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P r o t o k ó ł  Nr XXI/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 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     -    Krzysztof Bejgrowicz 

                                       Mieczysław Matysiak 

                          Marcin Szulc 

                                 

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

            

Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXI sesję Rady 

Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  

 

W i t a j ą c   

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 

- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 

- Radnych Powiatu Tczewskiego, 

- 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 11 sierpnia 2016r. proponując: 

zdjęcie z porządku obrad: 
- pkt-u 8.2 tj. projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania   

   zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy nieruchomości. 

 

wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 9, podjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie petycji złoŜonej    

  do Rady Miejskiej w Tczewie dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej usunięcia czerwonej   

  gwiazdy radzieckiej z mogiły zbiorowej nieopodal ul. Szkoły Morskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 

zaproponowanego porządku i zaproponowanych zmian, są zapytania, uwagi? 

Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyŜszego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 

obrad sesji  z 11 sierpnia  2016r. wraz z zaproponowanymi zmianami. 

 

W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 18 

( podczas głosowania pkt 3 - obecnych 18 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, M. Matysiak, M. Szulc, Cz. Roczyński,                        

K. Misiewicz, 

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 23 czerwca 2016 r. 

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c sierpień 2016 r. 

6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 23 czerwca 

2016 r. do 24 sierpnia 2016 r. 

 

      II.  Część druga: 
7. Informacja z realizacji zgłoszonych interpelacji w I półroczu 2016 roku. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
8.1  w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny, 

8.2  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek 

opłaty targowej w mieście Tczewie. 

9. Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie petycji złoŜonej   do Rady 

Miejskiej w Tczewie dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej usunięcia czerwonej 

gwiazdy radzieckiej z mogiły zbiorowej nieopodal ul. Szkoły Morskiej. 

10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 

11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.) 
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Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 23 czerwca 2016 r.                 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn– przedstawił protokół z sesji                          

z dnia 23 czerwca 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 23 czerwca 2016 r.   

 

W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 23 czerwca 2016 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 18 

( podczas głosowania pkt 4 - obecnych 18 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, M. Matysiak, M. Szulc, Cz. Roczyński,                         

K. Misiewicz 

                          

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 23 czerwca 2016 r. 
 

Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  sierpień  2016 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk- przedstawił informację z bieŜącej działalności, 

która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 

przedstawionej  przez Z-cę Prezydenta Miasta informacji są zapytania.  

 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe przez dwumiesięczny okres wakacyjny 

otrzymał bardzo wiele zgłoszeń od mieszkańców, pojawiły się takŜe artykuły na stronie 

tcz.pl internetowym serwisie miasta, które dotyczą Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych. 

Jeden z artykułów z 17 sierpnia br. – ,, Smród z wysypiska, czy straszny fetor 

zatruwający Ŝycie mieszkańców”. Drugi artykuł, to ,,Smród na Bajkowym, dlaczego 

zdradliwie dzieje się to w nocy.” 

Czy jest jakiś pomysł na zniwelowanie skutków funkcjonowania wysypiska śmieci                     

w środku miasta, poniewaŜ w czasie jego budowy zapewniano, Ŝe te skutki będą 

znikome, a w tej chwili ze sporadycznych negatywnych skutków , one stają się cykliczne. 

Fetor pojawia się bardzo często i dotyczy nie tylko wąskiego kręgu osiedla Bajkowego, 

ale teraz roznosi się juŜ na Suchostrztygi, w kierunku ,,Cariny”, na osiedle Prątnica. 

Mieszkańcy pytają czy to jest skutek funkcjonowania o którym wcześniej była mowa.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego aby 

przedstawione zapytanie przedstawił w punkcie porządku posiedzenia: ,,Zgłaszanie 
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interpelacji, zapytań oraz wniosków, poniewaŜ w tej chwili realizowany jest punkt 

Informacja z bieŜącej działalności Prezydenta Miasta. 

 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe wróci do tematu.  

Poinformował, Ŝe Gazeta Tczewska napisała, Ŝe pan prezes TTBS Arkadiusz Woźniak 

otrzymał zgodę na zakup samochodu słuŜbowego. Radny zwrócił się z zapytaniem, czym 

pan prezydent kierował się wyraŜając taką zgodę, bo nie  ma tego w preliminarzu 

wydatków.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, Ŝe zadane 

pytanie, takŜe dotyczy punku porządku posiedzenia: ,,Zgłaszanie interpelacji, zapytań 

oraz wniosków”. 

