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P r o t o k ó ł  Nr XXIV/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 listopada 2016 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:      -    22/ wg listy obecności 

 
Nieobecni  radni        -  Danuta Żywicka                                  

                                                                                       
Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 

            
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXIV 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, że w obradach sesji uczestniczy 22 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. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 10 listopada 2016r.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 10 listopada 2016r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  

przyjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 20 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: D. Żywicka, K. Misiewicz, Cz. Roczyński,  
 

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 27 października 

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

27 października 2016 r. do 23 listopada 2016 r. 
 
      II.  Część druga: 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
7.1 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,  
7.2 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miejska 
Tczew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania                                     
i wykorzystywania, 

7.3 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, 

7.4 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017, 

7.5 przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2017, 

7.6 uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczew”, 

7.7 przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 
Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego 
Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
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międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WP 2014-2020), 

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

7.9  skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                      
w Tczewie,  

7.10 nadania Pani Eleonorze Lewandowskiej Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”, 

7.11 nadania Panu Zygfrydowi Libanowi Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”, 

7.12  nadania Panu Ryszardowi Lidzbarskiemu Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”. 

 
8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 października  2016 r.                 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 27 października 2016 r. 
Poinformował, że protokół był wyłożony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół              
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r.   
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 27 października 2016 r. 

przyjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 20 radnych) 

podczas głosowania nieobecni: D. Żywicka, K. Misiewicz, Cz. Roczyński, 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 27 października 2016 r. 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c  listopad 2016 r. 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - przedstawił informację z bieżącej 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. 
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Radny Zenon Drewa – podziękował za przedstawienie informacji dotyczących 
propozycji zmiany w systemie edukacji, polegającej przede wszystkim na wygaszeniu 
gimnazjów i wprowadzeniu 8 letnich szkół podstawowych.  
 
Radny Zenon Drewa – zapytał czy będzie można zapoznać się z analizami dotyczącymi 
zmian.  
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że na komisjach będą odbywały 
się dyskusje w tym temacie.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 27 października 2016 r.  

do 23 listopada 2016 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił powyższą 
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.  
Uwag nie zgłoszono. 
 
Część II 

Pkt 7 porządku posiedzenia 

    Pkt  7.1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 08.11.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Przewodniczący  Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/189/2016 

w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 7.1 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. Żywicka 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego. 

 

    Pkt  7.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

ustalenia trybu udzielania i rozliczania  

dotacji dla publicznych i niepublicznych  

placówek oświatowych prowadzonych  

przez inne organy niż Gmina Miejska  

Tczew oraz zakresu i trybu kontroli  

prawidłowości ich  pobrania i wykorzystywania 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 8.11.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący  Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych                     
i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina 
Miejska Tczew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania                                  
i wykorzystywania. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/190/2016 

w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miejska 

Tczew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich  pobrania i wykorzystywania 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 7.2 – obecnych 22 radnych)  

        podczas głosowania nieobecna: D. Żywicka,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania                 

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych 

prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miejska Tczew oraz zakresu i trybu 

kontroli prawidłowości ich  pobrania i wykorzystywania. 

 

    Pkt  7.3  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

ustalenia liczby punktów sprzedaży  

napojów zawierających powyżej  

4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
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przeznaczonych do spożycia poza  

miejscem sprzedaży 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 3.11.2016 r. Poinformował, że Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, w głosowaniu: za-2, 
przeciw – 1, wstrz. – 3. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej  
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/191/2016 

w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

podjęto większością głosów: za –11, przeciw – 10, wstrz. – 1, 
(podczas głosowania pkt 7.3 – obecnych 22 radnych)  

za głosowali: M. Szulc, M. Augustyn, R, Dominikowski, M. Bollin, K. Mokwa, Z. Drewa,                  
B. Paprot, K. Bejgrowicz, J. Ziółkowski, Cz. Roczyński, K. Misiewicz, 

przeciw głosowali: Z. Urban, M. Matysiak, E. Ziółek-Radziszewska, T. Klimczak, J. Cichon,                    
J. Bartoszewski, G. Pierzynowska, B. Chylicka, K. Ickiewicz, T. Tobiański, 

wstrzymał się od głosu: M. Byczkowski. 
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka. 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

