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BRM.0012.5.4.2016 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2016  

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 19 października 2016 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej           

w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła radny Bartosz Paprot – Wiceprzewodniczący 

Komisji Polityki Społecznej. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecność:  

1. Jarosław Bartoszewski 

2. Marek Byczkowski 

3. Tomasz Klimczak 

4. Mieczysław Matysiak  

5. Bartosz Paprot 

6. Danuta Żywicka 

7. Ewa Ziółek - Radziszewska  

 

Radni nieobecni podczas posiedzenia: 

1.  Bożena Chylicka 

2. Kazimierz Mokwa 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Informacja z przygotowania służb do okresu zimowego 2016/2017. 

3. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa. 

 

Ad 1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał 

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 

prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do ww. projektu uchwały. Radni nie 

zgłosili żadnych uwag wobec czego Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie:  

6 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa. 

Nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak. 
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego                  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Szpitali 

Tczewskich S.A. 

 

Wiceprzewodniczący oddał głos Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Bożenie 

Nowopolskiej w temacie ww. projektu uchwały.  

Naczelnik WSS Bożena Nowopolska poinformowała, że po przegłosowaniu na poprzedniej 

sesji uchwały Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r. 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. do Prezydenta Miasta wpłynęło pismo od Szpitali Tczewskich S.A                     

z podziękowaniami za udzieloną pomoc. Jednocześnie Szpitale Tczewskie S.A. informują, że  

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego konieczne jest zastosowanie 

specjalistycznego nazewnictwa aparatury medycznej, które będzie określało przedmiot 

zamówienia, w związku z powyższym zwracają się z prośbą o dokonanie zmian w podjętej 

uchwale, aby w tytule uchwały ująć zapis ogólny tj.: „w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury 

medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.”. 

 

Radny T. Klimczak zapytał kto wobec powyższego popełnił błąd?  

Naczelnik WSS Bożena Nowopolska odpowiedziała, iż trudno jest powiedzieć kto popełnił 

błąd, a Szpitale Tczewskie S.A. tłumaczą, iż proponowane zmiany wynikają z konieczności 

przeprowadzenia procedury przetargowej. 

 

Po wyczerpaniu pytań Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie:  

7 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa. 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tczewie 

Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do ww. projektu uchwały w sprawie 

nadania rondu nazwy (rondo u zbiegu ulic Jedności Narodu, Saperskiej i Alei Zwycięstwa w 

Tczewie; projekt złożony na wniosek radnego)? 

Radny J. Bartoszewski wyraził wątpliwość na temat tego czy jest sens tworzenia ronda              

o nazwie „Garnuszewskiego” w sytuacji, gdy jest już osiedle o takiej samej nazwie. Dodał, że 

chciałby złożyć wniosek o nadanie nazwy „Ofiar Szpęgawskich”  rondu znajdującego się u 

zbiegu ulic Jedności Narodu, Saperskiej i Alei Zwycięstwa z uwagi na to, że jego szkoła dba 

o cmentarze w Szpęgawsku, a polegli tam mieszkańcy powiatu tczewskiego                              

i starogardzkiego.  

Wiceprzewodniczący przychylił się do zdania przedmówcy, iż nie widzi sensu tworzenia 

ronda o tej samem nazwie, co istniejące już osiedle.  

Radny Tomasz Klimczak poinformował, że również złożył wniosek o nadanie nazwy: „rondo 

Spółdzielcze” powstającemu rondu w Tczewie, w związku z tym proponuje, by przełożyć 

rozpatrzenie wszystkich wniosków do czasu wybudowania ronda.  
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Po wyczerpaniu dyskusji Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały:  

0 – za 

4 - przeciw (M. Byczkowski,  M. Matysiak, B. Paprot, T. Klimczak) 

3 - wstrzymało się (J. Bartoszewski, D. Żywicka, E. Ziółek – Radziszewska) 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.  

Ad 2. Informacja z przygotowania służb do okresu zimowego 2016/2017. 

Wiceprzewodniczący oddał głos Pani Julicie Jakubowskiej Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tczewie w temacie: „Działania zabezpieczające na rzecz osób 

bezdomnych o okresie zimowym 2016/2017.” Pani Julita Jakubowska omówiła materiał 

przygotowany na potrzeby komisji, który to rozdała członkom komisji w wersji papierowej.  

W trakcie omawiania radni zadawali pytania do materiału, a Dyrektor MOPS odpowiadała. 

Po wyczerpaniu dyskusji komisja przyjęła ww. materiał bez uwag.  

