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P r o t o k ó ł  Nr XVIII/2016 

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

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

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:      -    21/ wg listy obecności 

 
Nieobecny  radny     -    Krzysztof Bejgrowicz 

                                Józef Ziółkowski  
 

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
            
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XVIII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- 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 21 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 14 kwietnia 2016r. proponując: 
wykreślenie punktu 11, tj. Przedstawienie protokołu nr 5 z kontroli przeprowadzonej 
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Rozliczenia dotacji dla 
Stowarzyszenia Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew”, 
wprowadzenie: 
jako pkt 11.3 projektu uchwały w sprawie skargi na odpowiedź udzieloną przez 
Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek mieszkańca z dnia 01 kwietnia 2016 r. 
 
Ponadto w punkcie 5 ,,Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c 
kwiecień 2016 r. pani Dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG), przedstawiłaby informację na temat działalności 
Agencji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 14 kwietnia 2016r. wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski  

                                
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 31 marca  2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2016 r.  

           - przedstawienie informacji na temat działalności Agencji Regionalnego             
             Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) w Gdańsku. 

6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 31 marca 2016 
r. do 27 kwietnia 2016 r. 

 
      II . Część druga: 

7. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2015 rok. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
9. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-
2020. 

10. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2016”. 
 

11. Podjęcie uchwał w sprawie 
11.1 wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu    
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konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01. Aktywna 
Integracja, 

11.2 zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 
11.3 skargi na odpowiedź udzieloną przez Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek 

mieszkańca z dnia 01 kwietnia 2016 r. 
 
  12. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
  13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 31 marca 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 31marca  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 – poddał pod głosowanie protokół z 
sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji 31 marca 2016 r.  
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski  

                                
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 31 marca 2016 r. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  kwiecień  2016 r. 
- przedstawienie informacji na temat działalności 
 Fundacji ARMAG w Gdańsku.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej  przez Prezydenta Miasta informacji są zapytania.  
 
Radna Danuta śywicka- poinformowała, Ŝe w przedstawionej przez pana prezydenta 
informacji wymienione były wszystkie okręgi z budŜetu obywatelskiego, oprócz okręgu 
Nr 8 czyli ulicy Mieszka I na osiedlu Kolejarz.  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe rzeczywiście ominął taki zapis 
poniewaŜ był on w pakiecie dotyczącym remontu chodników.  
1 marca została podpisana umowa z firmą z Tczewa na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, a następnie wykonawstwo.  
 
