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P r o t o k ó ł  Nr XXIII/2016 

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

z dnia 27 października 2016 roku 
 

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

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

Obecni radni:      -    21/ wg listy obecności 
 

Nieobecni  radni        -  BoŜena Chylicka 
                                 -  Danuta śywicka 

                                                                                           
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

            
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXIII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Zenona Odya, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- 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 21 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 13 października 2016r. proponując wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 12.11 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla   
  Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych  
  związanych z powiatową infrastrukturą drogową, 
- jako pkt 12.12 - podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia terminu kontroli Komisji  
  Rewizyjnej. 
 
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 13 października 2016r. wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: B. Chylicka, D. śywicka 

 
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 29 września 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 września 

2016 r. do 26 października 2016 r. 
 
      II.  Część druga: 

7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 
2015/2016. 

8. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2016 r.” 
9. Informacja Prezydenta Miasta o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2015 

rok. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złoŜonych oświadczeniach   

majątkowych za 2015 rok. 
11. Przedstawienie protokołu nr 1/2016 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                     
w Tczewie w zakresie „Rozliczenie dotacji na zadania realizowane ze środków 
gminnych na 2015 rok”. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
12.1 przedłuŜenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
12.2 zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2016 rok, 
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12.3 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029, 
12.4 określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od  

nieruchomości, rolnego i leśnego, 
12.5 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu                    

w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie, 
12.6 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, 

obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 
Stycznia w Tczewie, 

12.7 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych                    
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew 
oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów 
wraz ze stawkami opłat, 

12.8 nadania nazwy rondu w mieście Tczewie, 
12.9 wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy  

nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, na której posadowiony jest budynek usługowy, 

12.10 uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami   
prowadzącymi  działalność poŜytku publicznego na 2017 rok, 

12.11 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich 
S.A. 

12.12 udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatową infrastrukturą 
drogową. 

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 29 września  2016 r.                 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 29 września 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 29 września 2016 r.   
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 29 września 2016 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: B. Chylicka, D. śywicka 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 29 września 2016 r. 
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Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  październik 2016 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban - 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. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do prezydenta miasta z zapytaniem, czy udało się 
ustalić osoby odpowiedzialne za skandal na cmentarzu komunalnym, związany                                                             
z pochówkiem. Czy udało się coś wyjaśnić, wiadomo juŜ Ŝe doszło do ekshumacji zwłok.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe pani rzecznik 
Małgorzata Mykowska przestawi kalendarium z tych wydarzeń, o których akurat nie było 
mowy w przedstawionej przez pana prezydenta informacji z działalności.  
 
Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie Małgorzata Mykowska – przedstawiła 
przebieg wydarzeń związany ze sprawą pochówku na cmentarzu komunalnym w Tczewie 
i tego co miasto w tej sprawie zrobiło. Informacja stanowi zał. do protokołu.   
Wszelkie dodatkowe pytania moŜna zgłaszać do prezydenta miasta na piśmie                          
i zostanie udzielona odpowiedz. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe 14 października 2016 r. pan prezydent 
skierował do prokuratury zawiadomienie o moŜliwości popełnienia przestępstwa  - ale 
przez kogo, bo tego pani rzecznik nie powiedziała.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe prokuratura ma 
wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za tę sytuację, jeŜeli będą jakieś informacje w sprawie 
pochówku, to będą one na bieŜąco na sesji przekazywane. 
  
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 29 września 2016 r.  
do 26 października 2016 r 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe w w/w okresie 
nie zgłoszono interpelacji. 
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Raport o stanie realizacji  
zadań oświatowych miasta Tczewa 
w roku szkolnym 2015/2016. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację. 
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Radny Tomasz Tobiański – przedstawił informację na w/w temat, stanowiącą załącznik 
do protokołu.  
Uwag nie zgłoszono  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 
miasta Tczewa w roku szkolnym 2015/2016. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja z przebiegu  
„Nieobozowej Akcji Lato w 2016 r.” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację, 
zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 

w 2016 r.” 
 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Informacja Prezydenta Miasta  
o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację.  
Uwag nie zgłoszono 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację Prezydenta Miasta 

o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok. 
 
