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P r o t o k ó ł  Nr XX/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:      -    20/ wg listy obecności 

 
Nieobecny  radny     -    Tomasz Klimczak 

                                          Czesław Roczyński 
                                                     Ewa Ziółek-Radziszewska 

                                 
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

            
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XX 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, 
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Barbarę   
  Szczepańską, 
- 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 20 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 02 czerwca 2016r. proponując: 
wprowadzenie: 
- jako pkt 12.10 projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
  Miasta 
- jako pkt 12.11 projekt uchwały w sprawie przedłuŜenia kontroli KR, 
- jako pkt 12.12 projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora    
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,  
- jako pkt 12.13 podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta   
  Miasta Tczewa  
- jako pkt 12.14 podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora   
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
 
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 02 czerwca 2016r. wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 19 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 19 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, Cz. Roczyński,  

J. Bartoszewski.  
                                

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 19 maja 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 19 maja 2016 

r. do 22 czerwca 2016 r. 
 
      II.  Część druga: 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z  wykonania budŜetu miasta za 2015 rok. 

7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
  7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
  7.3 Dyskusja. 
  7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   

             sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2015 rok.  
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  7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa   

            absolutorium  z tytułu wykonania budŜetu za 2015 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2015 rok. 
9. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście 

Tczewie za 2015 rok. 
10. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2016 r. 
11. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2015/2016. 

  
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 określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za    
        gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
        elektronicznej, 
12.4 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami   

 komunalnymi, 
      12.5 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta   
              Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w   
              rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta, 
      12.6 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r, 
      12.7 skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w       
              Tczewie,  
      12.8 skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   
              Tczewie, 

12.9  zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa  
w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, 

12.10 skargi na działalność Prezydenta Miasta, 
12.11 przedłuŜenia kontroli Komisji Rewizyjnej,  
12.12 skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy    
          Społecznej w Tczewie, 
12.13 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 
12.14 skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
          Społecznej w Tczewie. 

 
      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 19 maja 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 19 maja 2016 r. 
Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
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Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół  z 
sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 maja 2016r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 19 maja 2016 r.  
przyjęto jednogłośnie: za – 19 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 19 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, Cz. Roczyński,  

J. Bartoszewski.  
                                

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 19 maja 2016 r. 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  czerwiec  2016 r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej  przez Prezydenta Miasta informacji są zapytania.  
Zapytań ani  uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do dwóch nowo 
powołanych prezesów spółek komunalnych o przedstawienie się.  
 
Nowo powołani prezesi spółek: TTBS Arkadiusz Woźnika i ZUK-MZD Przemysław 
Boleski, przedstawili krótkie informację o sobie.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 19 maja 2016 r.  
do 22 czerwca 2016 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe w w/w okresie 
radni nie złoŜyli interpelacji.  
 
Część II 
Pkt 7  porządku posiedzenia 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie  
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania   

     budŜetu  miasta za 2015 rok 
 

Pkt 7.1 
Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki -  nie zabrał głosu.  
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Pkt 7.2 
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – przedstawił: 
Uchwałę Nr 024/g128/R/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                
w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budŜetu miasta Tczewa za 2015 rok.  
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu miasta za 2015 rok.  
Komisja wniosek o wyraŜenie pozytywnej opinii dla sprawozdania z wykonania budŜetu 
miasta za 2015 r. zaopiniowała w głosowaniu: 7- za jednogłośnie (podczas głosowania 
nieobecny Z. Urban). 
Komisja wniosek do Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budŜetu za 2015 rok, zaopiniowała                             
w głosowaniu: 7- za jednogłośnie (podczas głosowania nieobecny Z. Urban). 
 