Radny Zbigniew Urban -  poinformował, Ŝe przed godziną zostały otwarte w Urzędzie 
Miejskim oferty na przebudowę ulicy Jedności Narodu I etap. Wpłynęło 8 ofert od 
najtańszej złoŜonej przez firmę SKANSKA w wysokości 2 067 000 zł. do najdroŜszej 
złoŜonej przez firmę EUROVIA 2 620 000 zł. Miasto zabezpieczyło na przebudowę ulicy 
Jedności Narodu I etap 3 950 000 zł. Na tym etapie widać, Ŝe na przebudowie tej ulicy 
będą bardzo duŜe oszczędności, od co najmniej 1 400 000 do 2 000 000 zł. Radny 
zwrócił się z zapytaniem czy pan prezydent ma juŜ pomysł na to jak zagospodarować te 
pieniądze, czy zmniejszą one deficyt budŜetowy.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana, o nie 
podgrzewanie atmosfery wokół tego przetargu, czuwam nad ta ulicą. W umowie jest 
zapisana moŜliwość zwiększenia o 50% wartości zadania. Co do wyników, to 
rzeczywiście nastąpiło otwarcie ofert, które będą sprawdzane, a to trochę potrwa, bo jest 
8 ofert, przetarg jest trudny, oferty są grube, dlatego trzeba poczekać na oficjalne 
zakończenie zadania wtedy będzie decyzja o dalszym postepowaniu.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe jest daleki od podgrzewania atmosfery, Ŝe 
tylko poinformował, iŜ złoŜono 8 ofert i Ŝe oszczędności na etapie złoŜenia ofert będą 
bardzo duŜe.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - zwrócił się z prośbą, aby nie podgrzewać 
atmosfery, poinformował, Ŝe nie ma jeszcze Ŝadnego rozstrzygnięcia na tym etapie, 
równie prawdopodobne jest to, Ŝe te 8 ofert zostanie odrzucone, bo nie spełniała 
warunków przetargu. Na tym etapie nie ma dyskusji na temat, kto wygrał, jakie są 
oszczędności i co dalej zrobi prezydent, poczekajmy na oficjalne wyniki zakończenia 
postępowania. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy parkingu przy 
ul. Ks. Ściegiennego, czy będzie to parking dwupoziomowy, tak jak pierwotnie 
zakładano, czy jednopoziomowy, kiedy zostanie on wykonany, czy mamy jakąś wiedzę 
na ten temat.  
Pytanie dotyczy równieŜ wykonania parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego                               
w Tczewie, są tam opóźnienia wynikające z jakiś postepowań administracyjnych, ale czy 
w ogóle moŜna oszacować w przybliŜeniu termin zakończenia tych inwestycji.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe parking przy ul. Ks. 
Ściegiennego będzie parkingiem jednopoziomowym, z racji pewnych ograniczeń 
wynikających z prawa budowlanego- odległości od zabudowy mieszkaniowej. Realizacja 
rozpocznie się po dokonaniu korekty planu miejscowego, który w części przewiduje 
zabudowę zielenią miejską. Wówczas ruszy postępowanie przetargowe.  
JeŜeli chodzi o parking przy UM, to temat jest obecnie w Starostwie Powiatowym, 
oczekuje na prawomocna decyzję o pozwoleniu na budowę, niestety jeden z sąsiadów 
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ciągle się odwołuje i jakby odwleka ten moment. Miasto jest przygotowane do realizacji 
inwestycji, tylko musi mieć pozwolenie na budowę.  
 
 Radny Zbigniew Urban – zapytał, czy parking przy ul. Ks. Ściegiennego był 
projektowany jako dwupoziomowy czy jednopoziomowy.          
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - poinformował, Ŝe parking przy ul. Ks. 
Ściegiennego był projektowany jako jednopoziomowy, na tym etapie nie ma potrzeby 
wykonywania tak duŜej inwestycji.  
 
Radny Zbigniew Urban -  zapytał o plany zagospodarowania pomieszczeń po byłem 
pubie ,,Trąba” w byłym Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 9. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe temat będzie analizowany na 
spotkaniu z panem prezesem TTBS, na ten moment przedwczesnym jest udzielanie takiej 
odpowiedzi. 
 
Przedstawienie informacji na temat działalności Agencji Regionalnego Monitoringu 

Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) w Gdańsku. 
 
Pani Krystyna Szymańska Dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) – przedstawiła informacje z działalności fundacji.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – zwrócił się z zapytaniem, 
czy i jakie skutki dla miasta Tczewa,  miałoby wyłączenie stacji monitoringu w Tczewie,  
w świetle planowanych inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń i poprawę 
efektywności energetycznej. 
 
Pani Krystyna Szymańska Dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) – poinformowała, Ŝe wyłączenie stacji monitoringu 
nie tylko zanieczyszczeń ale równieŜ stacji lokalnych pomiarów meteorologicznych 
spowodowałoby zakłócenie ciągłości. Robienie pomiarów od nowa byłoby chyba 
konieczne, poniewaŜ nie ma innego sposobu przekonania społeczeństwa o efekcie 
ekologicznym i stosowności wydawania nakładów. Ludzie nie wierzą temu co jest 
wyłącznie obliczone, co nie jest poparte pomiarem. Nie moŜna by kontynuować 
wspólnego przeszło dwudziestoletniego wysiłku. Fundacja dokonuje pomiary 
referencyjne, posiada akredytację.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 31 marca 2016 r.  
do 27 kwietnia 2016 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił powyŜszą 
informację, stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
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Uwag nie zgłoszono 
 
Część II 
Pkt  7  podjęcie uchwał: 
Sprawozdanie z działalności  
MOPS za 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie poinformował, Ŝe radni omawiali materiał na komisjach. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła  Sprawozdanie z działalności MOPS za 2015 rok. 
 
