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P r o t o k ó ł  Nr XXII/2016 

----------------------------------------------- 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 września 2016 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

Obecni radni:      -    18/ wg listy obecności 
 

Nieobecni  radni        -  Czesław Roczyński 
                                      -  Jarosław Bartoszewski 

                              -  Józef Ziołkowski 
                                        -  Gertruda Pierzynowska 

                                      -  Mieczysław Matysiak 
                                                                                            

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
            
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Zenona Odya, 
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- 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 
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Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, Ŝe w obradach sesji uczestniczy 18 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad 
sesji  z 15 września 2016r. proponując zmianę kolejności omawianych punktów: 

a) punkt 12.5 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu 
USG (ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali 
Tczewskich S.A.,  - otrzymuje numerację 12.1 

b) punkt 12.6 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ul. 30-go 
Stycznia w Tczewie – otrzymuje numerację 12.2 

 
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 15 września  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: J. Bartoszewski, M. Matysiak, J. Ziółkowski, Cz. Roczyński, 

G. Pierzynowska,                       
 

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

2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c wrzesień 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 sierpnia 

2016 r. do 28 września 2016 r. 
 
      II.  Część druga: 

7. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu miasta Tczewa za I półrocze 2016 r. 
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I 

półrocze 2016 r. 
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9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Tczewa za  I półrocze 2016 r.  

10. Informacja z działalności MłodzieŜowej Rady Miasta w roku szkolnym 
2015/2016. 

11. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina 
Miejska Tczew posiada udziały. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
12.1  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do 
neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A., 

12.2  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
poprawę bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia w Tczewie, 

12.3  zmiany budŜetu miasta na 2016 rok, 
12.4  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2016-2029, 
12.5  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 

Tczewa,  
12.6  utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum 

Usług  Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu. 
 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.                 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 25 sierpnia 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 25 sierpnia 2016 r.   
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 18 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 18 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: J. Bartoszewski, M. Matysiak, J. Ziółkowski, Cz. Roczyński, 

G. Pierzynowska,                                         
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 25 sierpnia 2016 r. 

Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
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Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  wrzesień  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 informacji przedstawionej  przez Prezydenta Miasta są zapytania.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 25 sierpnia 2016 r.  
do 28 września 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 przedstawionej informacji z interpelacji są uwagi, zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban - podziękował za tak konkretną odpowiedz na złoŜone 
interpelacje. 
W drugiej sprawie dotyczącej zminimalizowania skutków działalności ZUOS Sp. z o. 
o w Tczewie poinformował i potwierdził, Ŝe uczestniczył w wyjeździe do Niemiec                  
w celu oglądania funkcjonujących tam instalacji, natomiast nie głosował za budową 
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w środku miasta.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja z wykonania budŜetu 
miasta Tczewa za I półrocze 2016 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację, zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  
Radni otrzymali do wiadomości treść uchwały Nr 108/g128/B/II/16 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 września 2016 r. 
w sprawie opinii o przedłoŜonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2016 r.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe mając na uwadze uchwałę RIO, naleŜy 
wskazać, Ŝe jest się czym pochwalić, Ŝe miasto Tczew zrealizowało planowane 
dochody w wysokości wyŜszej niŜ pierwotnie zakładano, natomiast wydatki były 
mniejsze niŜ pierwotnie zakładano. Skutkuje to tym, Ŝe planowana, co prawda roczna 
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nadwyŜka  w wysokości 5 000 000 zł po pierwszym półroczu ta kwota wynosi prawie 
14 000 000 zł. 
I tutaj radny uwaŜa, Ŝe naleŜą się słowa uznania osobom, które odpowiedzialne są za 
realizację budŜetu. Oczywiście mając na uwadze to, Ŝe wypłaty za inwestycje zwykle 
realizowane są pod koniec roku. Radny chciałby wyraźnie wskazać, Ŝe ta nadwyŜka 
nie jest skutkiem sprzedaŜy mienia komunalnego, bo te dochody zrealizowano tylko 
na poziomie 8%. Radny poinformował, Ŝe cieszy go dobra kondycja budŜetu miasta na 
dzień 30 czerwca.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe wszystkich 
równieŜ cieszy, Ŝe jest dobra kondycja budŜetu miasta, dlatego wszyscy starają się tak 
pracować aby była ona jak najlepsza.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z wykonania budŜetu miasta 
Tczewa za I półrocze 2016 r. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja o przebiegu wykonania  
planów  finansowych samorządowych  
instytucji kultury  za I półrocze 2016r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację.  
zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki z prośbą                 
o przedstawienie informacji dotyczących nadprogramowych dochodów uzyskanych 
przez CKiS. PoniewaŜ w budŜecie miasta na działalność CKiS roczna kwota wynosi 
1 850 000 zł, dotacje zostały przekazane do CKiS w takiej wysokości jakiej zakładano, 
natomiast dochody wykazane w sprawozdaniu są powiększone o prawie 900 000 zł. 
Czyli z zewnętrznych źródeł uzyskano prawie taką samą kwotę, jaką otrzymuje CKiS 
na działalność z Urzędu Miasta. Skąd te pieniądze są pozyskane i w ramach jakich 
programów.  
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nehrebecki – poinformował, Ŝe CKiS                     
w Tczewie robi co tylko moŜe, aby maksymalnie dobrze budować i rekonstruować 
repertuar. CKiS w Tczewie ma dofinansowanie na poziomie 2 000 000 zł, 
wypracowuje ok. 1 000 000 zł, jest to dofinansowanie na tle innych centrów kultury 
województwa pomorskiego najmniejsze.  
Kwota, o którą zapytał pan radny wzięła się przede wszystkim z bardzo bobrze 
konstruowanego repertuaru i z bardzo dobrej oferty adresowanej do dzieci i 
młodzieŜy, jak równieŜ z pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, 
polegających na współpracy z instytutami teatralnymi, narodowymi horyzontami 
edukacji filmowej, innymi centami kultury.  
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Na przykład, jeŜeli organizowana jest jakakolwiek impreza, to nawiązywana jest 
współpraca z trzema czy czterema instytucjami, a  koszty są dzielone. W związku z 
tym dochód jest wysoki w stosunku do poniesionych kosztów. Jest to równieŜ jeden                         
z mechanizmów osiągania takich wyników.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu wykonania planów  
finansowych samorządowych instytucji kultury  za I półrocze 2016r. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację.  
Uwag nie zgłoszono  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. 