Pkt 7.3 
Dyskusja. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PNP Zenon Drewa – przedstawił stanowisko Klubu 
Radnych Porozumienie na Plus w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Tczewa za 2015 rok. 
Radni Klubu Porozumienie na Plus swoje poparcie dla Prezydenta Miasta wyrazili juŜ w 
głosowaniach na komisjach merytorycznych i ponownie wyraŜą je w głosowaniu nad 
absolutorium.  
Realizacja budŜetu to praca zespołowa. Dlatego gratulujemy nie tylko Panu 
Prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu ale wszystkim jego współpracownikom, 
urzędnikom Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostkach miejskich.  
Nie ulega wątpliwości, Ŝe realizacja budŜetu przedkłada się na rozwój naszego miasta                    
i komfort Ŝycia jego mieszkańców. DuŜą rolę odgrywa teŜ realizacja budŜetu 
obywatelskiego, który pozwala reagować na potrzeby mieszkańców. 
Radni Klubu Porozumienie na Plus zagłosują za udzieleniem absolutorium Prezydentowi 
Miasta Mirosławowi Pobłockiemu.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Mieczysław Matysiak-  w imieniu Klubu Radnych 
PiS przedstawił stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Tczewa za 2015 rok. 
PiS pozytywnie ocenia wykonanie dochodów na poziomie 97,86% wskazując 
jednocześnie na zmniejszone wpływy: 
- z podatku od nieruchomości (93,40%) planowanych,  
- opłat za zarząd i uŜytkowanie nieruchomości (91,92%) planowanych, 
- a przede wszystkim niskie wpływy z tytułu sprzedaŜy mienia komunalnego (62.72%). 
RównieŜ wydatki budŜetu zrealizowano w zadawalającym stopniu tj. 94.56%. 
Cieszy realizacja zaplanowanych inwestycji, ich efekty są dostrzegalne, jednak 
niezadowolenie budzi fakt braku realizacji bardzo potrzebnych mieszkańcom Tczewa 
inwestycji związanych z budową parkingów.  
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W czerwcowej korekcie budŜetu na 2015 r. Rozbudowę Węzła Integracyjnego ( w tym 
parkingu wielopoziomowego) przeniesiono na 2016 rok, a efektów i tak nie widać.  
Podobnie z budową parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego między ul. Lecha                     
i Westerplatte. Pomimo uzyskania w dniu 13 stycznia 2015 r. pozwolenia na budowę 
parkingu przez prawie półtorej roku nic się z tą inwestycją nie dzieje.  
RównieŜ wielokrotnie zapowiadana budowa parkingu na ul. Księdza Ściegiennego nawet 
nie ruszyła z miejsca. W tym miejscu wskazujemy na konieczność przyspieszenia prac.  
Mając na uwadze Klub Radnych PiS będący w opozycji udzieli ograniczonego poparcia 
wstrzymując się od głosu podczas udzielenia absolutorium z wykonywania budŜetu za 
2015 rok.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Bartosz Paprot – przedstawił stanowisko Klubu 
Radnych PO w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2015 
rok. 
Platforma Obywatelska jest w koalicji z Klubem Porozumienie na Plus, dlatego 
oczywiście będziemy głosować za udzieleniem Prezydentowi Miasta Mirosławowi 
Pobłockiemu absolutorium z wykonania budŜetu miasta za 2015 rok.  
W naszym przekonaniu sesja absolutoryjna jest odpowiednim momentem by zdać sobie 
sprawę jak wiele udało się zrobić dzięki współpracy Rady Miejskiej, która budŜet 
uchwaliła i Prezydentem Miasta, który budŜet wykonał.  
W pierwotnie uchwalonym budŜecie dochody miały wynieść ponad 180 mln zł.               
a ostatecznie wyniosły ponad 184 mln zł. Znaczy to, Ŝe w trakcie roku budŜetowego 
zwiększono dochody o prawie 4 mln zł. Wraz ze wzrostem dochodów podniesiono takŜe 
wydatki, jednak ostatecznie wykonano je na mniejszą kwotę niŜ pierwotnie zaplanowano, 
dzięki czemu ostateczny deficyt budŜetu zmniejszył się miedzy pierwotnie uchwalonym 
12 mln zł. do zaledwie 2 mln zł. przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich 
zaplanowanych zadań, zwłaszcza zadań inwestycyjnych, takich jak: wsparcie 
przebudowy ulicy 30 Stycznia, budowę drugiego odcinka ulicy Nowosuchostrzyckiej i 
innym nie mniej waŜnych, takich jak przebudowę skrzyŜowania drogi krajowej 91 z ulicą 
Poligonową, modernizacja ulicy Wigury, przeznaczenie ponad 600.000 zł na ścieŜki 
rowerowe. Niezwykle waŜnym było wykonanie dokumentacji projektowej  na 
przebudowę ulicy Jedności Narodu, za kwotę 150.000 zł. Warto dodać, Ŝe remont ulicy 
Jedności Narodu ruszył w ostatnich dniach. Mamy więc ciągłość planowania, jest 
dokumentacja a rok później inwestycja.  
W budŜecie znalazły się takŜe dziesiątki innych pozycji takich jak nagrody za konkursy 
dla młodzieŜy, imprezy miejskie, dotacje. Wsparto takŜe, waŜne dla bezpieczeństwa 
mieszkańców, komendę policji i straŜ poŜarną, dokonano licznych remontów w szkołach. 
Z inwestycji w oświacie warto wspomnieć o dwóch najwaŜniejszych, wyczekiwanych od 
lat, czyli remoncie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz izolacji budynku 
w Szkole Podstawowej Nr 7. Po raz kolejny sukcesem okazał się budŜet obywatelski, 
którego realizacja dobiega końca.  
Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej budŜet był realizowany zgodnie                   
z przepisami. Kończąc chciałbym zaapelować do Pana Prezydenta, by utrzymać ta 
tendencję w kolejnych latach.  
 