Pkt  8  podjęcie uchwał: 
Ocena zasobów pomocy społecznej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszy materiał, 
poinformował, Ŝe radni omawiali go na komisjach. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła  do wiadomości Ocenę zasobów pomocy 
społecznej. 

 
Pkt  9  podjęcie uchwał: 
Sprawozdanie za rok 2015  
z realizacji Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony  
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta  
Tczewa na lata 2016-2020. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie, radni na komisjach zapoznali się z materiałem. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie za rok 2015  
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony  

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020. 
 
Pkt 10 podjęcie uchwał: 
Informacja z przebiegu  
„Nieobozowej Akcji Zima 2016”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z przebiegu 
„Nieobozowej Akcji Zima 2016”. 

 
Pkt 11 podjęcie uchwał: 
Pkt 11.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na przystąpienie  
Gminy Miejskiej Tczew do realizacji  
projektu  konkursowego współfinansowanego 
 z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)  
w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 01.04.2016 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka– poinformowała, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do 
realizacji projektu  konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01. 
Aktywna Integracja. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVIII/146/2016 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji 
projektu  konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach                             

Działania 06.01. Aktywna Integracja. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 11.1 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski, G. Pierzynowska,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu  konkursowego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata                  

2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja. 
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Pkt 11.2  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 26.04.2016 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVIII/147/2016 
w sprawie 

zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 11.2 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski, G. Pierzynowska, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w 

odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 
 
Pkt 11.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na odpowiedź udzieloną przez 
Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek 
mieszkańca z dnia 01 kwietnia 2016 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 27.04.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, Ŝe komisja uznała 
za nieuzasadnioną skargę złoŜoną przez mieszkańca dnia 11 kwietnia 2016 r. na 
odpowiedź udzieloną przez Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek z dnia 01 kwietnia 
2016 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na odpowiedź udzieloną przez Prezydenta Miasta Tczewa na 
wniosek mieszkańca z dnia 01 kwietnia 2016 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XVIII/148/2016 
w sprawie 

skargi na odpowiedź udzieloną przez Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek 
mieszkańca z dnia 01 kwietnia 2016 r. 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 11.3 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski, G. Pierzynowska, 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na odpowiedź 
udzieloną przez Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek mieszkańca z dnia                

01 kwietnia 2016 r. 
                                                                                    

Pkt 12 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Marcin Szulc  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla CzyŜykowo wnioskuje o wykonanie przejścia dla 
pieszych w połowie odcinka ul. Nowowiejskiej. Na całej długości ulicy znajdują się dwa 
przejścia na początku i na końcu. DuŜy odstęp między przejściami wymusza na 
przechodniach przejście przez jezdnię w niewyznaczonych miejscach. Szczegółowe 
uzasadnienie wniosku w załączeniu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 205 

 
2. Radny Marcin Szulc  

Radny zwrócił się z wnioskiem o usunięcie wadliwie osadzonej studzienki 
telekomunikacyjnej na chodniku na wysokości budynku ulicy Nowowiejskiej 7. 
Studzienka ta jest ruchoma i zagraŜa bezpieczeństwu pieszych. Radny prosi                                 
o sprawdzenie i usunięcie nieprawidłowości, które moŜe skutkować zdarzeniem 
wypadkowym w postaci urazu osób uczęszczających tą drogą. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 206 
 

3. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny w związku z wnioskiem złoŜonym 20 listopada 2015 r. dotyczącym naprawy 
przez wykonawcę robót ul. Wigury, zwraca się z zapytaniem czy została udzielona 
odpowiedź przez wykonawcę robót na ul. Wigury dotycząca ustosunkowania się do 
zarzutu, Ŝe samochody zaopatrujące budowę miały spowodować uszkodzenia i o 
ewentualne pilne przystąpienie do robót naprawczych. Radny pyta czy prace naprawcze 
zostaną podjęte, jeśli tak to kiedy? 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 207 
 

4. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o usunięcie usterek po remoncie ulicy Wigury. Na 
wyremontowanej ul. Wigury występują nierówności w nawierzchni, w efekcie po 
opadach deszczu występują zastoiny wodne. Dotyczy to w szczególności odcinka od 
świrki do Jagiellońskiej. Zapadliny kostki występują na wysokości posesji pod 
numerami 82,86,93,96,97,104,109,117 i przy barze mlecznym. W załączeniu pismo 
mieszkańca Tczewa i dwa zdjęcia. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 208 
 

5. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie są działania Urzędu Miasta w zakresie 
wykonania przejścia dla pieszych na Al. Kociewskiej (z ul. Suchostrzyckiej w kierunku 
ul. Jagiełły). W załączeniu odpowiedz ZUK na wniosek radnego z dnia 20 listopada 2015 
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Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 209 
 

6. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny w nawiązaniu do wniosku z 20 listopada 2015 r. dotyczącego wymiany płyt typu 
jumba i uzupełnienie braków w nawierzchni ul. Zygmunta Starego oraz odpowiedzi jaką 
otrzymał wnioskuje o przystąpienie do wykonania tego zadania przewidzianego na 2016 
rok sumptem ZUK. Radny załącza wcześniejszą odpowiedz MZD.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 210 
 

7. Radny Marek Byczkowski, radny Kazimierz Ickiewicz 
Radni w imieniu mieszkańców Tczewa - Suchostrzygi Dworzec i Pana J. Turzyńskiego -  
pełnomocnika tych mieszkańców proszą o przedstawienie harmonogramu działań i prac 
przewidzianych na rok 2016 w zakresie wykonania chodnika dla pieszych równolegle do 
torów kolejowych, co znacznie skróci drogę pieszym. Dotychczas jest ok. 720 m, a piesi 
łamiąc prawo przechodzą przez stare nieczynne juŜ przejście, chcąc skrócić sobie drogę. 
Z informacji przekazanych przez Prezydenta w formie ustnej wiemy, Ŝe chodnik będzie 
wykonany. Radni proszą o sformalizowanie tej informacji.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 211 

 
8. Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do Komendanta StraŜy Miejskiej oraz do 
Komendanta Powiatowej Policji w Tczewie o wzmoŜone patrole piesze na Osiedlu 
CzyŜykowo. W związku z licznymi incydentami między innymi wyrywanie torebek, akty 
wandalizmu itp. mieszkańcy osiedla czują zagroŜenie i niebezpieczeństwo. W związku                
z powyŜszym radny prosi o bezzwłoczną interwencję i zapewnienie mieszkańcom 
bezpieczeństwa. Mieszkańcy Osiedla CzyŜykowo proszą o reakcje i pomoc                              
w zaprowadzeniu ładu i porządku na osiedlu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 212 

 
9. Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie wody w stawku przy ulicy Piotrowo oraz 
Kubusia Puchatka. W obecnym stanie stawek ten straszy mieszkańców zamiast być oazą 
spokoju i ukojenia. Bardzo proszę o uzupełnienie wody oraz uporządkowanie terenu tak, 
by mieszkańcy mogli w spokoju odpocząć, poczytać ksiąŜkę, czy pospacerować. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 213 
 

10. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwraca się z wnioskiem o likwidację wzniesienia zasłaniającego ścieŜkę 
rowerową przy ulicy Kubusia Puchatka. WyjeŜdŜającym z parkingu Lidl wzniesienie to 
całkowicie zasłania uŜytkowników drogi rowerowej. Radny prosi o natychmiastową 
reakcję zanim dojdzie do tragedii. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 214 
 

11. Radny Zbigniew Urban  
Radny zwraca się z wnioskiem o przyznawanie nagród rocznych prezesom miejskich 
spółek ZUOS – prezes M. Cegielski, oraz ZWIK – prezes M. Fornalik w wysokości 
adekwatnych do ich osiągnięć za poprzedni rok, a w szczególności duŜych nagród za 
duŜe osiągnięcia, a małych nagród za małe osiągnięcia, a nie w maksymalnej moŜliwej 
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wysokości bez względu na skalę osiągnięć. Radny liczy na racjonalizm Pana Prezydenta 
w tej sprawie.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 215 
 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Krystian Nehrebecki – przedstawił informacje                     
z bieŜącej działalności Centrum.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił  oświadczenie z dnia 
22.04.2016 r. otrzymane z Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o w Tczewie,  
podpisane przez Prezesa ZUOS Sp. z o. o Mariana Cegielskiego, dotyczące publicznie 
przedstawianych przez radnego Zbigniewa Urbana informacji w sprawie przegrania przez  
spółkę procesu sądowego.  
 