 
Pkt 10  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności MłodzieŜowej  
Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016. 
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 działalności MłodzieŜowej Rady 

Miasta w roku szkolnym 2015/2016. 
 
Pkt 11  porządku posiedzenia 
Informacja o funkcjonowaniu  
spółek prawa handlowego, w których  
Gmina Miejska Tczew posiada udziały 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn–przedstawił powyŜszą 
informację. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
do informacji są uwagi, zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami                 
z panem przewodniczącym, przedstawi przy pomocy rzutnika informację, ułatwiającą 
zadawanie pytań, dotyczących funkcjonowania spółek.  
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Radny poinformował, Ŝe corocznie w trybie informacji publicznej, występuje do pana 
prezydenta o udostępnienie materiałów dotyczących funkcjonowania spółek miejskich 
i zawsze od pana prezydenta taką informację otrzymuje, następnie ją  analizuje                         
i wyciąga z tego wnioski, które  składa na komisjach, sesji.  
Jednego wniosku nie udaje się przeprowadzić od trzech lat. Dotyczy on 
funkcjonowania spółek miejskich. Radny nie kwestionuje wysokości wynagrodzenia 
prezesów, ale chciałby się odnieść do wysokości nagród. Jak sama nazwa wskazuje, 
nagroda przyznawana jest za jakieś wybitne, szczególne osiągniecia. W odczuciu 
radnego nagroda powinna być adekwatna do osiągnięć prezesów spółek za rok 
poprzedni. Nagrody roczne przyznawane są przez Prezydenta Miasta Tczewa pana 
Mirosława Pobłockiego od drugiej kadencji juŜ i pan prezydent pełni rolę organu tej 
spółki czyli Walnego Zgromadzenia Wspólników, który decyduje o wysokości tej 
nagrody. 
Na wyświetlonym ekranie wymienieni są prezesi spółek komunalnych pan Marcjusz 
Fornalik, pan Marian Cegielski i pan Kazimierz Homa, który juŜ nie pełni funkcji 
prezesa spółki. Są teŜ przedstawione wysokości nagród jakie w ciągu ostatnich trzech 
lat prezesi spółek otrzymali.  
Radny ponownie poinformował, Ŝe stoi na stanowisku, Ŝe za dobra rzetelną pracę 
naleŜy ludzi wynagradzać, za szczególne osiągnięcia. Za dobra pracę naleŜy się duŜa 
nagroda, a za mniej dobrą mniejsza nagroda.  
Niestety w ocenie radnego, przyznawanie maksymalnych wysokości nagród bez 
względu na osiągnięcia, nie ma uzasadnienia. Dlatego juŜ dwukrotnie apelował do 
pana prezydenta o to aby  wysokości przyznawanych nagród były adekwatne do ich 
osiągnięć.  
Radny zapytał jakie szczególne osiągnięcia ma pan Marcjusz Fornalik Prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie, Ŝe systematycznie od trzech lat otrzymuje 
nagrody w maksymalnym wymiarze, chociaŜ realizację kluczowych inwestycji 
zakończył w 2013 roku. W 2014 r. 2015 r. i w 2016 r. nie wydarzyło się nic 
nadzwyczajnego, po uchwaleniu planu rozwoju ZWiK. Radny zwrócił się                              
z zapytaniem, jakie to są te szczególne, nadzwyczajne osiągnięcia. Być moŜe pan 
prezydent opierał się na głosowaniu, które odbyło się 19 kwietnia na posiedzeniu 
Komisji Polityki Gospodarczej, wówczas złoŜyłem wniosek, o treści: wnioskuję o 
przyznawanie nagród rocznych prezesom spółek miejskich w wysokościach 
adekwatnych do ich osiągnięć za rok poprzedni, a w szczególności duŜych nagród za 
duŜe osiągnięcia, a małych nagród za małe osiągnięcia. Podczas głosowania tego 
wniosku za przyznawaniem takich nagród byli radni Cichon, Klimczak i Urban, 
natomiast przeciwko stosowaniu tego kryterium głosowali radni Misiewicz, Drewa 
Mokwa, Byczkowski, Bollin, Chylicka.  
Pytanie drugie: jakie nadzwyczajne osiągnięcia pana Marcjusza Fornalika 
spowodowały, Ŝe od trzech lat dostaje nagrodę w maksymalnym wymiarze.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o funkcjonowaniu 
spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały 
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Pkt 12  podjęcie uchwał: 
