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P r o t o k ó ł  Nr XIX/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 19 maja 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     -    Czesław Roczyński 

                                 
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

            
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XIX sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Zenona Odya, 
- 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,  
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Barbarę   
  Szczepańską, 
- p. o Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie Dariusza Krasula, 
- Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie Waldemara Walejko, 
- 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, że w obradach sesji uczestniczy 22 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 

Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 05 maja 2016r. proponując: 
 
wprowadzenie: 
- jako pkt 10 ,, Przedstawienie protokołu nr 5 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 
  kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia 
  Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew”, 
- jako pkt 11.4 projektu uchwały w sprawie skarg na działalność Dyrektora    
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. (M.K), 
- jako pkt 11.5 projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na   
  wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie  art. 101 ustawy o samorządzie   
  gminnym. (M.K). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 05 maja 2016r. wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  

przyjęto jednogłośnie: za – 22 
( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 22 radnych) 

podczas głosowania nieobecny; cz. Roczyński.  
                                

I. Część pierwsza: 
      1.   Otwarcie sesji i powitanie gości. 

2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 kwietnia 

2016 r. do 18 maja 2016 r. 
 
      II.  Część druga: 

 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2015 r.  

8. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
10. Przedstawienie protokołu nr 5 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny 

Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia 
Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew”. 
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11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania   
         odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych      
          odpadów, 
11.2  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy   
         Miejskiej Tczew, 
11.3  przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta  
         Tczewa. 
11.4 skarg na działalność Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. (M.K), 

      11.5 zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w   
              trybie  art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. (M.K). 

 
      12. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 

 13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
Poinformował, że protokół był wyłożony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół                  
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2016r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji 28 kwietnia 2016 r.  
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 
podczas głosowania nieobecny: Cz. Roczyński.  

                                
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 28 kwietnia 2016 r. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c  maj  2016 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban - przedstawił informację z bieżącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej  przez Z-cę Prezydenta Miasta informacji są zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban -  zwrócił się z zapytaniem: 
- ile osób zgłosiło się do naboru na dyrektora ZUK-MZD.  
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Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – poinformowała, że wpłynęło 12 ofert z czego 
11osób dopuszczono do rozmów kwalifikacyjnych.  
 
Radny Zbigniew Urban -  zwrócił się z dalszymi zapytaniami: 
 
- Czy podpisano już umowę na przebudowę ul. Jedności Narodu z firmą SKANSKA   
   kiedy rozpoczną się prace na tej ulicy? Kiedy zaproponowana zostanie reorganizacja 
   ruchu na placu budowy na tej ulicy, ponieważ jej zamknięcie z jednej strony spowoduje 
   duże utrudnienie w ruchu, 
- W związku ze zdarzeniami drogowymi, które mają miejsce na skrzyżowaniu ul. Żwirki   
   z Al. Kociewską i informacją KPP w Tczewie z której wynika, że w ww. rejonie doszło   
   do 5 kolizji i 4 wypadków, w wyniku czego Komenda zaproponowała zmiany na tym   
   odcinku ruchu, radny zwraca się z pytaniem czy zostały podjęte działania w tym   
   zakresie i jakie są propozycje rozwiązania tej sytuacji? 
- Które ze spółek miejskich i w jakiej wysokości uczestniczą w partycypacji, organizacji   
   festynu tzw. „Dnia Komunalnika” oraz jaki koszt ponosi Urząd Miejski w Tczewie? 
- Kiedy będzie wiadomo czy i w jakiej wysokości otrzymamy dofinansowanie na                                    
   przebudowę ul. Gdańskiej, kiedy ewentualnie jest planowane rozpoczęcie przebudowy   
   tej ulicy?  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował aby radny złożył 
zapytania na piśmie, ponieważ na sesji nie ma Prezydenta Miasta i Z-cy Prezydenta 
Miasta, którzy mogliby udzielić informacji.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 28 kwietnia 2016 r.  

do 18 maja 2016 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że w w/w okresie 
radni nie złożyli interpelacji.  
 