Pkt 7.4 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania  
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finansowego wraz ze  sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu za 2015 rok.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 30.05.2016 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt      
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem                  
z wykonania budŜetu za 2015 rok.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/154/2016 
w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu za 2015 rok 

podjęto jednogłośnie: za –20  
(podczas głosowania pkt 7.4 – obecnych 20 radnych)  

    podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2015 rok. 
 
Pkt 7.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia Prezydentowi Miasta  
Tczewa absolutorium  z tytułu  
wykonania budŜetu za 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 30.05.2016 r.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 
wykonania budŜetu za 2015 rok. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/155/2016 
w sprawie  

udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 
wykonania budŜetu za 2015 rok 

podjęto większością głosów: za –17, przeciw – 0, wstrz. – 3,  
(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 20 radnych)  

wstrzymali się od głosu: J. Cichon, M. Matysiak, Z. Urban, 
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu wykonania budŜetu za 2015 rok. 
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, Ŝe absolutorium to nie jest wynik 
dla jednej osoby, to jest wynik wspólnej pracy wielu osób, wielu organów, podziękował 
Radzie Miejskiej, bo absolutorium jest teŜ absolutorium dla Rady, bo budŜet jest naszą 
rzeczą wspólną, to my razem działamy na rzecz rozwoju miasta. Dziękuję wszystkim 
pracownikom urzędu bo bez nich Prezydent by nic nie zrobił. 
Odniósł się do wystąpienia Przewodniczącego Klubu Radnych PiS, informując, Ŝe:  
,, mam takie wraŜenie, Ŝe pan przewodniczący ma niepełne informacje, albo nawet błędne 

informacje na temat przyczyny braku realizacji lub wstrzymania realizacji pewnych 
zadań. Szkoda, Ŝe pan wcześniej nie przyszedł i się nie upewnił jak to jest naprawdę, być 
moŜe wynik głosowania byłby zupełnie inny.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- ogłosił przerwę w obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
 
Pkt  8  porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa za 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszy materiał.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła  do wiadomości Sprawozdanie z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa za 2015 rok. 

 
Pkt  9  porządku posiedzenia 
Raport z realizacji Strategii  
Rozwiązywania Problemów  
Społecznych w mieście Tczewie za 2015 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację, 
radni na komisjach zapoznali się z w/w raportem. 
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Raport z realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2015 rok. 