    Pkt  12.1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego z  przeznaczeniem    
na dofinansowanie zakupu aparatu USG  
(ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji  
na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 08.09.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz w imieniu 
Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyńskiego – 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, Ŝe na posiedzeniu Komisji Polityki 
Społecznej, projekt uchwały był omawiany z pewną uwagą.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
uwaga była omawiana na komisji, ale w końcowym wniosku ta uwaga nie była ujęta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
przewodnicząca komisji przedstawiła juŜ wniosek komisji, a jeŜeli pan radny chciałby 
zgłosić uwagę, to moŜe to ona być przedstawienie w zdaniu odrębnym.  
 
Radny Tomasz Klimczak – uwaga polega na tym, aby poprzez dofinansowanie zakupu   
aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji, mieszkańcy Tczewa 
nie czekali pół roku na wykonanie badania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe kaŜdy 
mieszkaniec jest tak samo traktowany, obojętnie czy jest to mieszkaniec powiatu czy 
miasta. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego                               
z  przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu aparatu USG (ultrasonografu) oraz 
zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XXII/172/2016 

w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z  przeznaczeniem 

na dofinansowanie zakupu aparatu USG (ultrasonografu) oraz 
zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A., 

podjęto jednogłośnie: za –18 
(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 18 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, G. Pierzynowska, J. 
Bartoszewski, J. Ziółkowski, M. Matysiak  

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z  przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do 

neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 
 

Pkt 12.2 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie   
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego z  
przeznaczeniem na poprawę  
bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia  
w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 13.09.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz w imieniu 
Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyńskiego – 
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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego                              
z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXII/173/2016 
w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z 
przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 18 
(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 18 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, G. Pierzynowska, J. Bartoszewski,                    
J. Ziółkowski, M. Matysiak  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na poprawę 

bezpieczeństwa ul. 30-go Stycznia w Tczewie. 
 
Pkt 12.3 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie   
zmian w budŜecie miasta Tczewa  
na 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.09.2016 r.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz w imieniu 
Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyńskiego – 
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 Tczewa na 2016 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXII/174/2016 
w sprawie  

zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2016 rok 
podjęto jednogłośnie: za –18 

(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 18 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, G. Pierzynowska, J. Bartoszewski,                    

J. Ziółkowski, M. Matysiak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie zmian w budŜecie miasta 
Tczewa na 2016 rok. 