Następnie Wiceprzewodniczący oddał głos Panu Krzysztofowi Witosińskiemu Naczelnikowi 

Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji w temacie „Informacji z przygotowania służb do 

okresu zimowego 2016/2017”. Pan Krzysztof Witosiński przystąpił do zreferowania 

przygotowanej Informacji.  

Następnie Radny Tomasz Klimczak poruszył temat opróżniania miejskich piaskownic                     

z piachu w ramach przygotowań do akcji zima.  

Po wyczerpaniu pytań Wiceprzewodniczący podziękował za przybycie Panu Krzysztofowi 

Witosińskiemu oraz Pani Julicie Jakubowskiej i przeszedł do omawiania następnego punktu 

porządku posiedzenia.  

Ad 3. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do Komisji wpłynęły wnioski o nadanie medalu              

„PRO DOMO TRSOVIENSI”, po czym poddał każdy z wniosków pod głosowanie:   

 

a) wniosek o przyznanie medalu dla pani Eleonory Lewandowskiej złożony przez 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej: 

7 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa.  

 

b) wniosek o przyznanie medalu „Pro Domo Trsoviensi” dla pana Zygfryda Libana złożony 

przez Stowarzyszenie Biegający Tczew: 

7 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa. 
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c) wnioski o przyznanie medalu „Pro Domo Trsoviensi” dla pana Ryszarda Lidzbarskiego 

złożone przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przez 

Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie: 

7 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa. 

 

Radny Tomasz Klimczak zaproponował, aby w następnym roku zgłosić kandydaturę radnej 

Gertrudy Pierzynowskiej do nagrody „PRO DOMO TRSOVIENSI”. 

 

Wnioski o nadanie nazwy rondu 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do komisji wpłynęły wnioski o nadanie nazwy dla 

budujących się rond znajdujących się u zbiegu ulicy Gdańskiej i 1 Maja w Tczewie oraz               

u zbiegu ulicy Jedności Narodu i Saperskiej w Tczewie.  

 

Komisja zapoznała się z wnioskami o nadanie nazwy dla budujących się rond i przeniosła ich 

rozpatrzenie do czasu zakończenia inwestycji: 

 

a) rondo znajdujące się u zbiegu ulicy Gdańskiej i 1 Maja 

- wniosek Stowarzyszenia Rodzina Katyń w Gdańsku z dnia 20 maja 2016 r.,  

- wniosek Gazety Polskiej Klub Tczew z dnia 25 lipca 2016 r., 

- wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 

lipca 2016 r., 

- wniosek Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Zajączkowo Tczewskie z dnia 24 

sierpnia 2016 r.  

 

b) rondo znajdujące się u zbiegu ulicy Jedności Narodu i Saperskiej w Tczewie 

-  wniosek mieszkańców Osiedla Garnuszewskiego w Tczewie z dnia 13.10.2016 r.  

- wniosek Rady Osiedla im. Garnuszewskiego w Tczewie z dnia 15.10.2016 r. (wraz z 

podpisami mieszkańców)  

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa. 

 

Pismo Platformy Obywatelskiej z dnia 29.09.2016 r.  

Komisja zapoznała się z pismem Platformy Obywatelskiej z dnia 29.09.2016 r. dotyczącym 

prośby skierowanej do władz samorządowych o podjęcie się roli współgospodarza                    

i organizatora rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ 

„Solidarność”. 

Wolne wnioski  

Radna Danuta Żywicka zgłosiła wniosek dotyczący ujęcia w regulaminie cmentarza 

komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie zapisu dotyczącego umożliwienia za zgodą 

rodziny umieszczenia płyt betonowych w pojedynczych grobach głębinowych. 

Wiceprzewodniczący poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:                    

7 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, K. Mokwa. 
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Komisja rozpoczęła dyskusję w temacie zmiany regulaminu cmentarza komunalnego przy     

ul. Rokickiej w Tczewie oraz problemu występowania śmieci w grobach znajdujących się na 

terenie na cmentarza komunalnego.   

 

Po wyczerpaniu dyskusji Radny Tomasz Klimczak poruszył problem oklejania słupów 

ogłoszeniowych w mieście przez takie firmy jak np. „Chwilówka” itp. Zdaniem radnego 

mieszkańcy skarżą się na to, iż w jednej chwili cały slup ogłoszeniowy jest zaklejony przez 

jedną firmę. Odpowiedni wniosek w tym temacie został złożony na posiedzeniu Komisji 

Polityki Gospodarczej w związku z tym Komisja Polityki Społecznej nie zgłosiła wniosku.  

 

Wiceprzewodniczący zakończył posiedzenie ok. godz. 16:00. 
Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM. 

 

 

 

 

     Wiceprzewodniczący 

                Komisji Polityki Społecznej 

     

           Bartosz Paprot 
 