 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Stan zaawansowania inwestycji  
i remontów za I półrocze 2016 r. 
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 o Stanie 

zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2016 r. 
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z przebiegu  
Akcji Zima 2015/2016 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z przebiegu 
Akcji Zima 2015/2016. 

 
Pkt 12 podjęcie uchwał: 

    Pkt  12.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budŜecie miasta na 2016 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.06.2016 r.  
Z-ca przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
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 budŜecie miasta na 2016 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/156/2016 
w sprawie 

zmian w budŜecie miasta na 2016 r. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 

 
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 20.06.2016 r.  
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Z-ca przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
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 XX/157/2016 
w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029. 
 

    Pkt  12.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia warunków i trybu  
składania deklaracji o  wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.05.2016 r.  
 
Z-ca przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyŜszej uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o  wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/158/2016 
w sprawie 

określenia warunków i trybu składania deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków  

komunikacji elektronicznej 



11 

 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia warunków                      
i trybu składania deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
 

    Pkt  12.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
terminu, częstotliwości i trybu  
uiszczania opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.05.2016 r.  
 
Z-ca przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyŜszej uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/159/2016 
w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
 odpadami komunalnymi 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Pkt 12.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  
miasta  Tczewa obejmującego południową  
część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie  
ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej  
granicy miasta 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 21.06.2016 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  z dnia 16.05.2016 
r.   
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyŜszej uchwały z dnia 
16.05.2016 r.  . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił w pismo 
WRM.6721.2.6.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. zawierające autopoprawki, uwzględnione 
w w/w projekcie uchwały. 
Poinformowano, iŜ do przedłoŜonego wcześniej materiału (na sesję rady w czerwca 2016 
r.) stanowiącego projekt uchwały Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2016 r., ze względu 
na uporządkowanie materiału do publikacji, wprowadzono następujące korekty:  

1) do podstawy prawnej wprowadzono aktualny stan prawny ustawy o samorządzie 
gminnym,  

2) w § 1 ust.5 pkt 5, dodano po wyrazie : ... przestrzennym, zapis w brzmieniu: 
stanowiącego integralną część uzasadnienia do niniejszej uchwały.  

3) w przekazanym jak na wstępie komplecie materiału dotyczącego przedmiotowej 
uchwały, jako dwa oddzielne załączniki dołączono: 
- uzasadnienie celem podjęcia uchwały Prezydenta Miasta p. Mirosława 
Pobłockiego. Zmiana obecna polega na włączeniu ,,uzasadnienia” Prezydenta 
Miasta do uzasadnienia wg art. 15 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                          
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

PowyŜsze zmiany są jedynie korektami w kwestiach prawnej oraz porządkowej, nie 
zostały zmienione pozostałe treści uchwały i załączników.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta  Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich                 
w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/160/2016 
w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w 

rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 

 



13 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Tczewa obejmującego południową 
część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i 

południowej granicy miasta. 
 
Pkt 12.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na II półrocze 2016 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 02.06.2016 r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/161/2016 
w sprawie 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 2016 r. 
 
Pkt 12.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi  na działalność dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 20.06.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjna Zenon Drewa – poinformował, Ŝe członkowie 
komisji po przeanalizowaniu uznali w/w skargę, za bezzasadną.  
Za bezzasadną komisja uznała równieŜ skargę zawartą w pkt-cie 12.8. 
Odnośnie projektu uchwały pkt 12.9 komisja podtrzymała swoje dotychczasowe 
stanowisko. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr XX/162/2016 
w sprawie 

skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 

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

 
Pkt 12.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi  na działalność dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 20.06.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiono w punkcie 12.7. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/163/2016 
w sprawie 

skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.8 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 

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

 
Pkt 12.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zajęcia stanowiska w odpowiedzi  
na wezwanie do usunięcia naruszenia  
prawa  w trybie art. 101 ustawy  
o samorządzie gminnym 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 20.06.2016 r.  
Opinia Komisji Rewizyjnej została przedstawiono w punkcie 12.7. 
Uwag nie zgłoszono 
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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 trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/164/2016 
w sprawie 

zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa                 
w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.9 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w 
odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa  w trybie art. 101 ustawy 

o samorządzie gminnym. 
 