 
Pkt 12.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie   
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2016-2029 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.09.2016 r.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz w imieniu 
Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyńskiego – 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2016-2029. 
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W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXII/175/2016 

w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029 

podjęto jednogłośnie: za –18 
(podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 18 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, G. Pierzynowska, J. Bartoszewski,                    
J. Ziółkowski, M. Matysiak  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029. 
 

Pkt 12.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie   
określenia wysokości stawek  
podatku od nieruchomości na  
terenie miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.09.2016 r.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz w imieniu 
Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyńskiego – 
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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXII/176/2016 
w sprawie  

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –18 

(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 18 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, G. Pierzynowska, J. Bartoszewski,                    

J. Ziółkowski, M. Matysiak  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

 
Pkt  12.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
utworzenia samorządowej jednostki  
organizacyjnej pod nazwą  
„Centrum Usług  Wspólnych Gminy  
Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 05.09.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz w imieniu 
Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyńskiego – 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
do w/w projektu uchwały są zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe w uzasadnieniu do projektu uchwały nie 
ma informacji o skutkach finansowych, jakie ona wywołuje, czy podjęcie tej uchwały    
i powołanie Centrum będzie dla budŜetu miasta oszczędnością, czy wygeneruje ona 
jakieś koszty. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o rok przyszły nie 
będą to oszczędności. Zgodnie z tym o czym była mowa i  pan prezydent cały czas 
podkreślał, Ŝe wszyscy pracownicy, którzy są na dzień dzisiejszy zatrudnieni               
w placówkach oświatowych na stanowiskach księgowo-administracyjnych przechodzą 
na tych samych wynagrodzeniach do CUW-u, nie ma zwolnień. Więc nie moŜna 
mówić o jakiś oszczędnościach jeŜeli chodzi o wynagrodzenia.  
Będą oszczędności w polityce długofalowej, czyli pojawia się one z czasem, jak będą 
wspólne przetargi, wspólne zakupy. Oszczędności się pojawią, ale nie w przyszłym 
roku. W przyszłym roku trzeba będzie na pewno jeszcze trochę dołoŜyć, bo nowa 
siedziba będzie wymagała dostosowania programu, czy sprzętu, takŜe jakieś kwoty 
trzeba będzie zabezpieczyć na rozruch Centrum .  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe na temat 
Centrum Usług Wspólnych odbyło się kilka debat z udziałem dyrektorów, 
księgowych, związków zawodowych i radnych. Na spotkaniach tych nie było nigdy 
mowy o oszczędnościach na przestrzeni roku czy dwóch lat. Mowa była                               
o udoskonaleniu, usprawnieniu usług poniewaŜ wchodzą nowe przepisy, nowe stawki 
VAT, te usługi niekiedy mijały się w róŜnych placówkach i dlatego jest takie 
postanowienie, Ŝeby powstało Centrum Usług Wspólnych.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 
„Centrum Usług  Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu. 
 
W wyniku jawnego głosowania  



13 

 

   Uchwałę Nr XXII/177/2016 
w sprawie  

utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 
„Centrum Usług  Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu. 

podjęto jednogłośnie: za –16, przeciw -0, wstrz.- 2, 
(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 18 radnych)  

wstrzymali się od głosu: Z. Urban, J. Cichon, 
podczas głosowania nieobecni: Cz. Roczyński, G. Pierzynowska, J. Bartoszewski,                    

J. Ziółkowski, M. Matysiak. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług  Wspólnych Gminy 
Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu. 

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

Radny zwrócił się z wnioskiem o ujęcie w zadaniach inwestycyjnych na 2017 rok 
remontu parkingu usytuowanego na działkach nr 281, 227 obr. 5 przy ul. Jurgo               
w Tczewie. Przedmiotowe działki naleŜą do zasobu Gminy Miejskiej Tczew.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 291 
 

2. Radny Jarosław Bartoszewski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zainstalowanie barierek ochronnych przy 
chodniku na   ul. Warsztatowej w miejscu zakończenia schodów wiodących do 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie. 
Radny uzasadnia, Ŝe przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa 
wybiegających ze szkoły dzieci, gdyŜ kierowcy poruszający się po tej drodze 
samochodami jeŜdŜą bardzo szybko. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 292 
 
3. Radny Kazimierz Mokwa 

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie ogrodzenia piaskownicy znajdującej 
się na osiedlu Górki II w Tczewie z oszczędności BudŜetu Obywatelskiego.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 293 
 