Radny Zbigniew Urban- Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.                
,, Co do treści oświadczenia pan Cegielskiego, widzę, Ŝe nie miał odwagi sam stanąć, 
schował się w szafie, nie wiem z jakiego powodu, ale pana przewodniczącego proszę 
tylko o odczytanie pierwszych dwóch zdań oświadczenia pana Cegielskiego, Ŝeby 
wszyscy państwo to usłyszeli. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał ponownie pierwsze dwa 
zdania oświadczenia, tj. ,, W związku z przedstawianymi przez Pana Radnego Zbigniewa 
Urbana informacjami jakoby kierowana przeze mnie Spółka Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych Sp. z o. o w Tczewie przegrała proces dotyczący pani ....................                   
Radnego Zbigniewa Urbana, biorąc pod uwagę fakt, iŜ sam Pan Radny publicznie 
przedstawia informacje, dotyczące postepowania sądowego, w którym powódką jest Pani 
...................., a pełnomocnikiem ............, pozwalam sobie odnieść się do tych informacji 
w celu przedstawienia prawdziwego obrazu sprawy.”  
 
Radny Zbigniew Urban- poinformował, Ŝe jest to kłamstwo, gdyŜ nigdy, nigdzie na 
Ŝadnym forum i na Ŝadnym gremium nie stwierdziłem, Ŝe spółka przegrała proces                        
w  sądzie pracy.  
Co więcej na poprzedniej sesji moŜecie państwo to odtworzyć, powiedziałem, Ŝe w tej 
chwili jest złoŜona apelacja i Ŝe będzie wyznaczony termin posiedzenia Sądu 
Okręgowego w Gdańsku, który tę apelację rozpatrzy. Termin ten został wyznaczony na 
19 lub 20 maja br. o godz. 9.30. Sprawa jest w drugiej instancji i tak jak wcześniej 
mówiłem nie została zakończona. Nikt tej sprawy jeszcze nie wygrała i nie przegrał, 
poniewaŜ ona ciągle jeszcze trwa. Dopiero druga instancja wyda w tej sprawie 
rozstrzygnięcie.  
Rzeczywiście jest tak, Ŝe moja .......... nie korzysta z pomocy adwokata, sam ją bronię, jak 
przystało na ......, co więcej, rozstrzygnięcie jakie wyda sąd, mam nadzieję, Ŝe będzie 
inne niŜ to, które wydał Sąd Pracy w Malborku, z którego pochodzi pan Marian 
Cegielski.  
Odnosząc się do treści oświadczenia, jak Państwo wszyscy słyszeli i zostało to 
zarejestrowane, Pan Cegielski po raz kolejny umoŜliwia mi złoŜenie zawiadomienia do 
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Prokuratury o pomówienie, bo ja nigdzie tego nie powiedziałem. Proszę przedstawić 
dokumenty, albo się z tego wycofać i mnie przeprosić do najbliŜszej sesji Panie 
Cegielski.  
Odnosząc się do samego oświadczenia Panie Przewodniczący, i tutaj z całym szacunkiem 
do Pana, nie bardzo wiem w jakim trybie Pan odczytał oświadczenie osoby prywatnej na 
sesji Rady Miejskiej i porusza moje prywatne sprawy na tym forum.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe pismo jest od 
Prezesa Zarządu ZUOS Sp. z o. o w Tczewie, a nie od osoby prywatnej.  
 
Radny Zbigniew Urban – osoba publiczna, prywatna, to dotyczy mojego Ŝycia 
prywatnego. ,, Panie Cegielski jeŜeli jest Pan zainteresowany moim menu, to równieŜ 
Panu udostępnię”. W ogóle przestańcie się proszę Państwa mną zajmować, atakować na 
wszystkie moŜliwe sposoby, śledzić, szkalować i pomawiać mnie o rzeczy, których nie 
zrobiłem, bo jak kaŜdy mam pewną odporność, jeŜeli granice zostaną przekroczone to 
zapewniam was, Ŝe nie cofnę się przed niczym w celu obrony swego dobrego imienia,                               
a przede wszystkim dobrego imienia mojej Ŝony.  
 