Pkt 12.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 23.06.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, Ŝe mieszkaniec 
napisał pismo do pana prezydenta, który skierował je do Miejskiego Zarządu Dróg                  
i MZD udzielił odpowiedzi. Odpowiedz taka dotarła do mieszkańca, który był 
niezadowolony z otrzymanej odpowiedzi i skierował następne pismo i na to pismo nie 
otrzymał odpowiedzi.  
W trakcie ustalenia, otrzymaliśmy informację, Ŝe ta korespondencja z mieszkańcami 
toczy się nie listem poleconym, a jest korespondencją zwykłą. Zachodzi podejrzenie, Ŝe 
prawdopodobnie gdzieś w trakcie pracy ta odpowiedź zaginęła, bo w dokumentacji MZD 
i w dokumentacji prezydenta ta odpowiedz jest.  
Komisja proponuje uznać skargę za bezzasadną z dodatkową informacją dla pana 
prezydenta, aby zechciał rozwaŜyć inna formę prowadzenia korespondencji, tak aby 
rzeczywiście ona do adresata dotarła. W głosowaniu większością głosów,  przy 2 głosach 
wstrzymujących i 1 przeciwnym.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe rozmawiał w dniu wczorajszy telefonicznie z 
panem zgłaszającym skargę i taka informacja została  przesłana równieŜ członkom 
Komisji Rewizyjnej, iŜ skarŜący potwierdził otrzymanie pierwszej odpowiedzi natomiast 
w związku z tym, Ŝe nie otrzymał drugiej odpowiedzi, po kilku miesiącach złoŜył skargę 
na bezczynność.  
ZUK informuje, Ŝe wysyła korespondencję do obywateli listem zwykłym, zapewne 
chodzi o ograniczenie kosztów, natomiast ta korespondencja powinna być wysyłana 
listem poleconym i dlatego będę głosował przeciwko uznaniu tej skargi za bezzasadną.  
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ZUK nie przedstawił Ŝadnego dowodu, chociaŜby ewidencji pism wychodzących, Ŝe taka 
korespondencja została wysłana.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/165/2016 
w sprawie 

skargi na działalność Prezydenta Miasta 
podjęto większością głosów: za –17, przeciw -1, wstrz. 2, 
(podczas głosowania pkt 12.10 – obecnych 20 radnych)  

przeciw głosował: Z. Urban, 
wstrzymali się od głosu: J. Cichon, M. Matysiak,  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
Prezydenta Miasta 

 
Pkt 12.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przedłuŜenia kontroli Komisji  
Rewizyjnej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 16.06.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, Ŝe MOPS to bardzo 
duŜa instytucja, a kontrola była kompleksowa. W zasadzie kontrola została zakończona, 
członkowie zespołu kontrolnego są na etapie gromadzenia ostatniej dokumentacji i 
pisania protokołu, ale aby to spokojnie uczynić i przedstawić protokół na sesji 
wrześniowej, zespół kontrolny wnosi o wydłuŜenie terminu o trzy miesiące.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przedłuŜenia kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/166/2016 
w sprawie 

przedłuŜenia kontroli Komisji Rewizyjnej 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.11 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przedłuŜenia kontroli Komisji 

Rewizyjnej 
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Pkt 12.12 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy    
Społecznej w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 23.06.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, Ŝe komisja 
zawnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/167/2016 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 12.12 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Tczewie. 
 
Pkt 12.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 23.06.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, Ŝe komisja 
rozpatrzyła dwie skargi zawarte w jednym piśmie, które wpłynęły do Rady Miejskiej w 
dniu dzisiejszym. Komisja rozpatrzyła je na swoim porannym posiedzeniu.  
Pierwsza skarga na pana prezydenta dotycząca udzielonej odpowiedzi  na wcześniejszą 
skargę. Druga skarga podobna do rozpatrywanej wcześniej dotycząca bezpłatnej 
dystrybucji jabłek.  
Komisja po rozpatrzeniu wnioskuje o uznanie obu skarg za bezzasadne. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XX/168/2016 

w sprawie 
skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.13 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa. 

