację i zaproponował rozwiązania.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.201 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski - przedstawił dwie krótkie 
sprawy, tj.: 

1) Rada przyjęła uchwałę o konsultacjach społecznych, jest to bardzo dobra uchwała, 
wyjaśniająca wszystko. Radny poinformował, Ŝe w Gazecie Tczewskiej 
zamieszczony jest artykuł, w którym wypowiada się mieszkaniec Tczewa, pan 
Brządkowski, wypowiedź ta jest nie fair wobec całej Rady, poniewaŜ są zawarte 
w niej określenia mówiące, iŜ  powstała w Tczewie klasa zawodowych radnych, 
którzy są w Radzie Miejskiej od wielu, wielu lat, itd.  Połowa Rady jest zupełnie 
nowa i nie moŜna się tak wypowiadać.  
Inna wypowiedź  dotyczy, iŜ ,, obserwuje się od wielu lat działalność Rady                
i jestem coraz bardziej zasmucony poziomem podejmowania decyzji”. Radny 
uwaŜa, Ŝe nie wolno się w ten sposób wypowiadać, wypowiadając się trzeba 
podawać konkretne fakty.  
Sygnalizuje się, Ŝe w Tczewie problemem jest komunikacją miejską, a nie 
wszyscy tak uwaŜają, autobusy jeŜdŜą punktualnie i nie ma problemu. Takie 
sygnalizowanie jest nie fair wobec Rady.  

 
2) Druga przedstawiona  sprawa dotyczy adresu zamieszkania radnego Zbigniewa 

Urbana i  stanowi  załącznik do protokołu.  
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Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe apelował na jednej z poprzednich sesji                
o to, Ŝeby przynajmniej na forum Rady nie wchodzić w jakieś osobiste spory między 
radnymi, bo to nie jest forum, na którym takie sprawy naleŜy rozstrzygać. 
 Po drugie, nie chciał pan przeczytać adresu, ale przeczytał go pan czytając moją 
interpelację, więc podał pan moje dane osobowe, złamał pan ustawę, ale ja nie będę tutaj 
wyciągał konsekwencji wobec pana.  
Po trzecie byłem teŜ na spotkaniu dotyczącym rewitalizacji parku miejskiego, które 
organizował mieszkaniec Tczewa  pan Brządkowski i w czasie kiedy ja tam byłem było 
kilkanaście osób, byli dziennikarze, pan ten aktywizuje znaczną cześć społeczeństwa 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych ludzi, organizuje, składa projekt, robi to 
społecznie. Kwestionowanie tego z pana strony jest daleko idącą niesprawiedliwą oceną. 
Takie działania społeczników naleŜy doceniać.  
Nie jest Ŝadną tajemnicą, Ŝe prawie od 25 lat nie mieszkam na osiedlu Garnuszewskiego, 
nie mniej jednak zawsze startuje z tamtego okręgu wyborczego, poniewaŜ postawiłem 
sobie za cel zrealizowanie dwóch inwestycji: budowę placu zabaw w niecce za blokami 
Jedności Narodu, który juŜ został ukończony za kadencji Prezydenta Zenona Odya, a 
takŜe przeprowadzenie remontu ulicy Jedności Narodu, który właśnie się rozpoczyna, bo 
wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę ulicy Jedności Narodu, 
dokumentacja jest zrobiona. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski -  poinformował, Ŝe nie 
atakował mieszkańca Tczewa pana Brządkowskiego, Ŝe docenia to co robi, tylko niektóre 
wypowiedzi zwłaszcza w prasie nie powinny mieć miejsca. 
JeŜeli chodzi o pana, to nawet dzisiaj w rozmowie z panem przewodniczącym 
powiedziałem, Ŝe bardzo pana cenię za inteligencję i za pracowitość, ale chodzi o proste 
fakty, tu nie ma Ŝadnej złośliwości, tylko oświadczenie majątkowe powinno być 
prawdziwe i nic więcej.  
 