    Pkt  7.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zatwierdzenia Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w mieście Tczewie na rok 2017 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 08.11.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Radny Zenon Drewa – zwrócił się z zapytaniem, czy pomoc dla Powiatu Tczewskiego na 
zadanie pn. - dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego 
,,Dziadka” w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6, do wysokości 60.000 zł. jest 
finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że pomoc dla Powiatu Tczewskiego, 
finansowana jest ze środków ze środków Gminnego Programu Profilaktyki                              
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2017. 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/192/2016 

w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        

i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 7.4 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka,  

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017. 

 

Pkt 7.5 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie   

przyjęcia rocznego planu potrzeb  

w zakresie wykonywania prac  

społecznie użytecznych w mieście  

Tczewie na rok 2017 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 26.10.2016 r.  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2017. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXIV/193/2016 

w sprawie  

przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w mieście Tczewie na rok 2017 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 22 radnych) 

           podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie przyjęcia rocznego planu 

potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście 

Tczewie na rok 2017 

 

Pkt  7.6  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

uchwalenia zmiany „Studium  

uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego  

miasta Tczew” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 8.11.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
w/w projektu uchwały są zapytania.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/194/2016 

w sprawie  
uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczew” 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

(podczas głosowania pkt 7.6 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka,  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew”. 

 

Pkt  7.7  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przystąpienia do realizacji projektu  

partnerskiego pn.: „Pomorskie Trasy  

Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym  

R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo  

Miasta Tczewa” w ramach realizacji Przedsięwzięcia  

Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie  

Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10                                                            

i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 24.10.2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10                 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach realizacji 
Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”               
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020). 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/195/2016 

w sprawie  

przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Trasy 

Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 

Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego 

Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R 10  i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 (RPO WP 2014-2020) 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

(podczas głosowania pkt 7.7 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka,  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta 

Tczewa” w ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa 

Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10                  

i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). 

 

Pkt  7.8  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie   

zajęcia stanowiska w odpowiedzi  

na wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa w trybie art. 101 ustawy o  

samorządzie gminnym 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 24.11.2016 r. poinformował, że wezwanie do  usunięcia naruszenia prawa 
wpłynęło do Rady Miejskiej w Tczewie od Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew, a dotyczy uchwały                
Nr XXII/177/2016 z dnia 29 września 2016 r. Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie 
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu. 
Wojewoda Pomorski nie zaskarżył uchwały, uznał, że jest ona zgodna z prawem. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/196/2016 

w sprawie  

zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 7.8 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka,  

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska 

w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w trybie                            

art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Pkt  7.9  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie   

skargi na działalność Dyrektora  

Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały               
z dnia 24.11.2016 r. Poinformował, że skarga dotyczy odmowy przyznania świadczenia  
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z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. 
 

Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/197/2016 

w sprawie  

skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 7.9 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

 

Pkt  7.10  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie   

nadania Pani Eleonorze Lewandowskiej  

Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały   
z dnia 07.11.2016 r.  
Poinformował, że wszystkie komisje stałe i Kapituła Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI” pozytywnie zaopiniowały wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Tczewskiej o nadanie Pani Eleonorze Lewandowskiej Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI” za wieloletnią działalność społeczną na rzecz miasta Tczewa i jego 
mieszkańców w zakresie kultury. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania Pani Eleonorze Lewandowskiej Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/198/2016 

w sprawie  

nadania Pani Eleonorze Lewandowskiej Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

(podczas głosowania pkt 7.10 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania Pani Eleonorze 

Lewandowskiej Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”. 
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Pkt  7.11  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie   

nadania Panu Zygfrydowi Libanowi  
Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały  
z dnia 07.11.2016 r.  
Poinformował, że wszystkie komisje stałe i Kapituła Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI” pozytywnie zaopiniowały wniosek Stowarzyszenia Biegający Tczew                   
o nadanie Panu Zygfrydowi Libanowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za 
promowanie sportu, głównie lekkiej atletyki wśród mieszkańców miasta Tczewa.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania Panu Zygfrydowi Libanowi Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/199/2016 
w sprawie  

nadania Panu Zygfrydowi Libanowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

(podczas głosowania pkt 7.11 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania Panu Zygfrydowi 

Libanowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”. 
 