 
Pkt 12.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 23.06.2016 r.  
 
Opinia Komisji Rewizyjnej został przedstawiona w punkcie 12.13. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XX/169/2016 
w sprawie 

skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                         
w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.14 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska 
 

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

                                                                              
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Józef Ziółkowski  

Radny w nawiązaniu do pisma CJ.0003.02.2016 (Centrum Informatyczne) z dnia                
24 maja 2016 r. oraz po rozmowie z zainteresowanymi mieszkańcami osiedla Staszica 
zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie zastosowania kamer obsługiwanych przez 
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szerokopasmową sieć Internet. Radny dodaje, iŜ system mógłby być zastosowany                 
w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 233 
 
2. Radna Danuta śywicka 

Radna na prośbę mieszkańców osiedla Kolejarz zwróciła się z wnioskiem                      
o zamontowanie skrzynki pocztowej na sklepie osiedlowym przy ul. Kazimierza 
Wielkiego w Tczewie. Poczta skrzynkę tę zabrała, a wisiała ona przez wiele lat i była 
bardzo potrzebna. Teraz, aby wysłać list, mieszkańcy osiedla zmuszeni są udać się na 
pocztę, dlatego bardzo proszą o ponowne jej zawieszenie, poniewaŜ pokonanie 
odległości na pocztę stanowi problem dla seniorów.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 234 
 

3. Radna Danuta śywicka 
Radna, w nawiązaniu do wniosku złoŜonego w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie 
dokumentacji techniczno–projektowej na wykonanie remontu ulicy Mieszka I                
i otrzymanej informacji, Ŝe ww. wniosek został przekazany do Zakładu Usług 
Komunalnych – Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie celem rozpatrzenia, zwraca się z 
wnioskiem o ustosunkowanie się do sprawy, gdyŜ do dnia dzisiejszego nie otrzymała 
odpowiedzi.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 235 
 
4. Radny Józef Cichon  

Radny w imieniu mieszkańców Tczewa korzystających ze ścieŜki rowerowej 
biegnącej wzdłuŜ drogi krajowej nr 91 prosi o ustawienie w pobliŜu ścieŜki ławek              
i koszy na śmieci, co pozwoli na ograniczenie zaśmiecania terenu. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 236 
 

5. Radny Józef Cichon 
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze prosi o wykonanie remontu ogrodzenia 
placu zabaw znajdującego się przy ulicy Prostej oraz o naprawienie ławek przy 
piaskownicy. Wykonanie ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo bawiących się tam 
małych dzieci.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 237 
 

6. Radna BoŜena Chylicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o utworzenie w budynku Urzędu Miejskiego w 
Tczewie „galerii 1 obrazu”. Byłaby to galeria osób niepełnosprawnych ruchowo, 
obrazy wykonane przez te osoby mogłyby wisieć przez określony czas np. 1 miesiąca. 
Radna prosi równieŜ o rozpatrzenie utworzenia zakładki np. w profilu tcz.pl, w której 
znalazłyby się informacje na temat osób niepełnosprawnych, a szczególnie ich 
dorobku twórczego. Radna dodaje, Ŝe z taką prośbą zwróciły się osoby związane z 
osobami niepełnosprawnymi ruchowo.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 238 
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7. Radna BoŜena Chylicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o podjęcie prac porządkowych na terenie przyległym 
do budynku na ul. Królowej Jadwigi nr 7 – podwórko – teren po zburzonych 
budowlach. Ulica Królowej Jadwigi powinna być pod specjalnym nadzorem 
Wydziału Spraw Komunalnych – więcej kolorowych kwiatów, zadbany, kolorowy 
skwerek na początku ulicy, a przede wszystkim codzienne sprzątanie zarówno jezdni 
jak i terenów przyległych. Mieszkańcy zwracają juŜ uwagę, Ŝe ulica jest zaniedbana, 
chociaŜ nosi nazwę Patronki naszego miasta. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 239 
 