Część II 

Pkt  7  podjęcie uchwał: 

Sprawozdanie z realizacji programu  

współpracy Gminy Miejskiej Tczew  

z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego w 2015 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie poinformował, że radni omawiali materiał na komisjach. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła  Sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. 

 

Pkt  8  podjęcie uchwał: 

Informacja o bieżącym utrzymaniu  

zieleni na terenie miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższy materiał, 
poinformował, że radni omawiali go na komisjach. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła  do wiadomości Informację o bieżącym 

utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 

 

Pkt  9  podjęcie uchwał: 

Informacja o stanie bezpieczeństwa  

na terenie miasta Tczewa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie, radni na komisjach zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez: 
Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,                   
Prokuraturę Rejonową w Tczewie, Straż Miejską w Tczewie. 
Zwrócił się do nowo powołanego, p. o Komendanta Policji w Tczewie pana Dariusza 
Krasula o przedstawienie swojej osoby.  
 
Uwag do informacji nie zgłoszono. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informacja o stanie 

bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 

 

Pkt 10 podjęcie uchwał: 

Przedstawienie protokołu nr 5 z kontroli  

przeprowadzonej przez zespół kontrolny  

Komisji Rewizyjnej w zakresie:  

„Rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia  

Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew”. 
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Matysiak – 
odczytał protokół nr 5 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny  
Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia Piłkarskiego 
Gryf 2009 Tczew”. 
W/w protokół znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Zbigniew Urban- zwrócił się do z zapytaniem dotyczącym  przedstawionego 
protokołu, tj. czy w wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny ustalił, że dotacje 
przyznawane klubowi ,,Gryf 2009” w roku 2013 i w 2914 roku zostały rozliczone 
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zgodnie z prawem i dobrze, czy były uwagi do tych rozliczeń i zostały te dotacje 
rozliczone nieprawidłowo. Pytanie jest do Przewodniczącego zespołu kontrolnego lub  
członka komisji. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz członek zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej – 
odpowiadając na pytanie poinformował, że protokół został przedstawiony i radny nie 
uważa, aby był zobowiązany odpowiadać na to pytanie. Po drugie, po raz pierwszy radny 
spotyka się z taką sytuacją, że radny komentuje, czy przedstawia jakieś uwagi do 
protokołu z kontroli, a nie przedstawia ich na komisji, gdzie zawsze się to tak odbywało.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do radnego Krzysztofa Misiewicza: Szanowny 
kolego pomijając wszystko to, co pan powiedział, jeżeli prowadzona jest kontrola                     
w jakimś urzędzie, instytucji czy gdziekolwiek, to jest jedno podstawowe ustalenie, jest 
informacja o tym, czy dotacje zostały rozliczone prawidłowo, czy dotacje zostały 
rozliczone nieprawidłowo. W tym protokole takiej informacji nie ma. Więc odbyła się 
kontrola i nie ma z tej kontroli jednego i najważniejszego wniosku, czy dotacje zostały 
rozliczone prawidłowo czy nieprawidłowo.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radny Zbigniew 
Urban, jest członkiem Komisji Rewizyjnej i na komisji jak był przedstawiany protokół                 
z kontroli, powinny paść pierwsze zapytania, uwagi.  
Wnioskuje, że pana radnego nie było na komisji i dlatego zadaje pan teraz to pytanie.  
 