Radny Tomasz Klimczak- poinformował, Ŝe miesiąc temu udzielił wypowiedzi dla 
Gazety Tczewskiej, odnośnie zdjęcia czy pozostawienia gwiazdy czerwonej.                      
W wypowiedzi radny uŜył sloganu młodzieŜowego, poniewaŜ z młodzieŜą pracuje, 
dwóch określeń, które wzbudziły niezadowolenie, obraziły. Radny poinformował, Ŝe nie 
miał na myśli obraŜenia kogokolwiek, wypowiedź była dosadna i określiła jakieś grupy 
społeczne. Cyt. ,, JeŜeli kogoś uraziłem, to przepraszam z tego miejsca wszystkich 
uraŜonych, aczkolwiek myślę, Ŝe te osoby, które uznały, Ŝe ich dotyczą nie obraŜają się, 
bo są bardzo inteligentni, jak to mówią inteligentni ludzie się nie obraŜają. Jeszcze raz 
przepraszam z całego serca”. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, Ŝe takŜe czytała zamieszczony                        
w Gazecie Tczewskiej artykuł i dziwna jest jedna rzecz, pada często słowo mieszkańca, 
pana Brządkowskiego Łukasza, ukazywały się często jego artykuły w Gazecie 
Tczewskiej. Później jako przedstawiciel jakiejś innej organizacji. Nie wiadomo co pan 
Brządkowski robi, wiem, Ŝe duŜo mówi, ale jeŜeli jest tak zainteresowany, to na kaŜdą 
komisję ma prawo przyjść, posłuchać, zapytać, wyjaśnić, a nie pięć minut po 
zakończonej komisji okazuje się, Ŝe radny, nasz kolega nagrywa całą komisję i 
przekazuje to mieszkańcowi panu Brządowskiemu.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – pani Gertrudo z panią trudno 
konkurować jeŜeli chodzi o społecznictwo, to jest niemoŜliwe. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – chętnie bym chciała, Ŝeby przyszedł mi pomóc.  
  
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe nie jest adwokatem mieszkańca Tczewa pana 
Brządkowskiego. Z informacji jakie posiadam wiem, Ŝe jest człowiekiem wolnym, więc 
moŜe się organizować, zapisywać i działać w stowarzyszeniach w których chce, nawet 
gdyby ich było dwadzieścia. Tak samo jak niektórzy działają w wielu partiach 
politycznych i tego im teŜ nie mam za złe.  
Odnośnie przekazania nagrania z komisji. Na sali jest dziennikarz z Gazety Tczewskiej,  
z Dziennika Bałtyckiego, obaj panowie napisali obszerny artykuł dotyczący nagrań na 
komisjach. Chcę powiedzieć wszystkim mieszkańcom i radnym, którzy powinni to 
wiedzieć, Ŝe my przychodząc na posiedzenia komisji Rady Miejskiej do Urzędu Miasta, 
przychodzimy do pracy, realizujemy swoją misję, swoje zobowiązania wobec wyborców 
i nasze spotkania tutaj są jawne, publiczne, kaŜdy moŜe przyjść nas nagrać 
sfotografować, przekazać nawet nagranie do TVN24. Nikt nie moŜe z tego tytułu czynić 
zarzutu. I to jasno w tych artykułach, które ukazały się w prasie zostało powiedziane.  
Nie ma nic złego, Ŝe osoby, które są zainteresowane rewitalizacją parku, działając na tą 
rzecz od pół roku, została im przekazana informacja ich dotycząca. Ale wiem i rozumiem 
te pretensje, bo to pani się o nich negatywnie wypowiadała i sprawa jest oczywista                   
i prosta.  
 