8. Radna BoŜena Chylicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o umieszczenie kwiatów w donicach znajdujących 
się przy świetlicy w sąsiedztwie ulicy Stromej. Radna prosi o częstsze kontrole StraŜy 
Miejskiej w pobliŜy świetlicy, poniewaŜ parkują tam pojazdy w sposób niewłaściwy.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 240 
 

9. Radna BoŜena Chylicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o zajęcie się sprawą kontenerów stojących na 
parkingu przy ul. Łaziennej. NaleŜy rozpatrzyć moŜliwość umieszczenia ich                       
w osłonie, poniewaŜ ciągłe przeglądanie ich przez osoby, prowadzi do stałego 
bałaganu i nie jest z pewnością dobrą wizytówką miasta.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 241 
 

10. Radna BoŜena Chylicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy czystości kostki brukowej                  
w rejonie Starówki. Kostka jest brudna i szpeci rejon tego miasta. Zastanowić się 
trzeba czy uda się ją doczyścić czy naleŜy dokonać jej wymiany, szczególnie                         
ul. Mickiewicza i ulic w jej sąsiedztwie. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 242 
 
11. Radna BoŜena Chylicka 

Radna zwróciła się z wnioskiem o rozwaŜenie moŜliwości sprzątania ulicy Podmurnej 
w godzinach wczesno rannych w niedzielę i święta, poniewaŜ ulica Podmurna 
prowadząca do Fary pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w niedzielę jest zazwyczaj 
zaśmiecana.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 243 
 
12. Radny Tomasz Tobiański  

Radny w nawiązaniu do remontu chodnika w ciągu komunikacji pieszej od ulicy 
Elizy Orzeszkowej 9 do ulicy Konarskiego, który wykonywany jest w ramach 
BudŜetu Obywatelskiego 2016,  zwraca się z wnioskiem o usytuowanie 3 ławeczek 
oraz kilku śmietników w celu dbania o porządek i estetykę tego miejsca.  
 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 244 
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13. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z zapytaniem czy istnieje moŜliwość w ramach remontów 
bieŜących zamalowania wulgarnych napisów na szczytach garaŜy mieszczących się 
przy ulicy Ceglarskiej. Z obiektów sportowych przy ulicy Ceglarskiej korzysta bardzo 
wiele dzieci i młodzieŜy, które skazane są na czytanie wulgarnych napisów. Radny 
zwraca się z prośbą o umieszczenie na szczytach garaŜy herbu lub loga miasta 
Tczewa podobnie jak ma to miejsce na garaŜach mieszczących się przy ulicy Jedności 
Narodu, Jagiellońskiej czy Al. Kociewskiej. Koszty tych działań są niewspółmierne            
z efektem jaki moŜna uzyskać np. promocją miasta wśród wszystkich korzystających 
z obiektów sportowych, czy utoŜsamianie młodego pokolenia z Naszym Miastem.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 245 
 
14. Radny Zbigniew Urban  

Radny zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków w budŜecie miasta na 2016 
r. na utwardzenie nawierzchni boiska przed ulicą Jedności Narodu 9, a takŜe 
wykonanie wjazdu i zjazdu z utwardzonego terenu. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 246 
 

15. Radny Zbigniew Urban  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków w budŜecie na 2017 r. na 
wykonanie dokumentacji i budowę parkingu na nieuŜywanym boisku przed blokiem 
Jedności Narodu 9, najlepiej w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 247 
 
16. Radny Zbigniew Urban  

Radny zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie terenu placu zabaw znajdującego 
się w niecce za blokami przy ulicy Jedności Narodu 28-32. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 248 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
 1. Radny Krzysztof Misiewicz 