Radny Zbigniew Urban – potwierdził, że nie był obecny na komisji, jak był 
przedstawiany protokół z kontroli i nie ma go w swojej skrzynce, więc nie mógł się z nim 
zapoznać wcześniej przed sesją.  Poprosił o treść protokołu  przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej w celu wykonania zdjęcia protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że na tej sesji 
problem ten nie będzie rozwiązany i zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana                          
o przedstawienie uwag na Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że do tematu wróci na następnej sesji, tym 
bardziej, że ten protokół miał być przedstawiany na poprzedniej sesji i został zdjęty z 
porządku posiedzenia.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz członek zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej – 
poinformował, że są wnioski z kontroli i aby na tym pozostawić ta sprawę. Po drugie: 
Patrząc historycznie, to pan radny Zbigniew Urban jest jedynym radnym, który nie 
powinien pouczać jak powinna wyglądać kontrola, jeżeli nie wie o co chodzi, to niech 
spojrzy na swoje dwie kontrole które prowadził w poprzedniej kadencji i których nie 
zakończył, jednej nawet nie rozpoczął a druga skończyła się w połowie i to było tylko i 
wyłącznie ewidentnie z jego winy.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – potwierdził, że rzeczywiście 
radnego Zbigniewa Urbana nie było na Komisji Rewizyjnej gdzie można było zadać te 
pytania, z doświadczenia i z analizy materiałów, które zostały przeprowadzone w trakcie 
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kontroli. Poinformował, że dotacja została rozliczona zgodnie z zasadami i została 
rozliczona dobrze.  
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do radnego Krzysztofa Misiewicz, mówiąc: 
,,wszystkiego czego pan się nauczył o prowadzeniu kontroli w ramach Komisji 
Rewizyjnej, nauczył się pan ode mnie w pierwszej kadencji, ale nie wyciągnął pan z tego 
naprawdę żadnych wniosków”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że w tym 
momencie zakończony został temat protokołu Komisji Rewizyjnej, jeżeli będą jeszcze 
jakieś sprawy to proszę załatwiać to w Komisji Rewizyjnej.  
 
 

Rada Miejska zapoznała się z protokołem nr 5 z kontroli przeprowadzonej przez 

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Rozliczenia dotacji dla 

Stowarzyszenia Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew”. 

 

Powyższy protokół wraz z dokumentacją znajduje się w materiałach Komisji 

Rewizyjnej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił 15 minutową przerwę                 
w obradach sesji, w celu spotkania się Komisji Rewizyjnej.  

Przerwa 
Po przerwie 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 

Pkt 11 podjęcie uchwał: 

Pkt 11.1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

szczegółowego sposobu i zakresu  

świadczenia usług w zakresie odbierania   

odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości  i zagospodarowania tych   

odpadów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 05.05.2016 r.  
 
Z-ca przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania 
tych odpadów. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XIX/149/2016 

w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych 

odpadów 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 11.1 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny Cz. Roczyński     
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu                        

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych  odpadów. 

 

Pkt 11.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przyjęcia regulaminu utrzymania  

czystości i porządku na terenie  

Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 05.05.2016 r.  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIX/150/2016 

w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.2 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny Cz. Roczyński     

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

 

Pkt 11.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przystąpienia do opracowania  

Gminnego Programu Rewitalizacji  
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miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 19.05.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  
miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIX/151/2016 

w sprawie 

przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.3 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny Cz. Roczyński     

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa. 

 
Pkt 11.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

skarg na działalność Dyrektora   

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (M.K) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 17.05.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, że Komisja 
Rewizyjna rozpatrzyła skargi na posiedzeniu w dniu 16 maja br. i uznała je za 
niezasadne.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skarg na działalność Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIX/152/2016 

w sprawie 

skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.4 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny Cz. Roczyński     

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skarg na działalność 

Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Pkt 11.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zajęcia stanowiska w odpowiedzi  

na wezwania do usunięcia naruszenia  

prawa w trybie  art. 101 ustawy  

o samorządzie gminnym. (M.K). 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 18.05.2016 r.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa w trybie  art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XIX/153/2016 

w sprawie 

zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa w trybie  art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 11.5 – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny Cz. Roczyński 
     

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w 

odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie  art. 101 ustawy                

o samorządzie gminnym 
                                                                                    
Pkt 12 porządku posiedzenia 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Jarosław Bartoszewski 

Radny zwrócił się z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości usytuowania miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. Niepodległości w okolicy przychodni Polimed i Ośrodka 
Samopomocy. Radny dodaje, że chodzi o miejsca przy płocie Ośrodka MOPS. Wielu 
mieszkańców chcących skorzystać z apteki lekarskiej w Polimedzie parkuje na 
chodniku wzdłuż ulicy. Stworzenie takiego parkingu zmniejszyłoby problem.   