Pkt 10  porządku posiedzenia 
Informacja Przewodniczącego  
Rady Miejskiej o złoŜonych  
oświadczeniach   majątkowych 
za 2015 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację.  
Uwag nie zgłoszono 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o złoŜonych oświadczeniach   majątkowych za 2015 rok 

 
Pkt 11  porządku posiedzenia 
Przedstawienie protokołu nr 1/2016  
z kontroli przeprowadzonej przez  
zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                      
w Tczewie w zakresie „Rozliczenie dotacji  
na zadania realizowane ze środków gminnych 
 na 2015 rok” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos przewodniczącemu 
w/w zespołowi kontrolnemu Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Misiewicz – 
przedstawił w/w protokół z kontroli, który znajduje się w materiałach Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji, 
podczas której odbędzie się spotkanie Komisji Finansowo-BudŜetowej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Pkt 12  podjęcie uchwał: 

    Pkt  12.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przedłuŜenia terminu kontroli  
Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 27.10.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, Ŝe ze względu na 
zwiększony zakres kontroli problemowej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 
dotyczącej: „Realizacji kalendarza działań edukacyjnych, sposobu finansowania                   
i naliczania odpłatności rodziców” ustalony w uchwale Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku na miesiąc sierpień 2016 r., komisja 
zawnioskowała o przedłuŜenie terminu zakończenia w/w kontroli.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie przedłuŜenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/178/2016 
w sprawie 

przedłuŜenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: D. śywicka, B. Chylicka,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przedłuŜenia terminu kontroli 

Komisji Rewizyjnej. 
 

    Pkt  12.2  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 19.10.2016 r.  
 
Przewodniczący  Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
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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 XXIII/179/2016 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, Z. Urban,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie  

miasta na 2016 r. 
 

    Pkt  12.3  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 19.10.2016 r.  
 
Przewodniczący  Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– 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 XXIII/180/2016 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, Z. Urban,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029. 
 

    Pkt  12.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia wzorów formularzy  
niezbędnych do wymiaru i  poboru  
podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 07.10.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński - 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 wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i  poboru  
podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/181/2016 
w sprawie 

określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i  poboru podatku 
od  nieruchomości, rolnego i leśnego 

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

podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, Z. Urban,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy 

niezbędnych do wymiaru i  poboru podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 
Pkt 12.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie   
zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenu                     
w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.10.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – 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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIII/182/2016 
w sprawie  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
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(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 20 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, Z. Urban,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie. 
 
Pkt  12.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego  
miasta Tczewa, obejmującego tereny  
w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej  
Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 14.10.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – 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.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa, obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91                         
i ul. 30 Stycznia w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/183/2016 
w sprawie  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, 
obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej 

Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie. 
podjęto jednogłośnie: za - 20 

(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, Z. Urban,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, obejmującego tereny 
w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie. 
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Pkt  12.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie określenia przystanków  
komunikacyjnych i dworców, których  
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  
Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania  
z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 25.10.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 

 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych               
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz 
warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze 
stawkami opłat. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/184/2016 
zmieniającą  

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz 
warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów  

wraz ze stawkami opłat. 
podjęto jednogłośnie: za - 20 

(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, Z. Urban,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania                 

z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat. 
 
Pkt  12.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
nadania nazwy rondu w mieście  
Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 20.09.2016 r. złoŜony zgodnie z § 58 Statutu Miasta Tczewa przez radnego 
Zbigniewa Urbana, o nadanie nazwy rondu u zbiegu ulic Jedności Narodu, Saperska                    
,, im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego”. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja negatywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja negatywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, Ŝe komisja negatywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot - poinformował, Ŝe 
komisja negatywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

za – 2, przeciw – 12, wstrz. – 6 
(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, Z. Urban,  
za głosowali: J. Cichon, G. Pierzynowska, 

przeciw głosowali: M. Augustyn, R. Dominikowski, K. Bejgrowicz, B. Paprot,  M. Bollin,                 
J. Batroszewski, K. Misiewicz, K. Mokwa, Z. Drewa, J. Ziolkowski, M. Szulc,  
M. Byczkowski, 
wstrzymali się od głosu: T. Klimczak, K. Ickiewicz, T. Tobiański, Cz. Roczyński,                               
M. Matysiak, E. Ziołek-Radziszewska. 
 