Radny zwrócił się z prośbą o rozwaŜenie wyłączenia z ruchu pojazdów 
mechanicznych części ulicy Podgórnej, tzn. odcinka od ulicy Zamkowej do ulicy 
Chopina i tym samym przedłuŜenia spacerowej części drogi widokowej. Obecnie ruch 
na tym odcinku ulicy jest sporadyczny a słuŜy on jedynie jako miejsce parkingowe 
kilku samochodów.  Jednocześnie radny prosi o zmianę charakteru tego odcinka ul. 
Podgórnej poprzez zamontowanie tzw. „Małej Architektury”, zieleni urządzonej, 
schodów itp., likwidację pojemników na odpady, montaŜ kamery, regularne 
czyszczenie. Drogi widokowe powinny być wizytówką Starego Miasta, a to miejsce 
nie spełnia swojej roli, stąd propozycja zmiany obecnego stanu rzeczy. Radny prosi               
o uwzględnienie tej interpelacji w przygotowywanym II etapie Rewitalizacji Starego 
Miasta, który jest obecnie tworzony. 

    Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 232 
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Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
Radny Zbigniew Urban – poinformował: ,,Nawiązując do apelu, który został ogłoszony 
na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, pod którym się podpisuje i chciałbym doprowadzić 
do sytuacji takiej, Ŝe na forum Rady Miejskiej nie będą poruszane prywatne sprawy 
radnych, a takŜe innych osób.  śebyśmy się zajęli tylko i wyłącznie pracą na rzecz 
miasta, chciałbym zakończyć ten wielomiesięczny spór w sposób definitywny                            
i ostateczny i przeczytać Państwu to co ustaliłem z panem przewodniczącym, a więc 
ostateczny i prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku. W skutek złoŜonej 
apelacji moja małŜonka wygrała z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych sprawę i sąd 
zasądził, zmienił wyrok w całości ten zaskarŜony z Malborka, nawet nie podał sprawy do 
ponownego rozpatrzenia, tylko zmienił w całości wyrok sądu z Malborka. Ten wyrok, 
który Państwo teraz oglądają jest wyrokiem prawomocnym. Tylko dwa zdania: ,,Sąd 
Okręgowy w Gdańsku zasądził od pozwanego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z 
o. o z siedzibą w Tczewie na rzecz powódki ................. kwotę 9 tys. zł. tytułem 
odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie warunków pracy. Nakazał ściągnąć od 
pozwanego ZUOS Sp. z o. o z siedzibą w Tczewie na rzecz Skarbu Państwa Sądu 
Rejonowego w Malborku kwotę 450 zł. tytułem opłaty od pozwu od uiszczenia której 
powódka była zwolniona i zasądził od pozwanego ZUOS Sp. z o .o na rzecz powódki 
kwoty 30 zł. tytułem zwrotu kosztów postepowania przed sądem drugiej instancji. 
Ten wyrok jest wyrokiem ostatecznym, zamyka definitywnie spór między moją 
małŜonką, a jej byłym pracodawcą. Cieszę się, Ŝe ta sprawa została zamknięta, mam 
nadzieję, Ŝe juŜ nigdy na forum tej rady nie powróci.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ: 
- rozpoczynają się wakacje, radni radnych w ramach Akcji Lato 2016 będą wizytowali    
  zorganizowane obozy, kolonie, aby wyjazdy odbywały się w składzie 3-4 radnych,    
  zapewniony będzie transport w obrębie województwa pomorskiego, poza   
  województwem we własnym zakresie, aby z wizytacji sporządzić krótkie informacje,  
- konwent odbędzie się 11 sierpnia 2016 r. a sesja odbędzie się 25 sierpnia 2016 r.                   
  o godz. 10.00. 
 
Radny Tomasz Tobiański – podziękował panu prezydentowi za wykonane remonty dróg                 
i parkingów na osiedlu CzyŜykowo. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – podziękował za wykonane remonty na osiedlu Górki. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – podziękował za zakup małej zamiatarki ulic. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radny Marcin 
Szulc złoŜył pismo informujące o rezygnacji z członka Klubu Radnych Platforma 
Obywatelska.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XX sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
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Obrady sesji zakończono o godz. 1245. 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