4. Radny Kazimierz Mokwa 
Radny zwrócił się z wnioskiem o dokończenie oświetlenia ulicznego na ulicy 
Głowackiego w Tczewie. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 294 
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5. Radna Danuta śywicka  
Radna zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie i zainteresowanie się sprawą 
dotyczącą zasypywania drzew ziemią z wykopów, które prowadzi firma 
deweloperska w zabudowie szeregowej „Wzgórze Kazimierza Wielkiego”                        
w Tczewie. Radna dodaje, Ŝe 29 lipca 2016 roku mieszkańcy osiedla Kolejarz 
zwrócili się do Prezydenta Miasta w niniejszej sprawie i do tej pory nie otrzymali 
odpowiedzi na istniejący problem. Radna chciałaby wiedzieć czy wszystkie prace, 
które zostały przeprowadzone są zgodne z obowiązującym prawem. W załączeniu 
uzasadnienie wniosku, pismo od mieszkańców, zdjęcia oraz artykuł z gazety.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 295 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radna Danuta śywicka – w imieniu swoim i mieszkańców osiedla Kolejarz, 
podziękowała Zakładowi Usług Komunalnych a w szczególności firmie Gladpol, za 
naprawę nawierzchni na ulicy Grunwaldzkiej. 
 
Radny Józef Cichon – podziękował za zamontowanie dwóch ławek na placu zabaw na 
osiedlu Zatorze, jednakŜe tak się stało nieszczęśliwie, Ŝe akurat wymieniono te ławki, 
które były w najlepszym stanie. Radny wnioskuje, iŜ jest to początek dobrego tego, co 
na tym placu się będzie działo i pozostałe ławki równieŜ zostaną wymienione albo 
naprawione.  
Radny poinformował, Ŝe w maju br. składał wniosek o naprawę schodów łączących 
ulicę Młyńską z ulicą ElŜbiety, odpowiedz była taka, iŜ  w tym roku taki remont 
zostanie wykonany. Radny zwrócił się z prośbą, aby remont wykonać  przed okresem 
zimowym.  
 
Radny Bartosz Paprot – podziękował panu prezydentowi za przychylenie się do 
złoŜonego wniosku o remont chodnika przy ul. Jagiełły, poinformował, Ŝe mieszkańcy 
oczekują aby w przyszłym roku wykonano drugi etap remontu tej ulicy.  
 
Radny Zbigniew Urban – podziękował inwestorowi czyli Miejskiemu Zarządowi Dróg 
w Tczewie jak i wykonawcy firmie Skanska, za bardzo sprawne, solidne i szybkie 
przeprowadzenie przebudowy ulicy Jedności Narodu. Radny w szczególności 
podziękował za to, Ŝe są otwarci na bieŜące sugestie i wnioski mieszkańców jak                      
i radnego, związane z przebudową ulicy.  
Radny uwaŜa, Ŝe jest to wzorowo przeprowadzona przebudowa i ma nadzieję, Ŝe tak 
będzie równieŜ z drugim etapem przebudowy.  
 
Mieszkaniec Tczewa – zwrócił się do pana prezydenta z prośbą o wykonanie audytu 
pod względem bezpieczeństwa terenu przed kościołem NMP MK w Tczewie. Jest tam 
bardzo niebezpiecznie, parkujące samochody wzdłuŜ ulicy zasłaniają widoczność. Aby 
przejść na deptak, który prowadzi przez skwer im. Jana Pawła II jest niemoŜliwy, bo 
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tam nie ma przejścia. Przejście dla pieszych jest 100 m. w prawo i 100 m. w lewo. 
Mieszkaniec uwaŜa, Ŝe trzeba uregulować ten teren.  
Drugą sprawą jest ... dochodząc do ulicy Jaworowej idąc ulicą świrki, nie ma w ogóle 
chodnika, chodnik jest tylko po drugiej stronie, nie ma przejścia na drugą stronę.  
 
Radny Krzysztof Bejgrowicz – poinformował, iŜ zgłosił juŜ do pana prezydenta 
wniosek w sprawie, o  której wcześniej wspomniał mieszkaniec Tczewa, a w sprawie 
przejścia przez pasy to zostanie zasięgnięta opinia ZUK-MZD. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ: 
- konwent odbędzie się 13 października 2016 r.. 
- sesja odbędzie się 27 października 2016 r.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1150. 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 