Radny Zbigniew Urban – to jest informacja bieŜąca, zgoda ta została prawdopodobnie 

udzielona w lipcu br.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, aby to takŜe 

złoŜyć w punkcie ,,Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków”., pan prezydent                 

w swojej wypowiedzi nie przedstawił takiej informacji.  

 

Radny Tomasz Klimczak  - poinformował, iŜ w maju składał wniosek o remont placu 

zabaw nad Wisłą. Do tej pory ten wniosek nie został zrealizowany. Radny zwracając się 

do pana prezydenta ponowił wniosek. W lipcu doszło do wypadku, który skończył się na 

potłuczeniu chłopca, który spadł z bujawki, o mały włos skończyłoby się gorzej gdyby 

belka podtrzymująca bujawkę spadła na chłopca, który się na niej bujał.  

Radny zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie naprawiony plac zabaw na bulwarze, 

który jest wizytówką miasta.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk-  poinformował, Ŝe ZUK poczynił juŜ starania                   

o przywrócenie placu zabaw do uŜywalności, sprawdził wszystkie urządzenia, one są na 

dzień dzisiejszy sprawne. To od państwa radnych zaleŜeć będzie, czy w przyszłorocznym 

budŜecie będzie pozycja pt. ,,rewitalizacja placu zabaw na bulwarze”. Plac zabaw na 

bulwarze ma juŜ ponad 10 lat i takie rzeczy mogą się zdarzać. Dbamy o place zabaw i był 

to wypadek jednorazowy. Pochyliliśmy się nad tym tematem i w przyszłym roku będzie 

czas na realizacje tego zadania.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę, Ŝe wypadek to 

jest powaŜna sprawa, to nie był wypadek, tylko zdarzenie na placu zabaw wiadomo, Ŝe 

trzeba dmuchać na zimne, to są dzieci. Naprawy urządzeń zabawowych powinny być na 

bieŜąco wykonywane. Wiadomo, Ŝe to są dzieci i takie rzeczy się zdarzają, Ŝe któreś 

spadnie z huśtawki, wypadek to jest trochę za górnolotne słowo, ale dobrze, Ŝe pan 

zwrócił na to uwagę.  

 

Radny Tomasz Klimczak  - panie przewodniczący, to był wypadek oderwał się element 

konstrukcji bujawki, nie było to zdarzenie w wyniku zwykłej zabawy.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – huśtawka  jest  naprawiona, a na 

bieŜąco trzeba dokonywać napraw. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 23 czerwca 2016 r.  
do 24 sierpnia 2016 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił powyŜszą 

informację, stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 

przedstawionych interpelacji są uwagi, zapytania.  

 

Radny Zbigniew Urban- poinformował, Ŝe złoŜył interpelację 2 sierpnia br., 22 sierpnia 

br. otrzymałem informację, Ŝe została ona przekazana do TTBS. Problem w tym, Ŝe 

pytania skierowane były do pana prezydenta a nie do pana prezesa TTBS. Pan prezes 

TTBS nie likwidował ZGKZM w 2013 roku i pan prezes TBS nie miała pomysłu 

 na wysiedlanie niesfornych dłuŜników mieszkań komunalnych poza Tczew, to były 

pomysły, czy projektu uchwał zgłaszane przez Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława 

Pobłockiego. Pierwsze, drugie, czwarte i piąte pytanie skierowane są wprost do 

Prezydenta Miasta Tczewa w związku z tym radny poinformował, iŜ oczekuje, Ŝe pan 

prezydent na te pytania udzieli odpowiedzi, a nie pan prezes TTBS.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Część II 
Pkt 7  porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji zgłoszonych  
interpelacji w I półroczu 2016 roku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację. 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyŜszego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zgłoszonych interpelacji    
w I półroczu 2016 roku. 

 
Pkt 8 podjęcie uchwał: 
Pkt  8.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na dokonanie  
darowizny 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 

z dnia 22.07.2016 r.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe 

komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 

członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyŜszy projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono  
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Wobec powyŜszego  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny.  