Radna BoŜena Chylicka – chciałam tu koledze trochę przerwać, bo juŜ się kolega 
zdenerwował i się zagalopował. Oczywiście wiemy doskonale o tym, Ŝe są nagrywane 
nasze posiedzenia, są protokoły do wglądu, my wiemy, Ŝe to jest jawne. Tak naprawdę 
tych tzw. zawodowych radnych nie trzeba o tym pouczać. Pani Pierzynowska jest 
wieloletnią radną, doskonale wie o tym, w podtekście, o którym mówiła zupełnie o coś 
innego pewnie jej chodzi, poczuła się uraŜona moŜe tym, Ŝe kolega po prostu pobiegł                  
z tym nagraniem i pięć minut po, odniósł tam gdzieś do wglądu. O tym, Ŝe wszystko jest 
jawne wiemy i się do tego stosujemy.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz –jako przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej 
poinformował, Ŝe wszystko byłoby w porządku, gdyby kolega na samym początku 
komisji powiedział, Ŝe nagrywa i nie miał by nikt pretensji. Po drugie, jeŜeli po iluś 
latach nagrywania, dziewięciu latach jak jesteś radnym, zrobiłeś jakby wyjątek od reguły 
i udostępniłeś nagranie osobie trzeciej, to teŜ było po raz pierwszy i teŜ trzeba było o tym 
powiedzieć. A to, Ŝe komisje są otwarte dostępne dla wszystkich, jest oczywiste. JeŜeli 
by cofnąć się w nagraniach, to moŜna by znaleźć nagrania, gdzie kaŜdy z nas gdzieś tam 
wypowiedział się o kimś negatywnie w taki sposób czy inny i pewnie moŜna by to 
znaleźć, ale nigdy bym nie pomyślał, Ŝeby komuś gdzieś to dawać. Rozumiem, Ŝe 
chodziło o temat parku i  byli ludzie, którzy się nim  zajmowali od pół roku i rozumiem 
tą idee. Nam chodziło tylko o fakt, nagrania są ogólnodostępne i nagrywamy je od wielu 
lat, sam wiesz, Ŝe wnioskowałeś o nagrywanie jak kiedyś Komisje Rewizyjną, i Komisje 
Polityki Gospodarczej i nie widzę tu problemu. Problem tylko był z tym, Ŝe po raz 
pierwszy zostało to udostępnione osobie trzeciej i jeŜeli od teraz będzie udostępniane 
kaŜde posiedzenie komisji ja nie mam nic przeciwko temu.  
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Radny Zbigniew Urban – tytułem sprostowania: Komisja Rewizyjna na mój wniosek 
złoŜony w 2007 roku jest nagrywana. Nagranie słuŜy do sporządzenia protokołu. 
Komisja Gospodarcza na wniosek Krzysztofa Misiewicz równieŜ jest nagrywana i słuŜy 
do sporządzenia wiarygodnego protokołu. Wobec tego pierwsza rzecz jaka się pojawia, 
nie widzę Ŝadnych przeszkód, Ŝeby kaŜdy inny, kaŜdy z nas mógł nagrywać te 
posiedzenia.  
Natomiast co do zarzutu, Ŝe zostało to nagranie udostępnione, odniosę się w ten sposób: 
rzeczywiście, poniewaŜ przyszedłem na komisje i dowiedziałem się o tym, Ŝe mam 
przegłosować wniosek w sprawie wydzierŜawienia części parku na 15 lat firmie, której 
przedstawiciel znajdował się na posiedzeniu tej komisji, o którym w ogóle nie 
wiedziałem, Ŝe ten temat będzie poruszany, a on mówił, Ŝe pół roku chodził po parku, 
przeprowadza analizy i jest przygotowany do tego Ŝeby zainwestować w ten park, to 
wzbudziło moje zdziwienie. Mówiąc wprost pomyślałem sobie o mieszkańcu Tczewa 
panu Brządkowskiemu, który się tym zajmuje i  pewnie chciałby wiedzieć, jakie są plany 
radnych i pana prezydenta jeŜeli chodzi o park.  
Przekazanie nagrania mieszkańcowi Tczewa panu Brządkowskiemu, (ja nie pobiegłem 
tylko wysłałem to  e-mailem, nie wiem czy pani opanuje ta technologię) było tylko                    
i wyłącznie w jednym celu, to jest aby posiadł on wiedzę na temat tego jakie są plany 
wobec parku  miejskiego i do czego zmierzamy. Nie interesują mnie tutaj zupełnie 
prywatne wypowiedzi, czy dywagacje na temat pana Brządkowskiego. JeŜeli chodzi                   
o skutek jaki to wywołało, to proszę zobaczyć, pan prezydent juŜ w poniedziałek spotkał 
się z mieszkańcem Tczewa panem Brządkowskim, doszli do porozumienia, wypracowali 
jakieś wspólne stanowisko. W związku z tym to pokazuje tylko tyle, Ŝe gdyby 
mieszkaniec Tczewa  pan Brządkowski o tej całej sprawie został poinformowany 