Rada Miejska w Tczewie nie podjęła w/w projektu uchwały. 
 

Pkt  12.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
wyraŜenia zgody na zawarcie  
w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierŜawy  nieruchomości gruntowej 
połoŜonej przy ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, na której 
posadowiony jest budynek usługowy 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały z 
dnia 29.09.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierŜawy  nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, na której posadowiony jest budynek usługowy. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/185/2016 
w sprawie  

wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy  
nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew, na której posadowiony jest budynek usługowy. 
podjęto jednogłośnie: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 4,  
(podczas głosowania pkt 12.9 – obecnych 21 radnych)  

wstrzymali się od głosu: Z. Urban, T. Klimczak, M. Bollin, M. Matysiak,  
podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy  nieruchomości gruntowej połoŜonej 

przy ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, na której 
posadowiony jest budynek usługowy. 

 
Pkt  12.10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
uchwalenia programu współpracy  
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami  
prowadzącymi  działalność poŜytku  
publicznego na 2017 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały z 
dnia 29.09.2016 r.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot - 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 uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew                  
z podmiotami prowadzącymi  działalność poŜytku publicznego na 2017 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/186/2016 
w sprawie  

uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
prowadzącymi  działalność poŜytku publicznego na 2017 rok 

podjęto jednogłośnie: za - 21 
(podczas głosowania pkt 12.10 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi  działalność 

poŜytku publicznego na 2017 rok. 
 

Pkt  12.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego z  
przeznaczeniem na dofinansowanie  
zakupu aparatury medycznej na  
potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały  
z dnia 12.10.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot - 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 dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Szpitali 
Tczewskich S.A. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/187/2016 
w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby 

Szpitali Tczewskich S.A. 
podjęto jednogłośnie: za - 21 

(podczas głosowania pkt 12.11 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury 

medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 
 
Pkt  12.12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
udzielenia pomocy finansowej  
dla  Powiatu Tczewskiego z  
przeznaczeniem na realizację  
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zadań inwestycyjnych związanych  
z powiatową infrastrukturą drogową 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały  
z dnia 11.10.2016 r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – 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 realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatową 
infrastrukturą drogową. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIII/188/2016 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatową infrastrukturą drogową 

podjęto jednogłośnie: za - 21 
(podczas głosowania pkt 12.12 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni: B. śywicka, B. Chylicka, 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla  Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych 
związanych z powiatową infrastrukturą drogową. 

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

Radny zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie nazwy osiedla Staszica dla rozkładów 
jazdy i elektronicznego oznakowania autobusów komunikacji miejskiej kursujących          
w kierunku tegoŜ osiedla.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 301 
 

2. Radny Michał Bollin  
Radny po konsultacjach z Radą Rodziców oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 8                
w Tczewie zwrócił się z wnioskiem o montaŜ kamery monitorującej dwa przejścia dla 
pieszych znajdujące się bezpośrednio w obrębie szkoły. Radny dodaje, Ŝe  sprzęt 
nagrywający zostałby umieszczony w budynku szkoły, a kamera nie podlegałaby 
stałemu monitoringowi ze strony StraŜy Miejskiej. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 302 



15 

 

3. Radny Marcin Szulc  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla CzyŜykowo zwrócił się z wnioskiem o dodanie 
dodatkowych elementów dla najmłodszych uŜytkowników miejsca, którym jest plac 
zabaw na tzw. „niecce CzyŜykowskiej” w Tczewie. Radny dodaje, Ŝe jest to 
atrakcyjny teren, na którym znajduje się duŜo wolnego miejsca z moŜliwością 
zagospodarowania pod ten cel. Mając na uwadze dobro mieszkańców radny prosi o 
akceptację i realizację wniosku.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 303 
 