 

W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXI/170/2016 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 8.1 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, M. Matysiak, M. Szulc 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

dokonanie darowizny. 
 

Pkt  8.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie wprowadzenia  
i określenia wysokości stawek opłaty 
targowej w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 

z dnia 09.08.2016 r.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe 

komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 

członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyŜszy projekt uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyŜszego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek 

opłaty targowej w mieście Tczewie. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXI/171/2016 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty 
targowej w mieście Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 8.2 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, M. Matysiak, M. Szulc 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 
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Pkt  9  porządku posiedzenia  
Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie  
w sprawie petycji złoŜonej do Rady Miejskiej  
w Tczewie dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej  
usunięcia czerwonej gwiazdy radzieckiej  
z mogiły zbiorowej nieopodal ul. Szkoły Morskiej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze stanowisko. 

Poinformował, Ŝe Rada, aby nie podjąć kontrowersyjnej decyzji, oczekuje jeszcze na 

odpowiedz od pana wojewody i po jej otrzymaniu przedstawi swoje stanowisko.                     

W związku z tym  i kwestiami prawnymi, Rada podejmie stanowisko, które zostanie 

przekazane do wnioskodawców petycji.  

 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyŜszego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie petycji złoŜonej do Rady Miejskiej                   

w Tczewie dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej usunięcia czerwonej gwiazdy radzieckiej               

z mogiły zbiorowej nieopodal ul. Szkoły Morskiej. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

   Stanowisko 
Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie petycji złoŜonej do Rady Miejskiej w Tczewie dnia 1 marca 2016 r. 
dotyczącej usunięcia czerwonej gwiazdy radzieckiej z mogiły zbiorowej 

nieopodal ul. Szkoły Morskiej 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: K. Bejgrowicz, M. Matysiak, M. Szulc 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła Stanowisko w sprawie petycji złoŜonej do Rady 

Miejskiej w Tczewie dnia 1 marca 2016 r. dotyczącej usunięcia czerwonej gwiazdy 
radzieckiej z mogiły zbiorowej nieopodal ul. Szkoły Morskiej. 

                                                                              
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
1. Radny Józef Cichon 

Radny w imieniu mieszkańców Osiedla Zatorze prosi o naprawienie ławek na placu 

zabaw połoŜonym na działce nr 13/1 przy ul. Prostej. Deski na części ławek są 

spróchniałe i konieczna jest ich wymiana. Sprawa jest szczególnie waŜna dla matek 

opiekujących się małymi dziećmi. W załączeniu fotografie uszkodzonych ławek.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 268 

 

2. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców zwraca się z wnioskiem o umieszczenie budowy 

kanalizacji deszczowej na ulicy Kruczej w programie rewitalizacji Osiedla Zatorze.                 
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W ostatnim okresie radny otrzymał informacje od mieszkańców ulicy Kruczej, Ŝe 

podczas opadów deszczu dochodzi do zalewania ulicy a nawet do przedostawania się 

wody do piwnic. Ulica Krucza jest najniŜej połoŜoną ulicą na Osiedlu Zatorze i nie 

posiada kanalizacji deszczowej, za wyjątkiem jednej studzienki od strony Kanału 

Młyńskiego.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 269 

 
3. Radna BoŜena Chylicka  

Radna zwróciła się z wnioskiem dotyczącym chodnika biegnącego od ulicy Lecha 9 

do ulicy Kopernika 6 – chodnika i terenu sąsiedniego. Zdaniem radnej przejście w tym 

rejonie jest utrudnione, poniewaŜ  krzaki zasłaniają chodnik, a zielsko sięga do 

wysokości min. 70-80 cm. Brak ogrodzenia wzdłuŜ skarpy zagraŜa bezpieczeństwu 

mieszkańców. Teren na skarpie jest bez ogrodzenia i zaśmiecany jest odpadami. 