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 218 
 
2. Radny Kazimierz Mokwa 

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie oświetlenia ulicznego na                          
ul. Głowackiego. Radny uzasadnia, iż brak oświetlenia utrudnia życie mieszkańcom, 
przede wszystkim dzieciom, które chodzą tą drogą do szkoły.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 219 
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3. Radny Kazimierz Mokwa, radny Jarosław Bartoszewski 
Radni zwrócili się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie 
dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Przemysłowej oraz o określenie 
kosztów wykonania takiej dokumentacji, gdyż przedsiębiorcy z tego terenu są gotowi 
pokryć części tych kosztów.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 220 
 

4. Radny Michał Bollin  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie remontu parkingu samochodowego na                   
ul. Jurgo, znajdującego się na działkach miejskich nr 281 i 277. Mapka w załączeniu. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 221 
 

5. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze, którzy korzystają z przejścia 
pomiędzy ulicą Młyńską i Elżbiety zlokalizowanego na działkach o numerach 26/10               
i 26/12 zwrócił się z wnioskiem o wykonanie remontu schodów od strony ulicy 
Młyńskiej. Sprawa ta jest bardzo istotna szczególnie dla osób starszych. Niewłaściwy 
stan techniczny schodów może doprowadzić do wypadku. Radny dodaje, aby 
wyposażyć schody w nową, solidną poręcz, która poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 222 
 

6. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem o wykonanie 
naprawy kładki nad Kanałem Młyńskim prowadzącej do ogródków działkowych. 
Nawierzchnia kładki wykonana jest z desek, z których część jest znacznie osłabiona 
długoletnim użytkowaniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Stwarza 
to niebezpieczeństwo dla mieszkańców Zatorza spacerujących nad kanałem oraz 
działkowców odwiedzających swoje ogrody. Należałoby też wyremontować podjazd 
do kładki od strony osiedla Zatorze. W załączeniu fotografie kładki dostarczone przez 
mieszkańców.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 223 
 
7. Radny Marcin Szulc  

Radny na prośbę mieszkańców ulic Nowowiejskiej i Starowiejskiej zwrócił się z   
wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania wywozu nieczystości w 
przejściu między tymi ulicami. Patrząc od strony Nowowiejskiej miejsce to znajduje 
się między budynkami 5 i 7 umożliwiając dojście ścieżką do ul. Starowiejskiej 
pomiędzy budynkami 18 i 19. Lokalizacja śmietnika nie jest ujęta w planie 
zagospodarowania tego terenu i od wielu lat istnieje problem z utrzymaniem czystości 
w tym miejscu. Przejście między tymi ulicami oraz pobliskie ogródki działkowe 
zasypywane są śmieciami, co powoduje bardzo brzydki wygląd oraz w okresie letnim 
nieprzyjemny zapach w miejscu składowania odpadów. Brakuje tam dojazdu w celu 
opróżnienia pojemników, co jest dużym utrudnieniem dla służb odpowiedzialnych za 
czystość w naszym mieście. Z tego też powodu pojemniki są ręcznie transportowane 
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na odległość ok. 30 metrów w celu ich opróżnienia. Radny do wniosku załącza 
zdjęcie oraz lokalizację na mapce SIP.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 224 
 

8. Radny Marcin Szulc  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Czyżykowo zwrócił się z wnioskiem                         
o uporządkowanie pozostałości po byłym sklepie między budynkami 18 i 19 na                     
ul. Starowiejskiej. W miejscu tym znajdują się połamane kafle z pozostałości po 
posadzce sklepowej. Mieszkańcy sąsiadujących budynków proszą                          
o zagospodarowanie tego terenu trawą, aby polepszyć estetykę w pobliżu swojego 
miejsca zamieszkania. Radny do wniosku załącza zdjęcie oraz lokalizację zaznaczoną 
na mapce SIP.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 225 
 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił pismo-apel, 
skierowany od radnych, którzy po raz pierwszy pełnią funkcję radnego (apel w zał.). 
 