Pkt  7.12  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
nadania Panu Ryszardowi Lidzbarskiemu  
Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały  
z dnia 07.11.2016 r.  
 
Radny Jarosław Bartoszewski – poinformował, o błędnie wpisanej w § 1 nazwie 
wnioskodawcy w/być tak jak w uzasadnieniu do uchwały:  Oddziału Kociewskiego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie oraz Stowarzyszenia Gospodarczego 
Kociewie w Tczewie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, że wszystkie 
komisje stałe i Kapituła Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” pozytywnie zaopiniowały 
wniosek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie oraz 
Stowarzyszenia Gospodarczego Kociewie w Tczewie. 
Autopoprawka zostanie ujęta w projekcie uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania Panu Ryszardowi Lidzbarskiemu Medalu ,,PRO DOMO 
TRSOVIENSI”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXIV/200/2016 
w sprawie 

nadania Panu Ryszardowi Lidzbarskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

(podczas głosowania pkt 7.12 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: B. Żywicka,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania Panu Ryszardowi 

Lidzbarskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radna Bożena Chylicka  

Radna zwróciła się z wnioskiem o podjęcie zdecydowanych działań związanych                       
z wyrównaniem drogi, jezdni ulicy Głowackiego w Tczewie. Jezdnia z dnia na dzień 
ulega pogorszeniu, praktycznie w krótkim czasie może być nieprzejezdna.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 307 
 

2. Radna Bożena Chylicka, Radny Krzysztof Misiewicz 
Radni zwrócili się z wnioskiem o wyrównanie jezdni na ul. Kościuszki w Tczewie. Na 
wysokości skrzyżowania z ul. Łazienną wystąpiły zapadnięcia w jezdni. Radni proszą 
o solidne wykonanie prac, ponieważ niedawno były naprawione ww. zapadnięcia.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 308 
 
3. Radna Bożena Chylicka 

Radna zwróciła się z zapytaniem jakie są zamierzenia odnośnie ulicy Bądkowskiego 
na „Górkach” w Tczewie. Mieszkania w wybudowanych blokach są sprzedane, 
wybudowano sporo domów jednorodzinnych. Radna wnioskuje o przygotowanie 
projektu wykonania ulicy Bądkowskiego.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 309 
 
4. Radny Krzysztof Misiewicz  

Radny zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie akcji sprawdzającej i upominającej 
(lub w trudnych przypadkach ukarania) dotyczącej zakazu wieszania reklam                           
i plakatów na słupach energetycznych oraz przystankach autobusowych. Od dłuższego 
czasu można zaobserwować ciągłe łamanie tego zakazu, w związku z tym radny prosi 
o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 310 
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TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
1. Radny Kazimierz Ickiewicz  

Radny zwraca się o podjęcie działań w zakresie poprawy wizerunku cmentarza 
komunalnego, który jak stwierdzają mieszkańcy jest zaniedbany. W zasadzie w pełni 
utwardzony jest tylko główny ciąg z odgałęzieniem do kaplicy. Inne ciągi nie są 
utwardzone, albo są utwardzone tylko częściowo. W czasie opadów deszczu na 
cmentarzu – jak sygnalizują mieszkańcy – jest błoto, a na głównej alei są kałuże wody. 
Reasumując zwracam się o podjęcie działań przez Miasto lub Zarządcę, których celem 
będzie zadbanie o poprawę wizerunku cmentarza komunalnego. Chodzi głównie o: 
utwardzenie nawierzchni, ciągów komunikacyjnych, zabudowę kontenerów na odpady 
komunalne. W załączeniu pismo i 6 zdjęć (5 z cmentarza komunalnego w Tczewie i 1                   
z Malborka). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 311 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – w imieniu radnej Danuty 
Żywickiej i mieszkańców osiedla Kolejarz podziękował  Zakładowi Usług Komunalnych 
za wymianę nawierzchni chodnika, nowego przejścia dla pieszych, nowych ławek i koszy 
na śmieci, przeniesienie wszystkich pojemników na śmieci w miejsce bardziej ustronne 
na ulicy Wojska Polskiego. Radnej Danucie Żywickiej życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia. 
 