4. Radny Marcin Szulc 
Radny w imieniu mieszkańców osiedla CzyŜykowo zwrócił się z wnioskiem o 
polepszenie stanu uŜywalności tzw. „placu zabaw” przy budynku znajdującym się 
przy ul. Nowowiejskiej 13. Stan w jakim obecnie się znajduje nie pozwala na jego 
bezpieczne uŜytkowanie. Z uwagi na bardzo skromne wyposaŜenie radny prosi o 
dodanie dodatkowych elementów, które wzbogacą to miejsce. Mając na uwadze fakt, 
Ŝe miejsce to znajduje się w pobliŜu skrzyŜowania ulic prosi o zabezpieczenie placu 
niskim ogrodzeniem.   

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 304 
 

5. Radna Ewa Ziółek-Radziszewska 
Radna na prośbę mieszkańców składa wniosek o zamontowanie progów zwalniających      
w ciągu ulicy Wincentego Pola pomiędzy skrzyŜowaniami z ulicą Sychty w Tczewie. 
Od czasu remontu ulicy odnotowano wzmoŜony ruch samochodów w tym odcinku, 
często poruszających się z duŜą prędkością. Radna dodaje, Ŝe doszło tam do kilku 
niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci, jednocześnie zaznacza, Ŝe w tej części 
ulicy jest droga poŜarowa, która stanowi najkrótszą drogę do szkoły dzieci z osiedla 
Jabłoniowego. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 305 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
1. Radny Tomasz Tobiański 
    Radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie kto jest odpowiedzialny za   
    wykonanie remontu i odbioru prac związanych z modernizacją drogi krajowej 91 w   
    Tczewie. 

Odnośnie wspomnianej inwestycji, było juŜ wiele wniosków dotyczących przede 
wszystkim ścieŜek rowerowych. Tym razem mieszkańcy zwrócili się z prośbą                           
o interwencję w sprawie kałuŜ po opadach w obrębie skrzyŜowania drogi krajowej nr 
91 z ul. Jagiellońską na wysokości przejść dla pieszych. Na całej szerokości zbiera się 
woda i nie ma moŜliwości przejścia nie wchodząc do kałuŜy. Zarówno przejście na 
wysokości stacji  Shell jak i Restauracji McDonald's są do poprawy. Na obu tych 
przejściach tworzą się kałuŜe skutecznie uniemoŜliwiające przejście przez drogę 
krajową nr 91. Do interpelacji załącza zdjęcie dokumentujące ww. zjawisko. Radny 
zwraca się z prośbą o interwencję, by w jak najszybszym czasie osoby odpowiedzialne 
za tą inwestycję zajęły się tą sprawą.  

    Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 306 
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Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił wystąpienie 
pod tytułem Schizofrenia bezobjawowa, które stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radny Zbigniew Urban – ,, panie przewodniczący rady, miałem nadzieję, Ŝe pewne 
zachowania w tej radzie się w końcu zakończą i nie pozwoli pan na to, Ŝeby w taki 
sposób na sesji Rady Miejskiej rozmawiać. Z tego, Ŝe pan Rajmund Dominikowski był 
przygotowany wnioskuje, Ŝe zostało to z panem wcześniej uzgodnione, ale to moja 
opinia. W tej chwili odniosę się tylko do tego, Ŝe na następną sesję przygotuję 
szczegółową odpowiedz na kaŜdy zarzut, kaŜde twierdzenie, które pan Dominikowski, 
tutaj Państwu przedstawił i wyciągnę z tego takŜe wnioski, takie natury ogólnej. 
Teraz chciałbym teŜ w trybie takim Ŝartobliwym powiedzieć, Ŝe w pewnym momencie 
miałem wraŜenie, Ŝe jestem na zjeździe komunistycznej partii Związku Radzieckiego, 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie piętnuje się indywidualności w imię 
dobra wspólnego, oczywiście urojonego. Do czego zmierzam, panie radny, otóŜ uwaŜam, 
Ŝe to co pan w tej chwili zrobił za przyzwoleniem przewodniczącego, jest po prostu 
rzeczą skandaliczną, to jest po prostu sąd kapturowy, takie rzeczy nie powinny mieć 
miejsca na sesji Rady Miejskiej.  
Powiem, Ŝe pan prezydent, czy rada miejska składa się z dwudziestu trzech radnych, 
siedemnastu z nich to radni koalicji ci, których państwo oglądają na sesjach i tak się 
zastanawiam, czy oni się zgadzają z tym co powiedział pan Dominikowski 
bezkrytycznie, bo chciałbym się równieŜ za miesiąc do tego odnieść. Bo jeŜeli się 
zgadzają z tym co powiedział pan Dominikowski, a nie widzę, Ŝeby ktoś protestował, to 
jest to juŜ naprawdę bardzo zły znak i sygnał i próba piętnowania osoby, która jest                    
w opozycji i ma prawo głosić swoje przekonania. Tym bardziej, Ŝe na potwierdzenie ich 
są wyroki sądów, są postanowienia prokuratur, policji. Na to co pan był uprzejmy  
przytoczyć, nie ma pan nic, poza tym, Ŝe jest to chyba owoc bujnej wyobraźni. Proponuję 
panu, Ŝeby do następnej sesji, która odbędzie się w listopadzie, przebadał się pod kątem 
tej jednostki chorobowej, o której pan tutaj wielokrotnie mówił, bo myślę, Ŝe pan moŜe 
być właśnie prekursorem tej leningradzkiej szkoły.” 
 
Przebieg dyskusji/polemiki na w/w temat znajduje się na nagraniu audio, dostępnym                
w Biurze Rady.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przedstawił średnie zarobki prezesów wszystkich spółek 
znajdujących się na terenie miasta.  
 
Radny Marcin Szulc – w imieniu swoim i mieszkańców, podziękował panu prezydentowi 
za realizację wniosku w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Nowowiejskiej.  
 
Radny Jarosław Bartoszewski – podziękował Panu Prezydentowi za natychmiastową 
realizację wniosku dotyczącego bezpieczeństwa, polegającym na ustawieniu barierek 
przy SSP Nr 2. 
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Radny zaprosił wszystkich mieszkańców na konkurs finałowy Festiwalu Twórczości 
Kociewskiej Romana Landowskiego, który odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 
10.00 w Centrum Kultury i Sztuki.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała władzom miasta, a w szczególności 
Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych panu Krzysztofowi Witosińskiemu i panu 
Januszowi Landowskiemu, za piękną alejkę na osiedlu Suchostrzygi.  
Radna zaprosiła mieszkańców Tczewa na śpiewane pieśni patriotycznych 9 listopada br.               
o godz. 17.00  w Spółdzielczym Domu Kultury na Suchostrzygach. 
 
Radny Krzysztof Bejgrowicz – podziękował panu prezydentowi i Wydziałowi Spraw 
Komunalnych za realizację dwóch wniosków, czyli poprawy bezpieczeństwa na ulicy 
Rokickiej oraz wymianę urządzeń  zabawowych na rowerodromie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –październik jest miesiącem 
seniora, w imieniu Prezydenta Miasta Tczewa i Rady Miejskiej w Tczewie, złoŜył 
wszystkim seniorom serdeczne Ŝyczenia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe wpłynęło pismo 
radnego Marka Byczkowskiego o rezygnacji z członka Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej. Następnie Przewodniczący Klubu Radnych PO Bartosz Paprot,  
poinformował, Ŝe Klub Radnych PO rozwiązał się, gdyŜ zgodnie ze statutem miasta nie 
posiada wystarczającej liczby członków.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ: 
- konwent odbędzie się 10 listopada br. o godz. 16.00, 
- sesja Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się 24 listopada br. 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 XXIII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1245. 
                   Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 

 