Radny Kazimierz Mokwa – podziękował wszystkim sponsorom oraz organizatorom 
majówki, która się odbyła w ubiegłą sobotę. Zaprosił na zakończenie roku szkolnego, 
które się odbędzie 24 czerwca br. odbędzie się również spóźniona ,,noc świętojańska”, 
puszczanie wianków, itd. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zaprosiła na imprezę pod hasłem ,,Dzień Dziecka”, 
która się odbędzie 03 czerwca br. na osiedlu Suchostrzygi, 
 
Radny Jarosław Bartoszewski – poinformował, że w dniu 24 czerwca br. od godziny 
9.00-13.00  na Manhattanie będzie prowadzona akcja zbiorki krwi, 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała dyrektorowi Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących panu Jarosławowi Bartoszewskiemu, za 
przekazanie 5 ton jabłek dla mieszkańców Suchostrzyg.  
 
Dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie Alicja Gajewska – zaprosiła wszystkich do Fabryki 
Sztuk na Noc Muzeów, która odbędzie się w najbliższą sobotę.  
 
Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Jacek Prętki – przedstawił                
16 osobowy skład Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołany zarządzeniem 
Prezydenta Miasta. 
Poinformował, że najprawdopodobniej 1 września br. będzie można w TV obejrzeć 
dokument o Kazimierzu Piechowskim, Honorowym Obywatelu Miasta Tczewa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż: 
-wpłynęło pismo wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jurgo w Tczewie, informujące o   
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  podjęciu uchwałę o wyrażeniu podziękowania panu radnemu Michałowi Bollinowi za   
  aktywny udział w życiu mieszkańców osiedla Jurgo. (pismo przewodniczący przekazał   
  radnemu) 
- konwent odbędzie się 02 czerwca o godz. 16.00, 
- sesja odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 10.00, 
- dyrekcja i grono pedagogiczne oraz uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2                     
   informują o dniu integracji oraz olimpiadzie, która odbędzie się 20 maja br. o godz.   
   11.00,   
- odbędą się 15 urodziny Niepublicznego Przedszkola ,,Jarzębinka” pod patronatem   
   Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 maja br. o godz. 17.00 w CKiS w Tczewie, 
- odbędzie się II festyn przedszkolaka 2016 w dniu 21 maja br. o godz. 10.30-13.00 na   
  Bulwarze Nadwiślańskim, organizowany przez Niepubliczne Przedszkole ,,Fantazja” 
- 25 maja o godz. 10.00 odbędzie się przy węźle komunikacyjnym w Tczewie  wystawa                
  pt. ,, Historia Tczewskiej Fary”, 
- Fabryka Sztuk zaprasza na otwarcie wystawy motocykli, 31 maja br. o godz. 18.00, 
-1 czerwca Fabryka Sztuk zaprasza na otwarcie wystawy przy ul. Podmurnej  ,,W świecie   
 zabawek”  
- Rada otrzymała od organizatorów Caritas Diecezji Pelplińskiej,  zaproszenie do udziału   
  w reprezentacji miasta Tczewa w meczu towarzyskim – gwiazdy sportu i telewizji                         
  z reprezentacją Tczewa, który odbędzie się  4 czerwca br. o godz. 16.00 w ramach   
  festynu na Dzień Dziecka, przy ul. Elżbiety.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XIX sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1155. 
 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
                     