Radna prosi o podjęcie zdecydowanych działań, gdyŜ sprawę zgłaszała juŜ wcześniej.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 270 

 

4. Radna BoŜena Chylicka  
Radna zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie wizji przez osoby odpowiedzialne 

za ład i porządek w mieście. Opuszczony dom na ul. Kopernika i wnęki okien 

piwnicznych zasypane śmieciami nie są dobrą wizytówką miasta. Na ulicy Lecha – 

chodnik i otoczenie od strony skarpy kolejowej wymagają uporządkowania.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 271 

 

5. Radny Czesław Roczyński  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wymianę i uzupełnienie ławek w „Niecce” przy                

ul. Jedności Narodu. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 272 

 
6. Radny Tomasz Klimczak  

Radny zwrócił się z wnioskiem o przekazywanie właścicielom psów woreczków na 

odchody po opłaceniu podatku rocznego. Radny dodaje, Ŝe  takie rozwiązanie 

poprawiłoby  wpływ do budŜetu miasta z tego podatku.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 273 

 

7. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny ponawia wniosek z 2015 r. o obniŜenie krawęŜników na przejściu dla pieszych 

w okolicy hospicjum przy ulicy 1 Maja. Radny wnioskuje o rozszerzenie prac przy 

przejściach dla pieszych w całym mieście. Ułatwi to poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 274 

 

8. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o podniesienie jezdni wewnętrznej przy przychodni 

MEDYK i cmentarzu wokół parku Kopernika, gdyŜ w czasie deszczów jezdni na 

zakręcie jest nieprzejezdna.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 275 
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9. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o naprawienie betonowego ogrodzenia przy ulicy 

Jagiellońskiej 28. Chodzi o uzupełnienie brakujących betonowych płyt od ulicy 

Wigury (11sztuk). Radny nadmienia, iŜ TTBS Sp. z o.o. w Tczewie dokonał w 

ostatnim czasie naprawy dojazdu do budynku od strony podwórza, wyrównanie placu 

zabaw, ułoŜenie nowego chodnika, zamontowanie ławek. W najbliŜszym czasie TTBS 

Sp. z o.o. w Tczewie zabezpieczy dna piwniczne przez deszczami poprzez 

zamontowanie specjalnych klap oraz wstawi piaskownicę dla dzieci zniszczoną przez 

STRABAG podczas remontu ulicy Wigury. Radny zwraca się prośbą, aby ogrodzenie 

z betonowych płyt uzupełnić sumptem ZUK-u. Nadmienia, iŜ mieszkańcy zasiali 

trawę na placu zabaw dla dzieci.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 276 

 

10. Radna Danuta śywicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o naprawę istniejących ubytków i dziur w jezdni na 

ulicy Grunwaldzkiej przez Miejski Zarząd Dróg w Tczewie. Na ulicy tej powstała 

duŜa wyrwa przy bramie wjazdowej do Predom Metrix. Tworzą się teŜ dziury przy 

bramie wjazdowej do CAONU oraz przy wjeździe do osiedla „Dominiki”. Radna 

prosi o naprawę istniejących ubytków.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 277 

 
11. Radny Zbigniew Urban  

Radny zwrócił się z o uzupełnienie uzasadnienia odpowiedzi na jego wniosek 

dotyczący moŜliwości utwardzenia (np. płytami typu „MEBA”) części nieuŜywanego 

boiska przed blokiem przy ul. Jedności Narodu 9 wraz z wykonaniem wjazdu                       

i zjazdu na utwardzony w ten sposób teren. Radny uzasadnia, iŜ Prezydent Miasta 

rozwaŜał przeprowadzenie konsultacji związanych z utwardzeniem i docelowo – 

budową parkingu osiedlowego w tej lokalizacji. Radny nie sądzi, Ŝeby Prezydent 

chciał prowadzić konsultacje, w sytuacji, gdyby realizacja tego pomysłu nie była 

moŜliwa. 
      Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.280 

 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
 1. Radny Zbigniew Urban 

Radny zwrócił się z zapytaniem jakie działania zamierza podjąć zarząd spółki ZUOS 

w celu zniwelowania i zminimalizowania negatywnych skutków funkcjonowania 

Zakładu. Radny uzasadnia, Ŝe na etapie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych 

zapewniano, Ŝe nie będziemy odczuwać negatywnych skutków jego funkcjonowania. 