Następnie 
Radny Zbigniew Urban – odczytał swoje Oświadczenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
dotyczące spotkania w dniu 27.04.2016r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji                  
w Gdańsku-przestępczość gospodarcza, w celu weryfikacji autora i treści pisma 
dotyczącego nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Tczewie, które było sygnowane 
imieniem i nazwiskiem radnego, a zamiast podpisu na końcu pisma widniała nieczytelna 
parafka. (w zał.). 
 
Proszę Państwa, to co mnie wczoraj spotkało było dla mnie zaskoczeniem, ale to jest teŜ 
informacja do jakiego etapu doszło. W tej chwili wysyłane są juŜ pisma, które 
podpisywane są moim imieniem do róŜnych instytucji. Publicznie oświadczam i dlatego 
chcą, Ŝeby to oświadczenie zostało załączone do protokołu z sesji, Ŝeby wszyscy dzisiaj            
o tym wiedzieli, Ŝe ja tego nie zrobiłem. Nie wiem kto to robi, nie wiem kto 
wykorzystuje tę sytuację, Ŝe my nie jesteśmy w najlepszych relacjach, ale mam nadzieję, 
Ŝe Pan wykaŜe się pragmatyzmem i racjonalnością i przemyśli to co się dzieje                          
i przestanie czynić ze mnie swojego największego wroga, bo chyba ma Pan większego 
wroga ode mnie.  
 
Radny Tomasz Tobiański – zaprosił wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału                        
w cotygodniowej imprezie biegowej z cyklu Parkrun Polska, start co sobotę o godz. 9.00 
na Bulwarze Nadwiślańskim, bieg na odcinku 5 km w kierunku Strugi Subkowskiej                           
i z powrotem. Udział w biegu jest bezpłatny, jest z pomiarem czasu. 
Radny podziękował Panu Prezydentowi za wyraŜenie zgody na to, aby ta impreza 
cyklicznie odbywała się w Tczewie, który jest 32 miastem w Polsce w którym takie biegi 
się odbywają.  
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z prośbą o  wsparcie finansowe dla chorego Pawła 
Blaszke. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ: 
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- termin konwentu i sesji zostanie podany po uzgodnieniu z panem prezydentem, o czym   
   państwo zostaną poinformowani, 
- 3 maja br. godz. 9.30-  Pan Starosta Powiatu Tczewskiego i Przewodnicząca Rady   
   Powiatu,  zapraszają na uroczystości patriotyczno-religijne w 225 rocznicę uchwalenia   
   Konstytucji 3 Maja, 
- 05 maja o godz. 11.00 na Placu Hallera - Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, 
- 06 maja br. godz. 18.00 Fabryka Sztuk zaprasza na  Grafiki Agaty Dworzak, 
- 10 maja br. godz. 18.00 Fabryka Sztuk – gremium malarskie im. Kazimierza Mokwy,  
- 09 maja br. godz. 18.00 Fabryka Sztuk – wykład pn. Droga i konie, 
- 14 maja br. w godz. 12.00-22.00 na osiedlu Górki skwer 750 lecia miasta Tczewa,    
  odbędzie się Piknik organizowany przez radnego Kazimierza Mokwę wraz z Fundacją   
  Zielone Wzgórza, Stowarzyszenie Górki i Fabryką Sztuk,  
- 21 maja br. od godz. 19.00 do 24.00 odbędzie się w Fabryce Sztuk Europejska Noc   
  Muzeów, temat : lata dwudzieste, lata trzydzieste, 
- 21 maja br. o godz. 10.30 – 13.00 na Bulwarze Nadwiślańskim odbędzie się drugi   
  festyn przedszkolaka, organizowany przez Niepubliczne Przedszkole ,,Fantazja”. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XVIII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1145. 
 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
                     
 

 