odpowiednio wcześnie i powiedziano by mu, Ŝe temat parku będzie poruszany, to 
zapewne by się zjawił jako strona społeczna. Problem w tym, Ŝe ja jako radny siadając do 
stołu na komisji, dowiedziałem się, Ŝe będę decydował o tym co będzie z parkiem przez 
15 lat. Ja o tym nie wiedziałem, a tym bardziej mieszkaniec pan Brządkowski. Proszę nie 
czynić zarzutu. 
Na pierwszej Komisji Rewizyjnej, na której pan przewodniczący Zenon Drewa 
informował nas o zasadach jakie będą obowiązywały na Komisji Rewizyjnej, w jaki 
sposób zamierza ja prowadzić poinformowałem, Ŝe Komisje Rewizyjne są nagrywane                  
i jest to generalnie pomocne i wnioskuje Ŝeby to zachować. Poza tym powiedziałem teŜ, 
Ŝe jeŜeli będzie taka potrzeba to ja równieŜ będę nagrywał posiedzenia. Nie czuje się                 
w Ŝaden stopniu winny tego, Ŝe udostępniłem nagrania z publicznego spotkania radnych, 
na którym dyskutowano o parku, osobie, która była tym bardzo zainteresowana. I nie 
odnoszę się do Ŝadnych prywatnych opinii, proszę jeszcze raz to oddzielić. Sprawa 
dotyczy tego co miało stać się z parkiem.  
Jak wiemy w końcu ogłoszono przetarg na inwestycje, której nie moŜna w parku 
zrealizować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował za wystąpienia, 
poinformował, Ŝe więcej dyskusji na temat nagrywań nie będzie. Skomentował 
wypowiedź radnego Zbigniewa Urbana, iŜ wycieczka do pań, czy rozumieją czy nie 
potrafią była niepotrzebna i zwrócił się z prośbą, aby takich prywatnych wycieczek nie 
robić. Druga sprawa: Pan doskonale wie o wszystkich sprawach, jeŜeli pan nie wiedział     
o parku, to było pierwsza sprawa o której pan nie wiedział, to jest taka prywatna 
dygresja. Pan bardzo dobrze się orientuje i jest pan zainteresowany losami naszego 
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miasta i korzysta z tego w sposób znamienity. Trzecia sprawa: kończymy dyskusje                    
o nagrywaniach, wypowiedziałem równieŜ takie słowa do redaktorów, którzy pisali. Nikt 
nie jest sędzią w pana sprawie i to jest pana prywatna sprawa. Moim zdaniem z punktu 
etycznego zrobił pan jeden błąd, Ŝe nie poinformował pan nikogo o tym, Ŝe pan nagrywa. 
I to jest ze względu etyki, moim zdaniem niepoprawne.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ:  
- do końca kwietnia br. jest termin złoŜenia oświadczeń majątkowych radnych za 2016r. 
- Fabryka Sztuk zaprasza 04 kwietnia br. o godz. 18.00  na otwarcie wystawy ,,Sztuka z   
  za krat”, przy ul. Podmurnej 15, 
- Fabryka Sztuk zaprasza 07 kwietnia br. o godz. 18.00  na wystawę malarstwa   
  Arkadiusza Bonieckiego, Jolanty Szymierskiej,  
- Józef Golicki ,,Album Tczewski Fotografie po 1945 roku” – pierwsza prezentacja   
  ksiąŜki 08 kwietnia br. o godz. 18.00 w Fabryce Sztuk, 
- Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 07 kwietnia br. o godz. 17.30  na promocję 
  tomiku poezji ,,Świat bez glancu” Kazimierza Szymanowskiego, 
- Wybory Mis i Mistera Złotego Wieku odbędzie się 08 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00                
  w CKiS,  
- Zespół Szkół Budowlanych i OdzieŜowych zaprasza 21 kwietnia br. o godz. 11.00 na   
  sesję popularno-naukowa pt. ,, Henryk Sienkiewicz hetman duchowy Polaków, dawniej   
  i dziś,  
- TTK ,,Brama i SDK zapraszają na wieczór z winylem, przy ul. świrki 49, 
- MBP oraz Wydawnictwo Region zapraszają na promocje ksiąŜki ,,śuławy rowerem”    
  21 kwietnia o godz. 17.30 w MBP, 
- konwent odbędzie się prawdopodobnie w drugi czwartek,  
- sesja odbędzie się w ostatni czwartek o godz. 10.00. 
 
Radny Jarosław Bartoszewski- zaprosił na spotkanie z poetką kociewską Iloną 
Brzozowską-Misiewicz, które odbędzie w Fabryce Sztuk 20 kwietnia br. o godz. 17.00. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XVII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1315. 
 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
                     