Teraz fetor pojawia się juŜ systematycznie, a nie sporadycznie i obejmuje swoim 

zasięgiem Osiedle Bajkowe, Prątnica i Suchostrzygi. Mieszkańcy zgłaszają liczne 

interwencje, a w mediach pojawiają się artykuły na temat roznoszącego się smrodu. 

    Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 281 

 

2.  Radny Zbigniew Urban 

     Radny zwrócił się o uzasadnienie konieczności zakupu dla nowego prezesa TTBS           

Sp. z o.o. w Tczewie samochodu słuŜbowego za kilkadziesiąt tysięcy zł. w przypadku, 
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gdy wszystkie nieruchomości TTBS znajdują się na terenie miasta Tczewa i na terenie 

miasta Tczewa mieszkają wszyscy dłuŜnicy Spółki. Radny pyta dokąd prezes TTBS 

zamierza tym słuŜbowym samochodem jeździć?  

 Radny uzasadnia, Ŝe Spółka TTBS za 2015 r. osiągnęła zysk w kwocie 12 tyś. zł.                  

Z badania sprawozdania finansowego Spółki wynika, Ŝe spadły wszystkie wskaźniki: 

rentowności, kapitału własnego, sprzedaŜy. W preliminarzu wydatków TTBS na ten 

rok nie było informacji o zakupie samochodu słuŜbowego dla prezesa. 

    Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 282 

 

3. Radny Zbigniew Urban 
    Radny w nawiązaniu do odpowiedzi od Z-cy Prezydenta Miasta z dnia 22 sierpnia 

2016 r., Ŝe jego interpelacja z dnia 02 sierpnia 2016 r. została przekazana do TTBS Sp. 

z o.o. w Tczewie celem udzielenia odpowiedzi, prosi o udzielenie odpowiedzi na jego 

interpelację w terminie wskazanym w Statucie Miasta Tczewa. Radny uzasadnia, Ŝe 

pytania skierowane były do Prezydenta Miasta Tczewa, a nie prezesa TTBS, poniewaŜ 

prezes TTBS nie likwidował w 2013 r. ZGKZM i prezes TTBS nie miał pomysłu na 

wysiedlanie niesfornych dłuŜników mieszkań komunalnych poza Tczew.  

    Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 283 

 
4. Radny Bartosz Paprot 

Radny zwrócił się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie ile wybudowano                   

w Tczewie boisk z rządowego programu „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz czy istotne 

w naszym mieście boiska wybudowane z tego programu wymagają gruntownej 

modernizacji. Do złoŜenia niniejszej interpelacji zainspirował radnego wywiad                     

z Ministrem Sportu i Turystyki, Panem Witoldem Bańką, który na łamach Dziennika 

Gazety Prawnej z dnia 09 lipca br. w sprawie boisk wybudowanych z rządowego 

programu „Moje Boisko ORLIK 2012” stwierdził, cyt. „Boiska wybudowane kilka lat 

temu są juŜ zniszczone. A będzie jeszcze gorzej. Jednak z tym problemem muszą 

poradzić sobie samorządy”. 
    Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 267 

 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Zbigniew Urban – podziękował panu dyrektorowi ZUK-MZD Przemysławowi 

Boleskiemu za szybką i sprawną realizacją wniosku dotyczącego uzupełnienia  piasku na 

placu zabaw w niecce przy ulicy Jedności Narodu.  

 
Radny Tomasz Klimczak – złoŜył Ŝyczenia powrotu do zdrowia radnej Rady Miejskiej w 

Tczewie kadencji 1998-2002. 

 

Radny Jarosław Bartoszewski – złoŜył na ręce Z-cy Prezydenta Miasta Adama Urbana 

podziękowanie dla  pana Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego, za 

przyjęcie honorowego patronatu nad 40 Ogólnopolskim Rajdem Dawców Krwi,                     

- ufundowanie pucharów, który się odbył w Mikoszewie. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ: 

- konwent odbędzie się 15 września o godz. 16.00, 

- następna sesja Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się 29 września 2016 r. o godz.   

  10.00. 

Przedstawił mieszkańcom miasta informacje dotyczące wydarzeń w mieście, w miesiącu 

wrześniu br.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono    

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                

w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXI sesji, dziękując wszystkim za 

uczestnictwo.   

Obrady sesji zakończono o godz. 12
10

. 

                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 