Radny Zbigniew Urban – panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni                   
i goście. 
,, Nawiązując do poprzedniej sesji Rady Miejskiej, na której zobowiązałem się do 
przedstawienia Państwu merytorycznych informacji i odpowiedzi na zarzuty, które były 
mi stawiane przez kolegę radnego Rajmunda Dominikowskiego i Krzysztofa Misiewicza, 
chciałbym powiedzieć, że spędziłem dużo czasu analizując tą wypowiedz, analizując ją 
wielokrotnie.  Gdybym miał odpowiedzieć merytorycznie to powiedziałbym w ten 
sposób: tytułem wstępu, proszę państwa, otóż panie Rajmundzie Dominikowski, pan nie 
jest w stanie mnie obrazić, to co pan mówił ... no w jakiś sposób insynuował mi pan 
różne zachowania, czy rzeczy, podejrzewał o rzeczy, których ja tak naprawdę nie 
zrobiłem, w związku z tym nie czuję się adresatem pana wystąpienia.  
Co do tej kwestii, której był pan uprzejmy powiedzieć, że za dwa lata nie będzie już mnie 
w Radzie Miejskiej, to chciałbym powiedzieć, że czasy się trochę zmieniły i teraz już 
towarzysze nie decydują o tym kto zasiada a kto nie. Zatem czekajmy na werdykt 
wyborców w 2018 roku, życie zweryfikuje.  
Do kolegi radnego Krzysztofa Misiewicza, nawiązując do prezentacji dotyczącej spółek 
miejskich i spółki powiatowej Szpitale Tczewskie. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że 
my jesteśmy na sesji Rady Miejskiej w związku z tym przedmiotem naszego 
zainteresowania są spółki miejskie. A spółkami miejskimi są Zakład Wodociągów                      
i Kanalizacji, Zakład Utylizacji Odpadów Stałych i Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego. Natomiast właścicielem spółki akcyjnej jest powiat tczewski 
i wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania tej spółki można uzyskać na sesji Rady 
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Powiatu i już na najbliższej sesji w wtorek 29 listopada 2016 r. w porządku obrad jest 
punkt dotyczący funkcjonowania spółki Szpitale Tczewskie. Serdecznie pana zapraszam, 
myślę, że pełną wiedzę na temat tej spółki tam pan zdobędzie. Jako członek rady 
nadzorczej tej spółki, nie mogę po prostu na tym forum, wypowiadać się na temat 
funkcjonowania tych spółek. Członkowie rad nadzorczych spółek miejskich również nie 
chodzą na sesje rady powiatu i nie opowiadają o kulisach działania czy funkcjonowania 
spółek miejskich. Jak mawia klasyk jest to oczywista oczywistość, dlatego proponuje 
abyśmy na sesji rady miejskiej ograniczyli się do rozmawiania na temat spółek miejskich, 
a jeżeli chodzi o spółkę powiatową jakie są Szpitale Tczewskie, to zapraszam na sesje 
rady powiatu we wtorek.  
Chciałem również powiedzieć, tutaj mała dygresja, że Szpitale Tczewskie są spółką 
akcyjną, pan niedawno miał okazję uczestniczyć w kursie dla kandydatów na członków 
rad nadzorczych. Posiadł pan wiedzę, wie pan, że to jest spółka duża, jej przychody to        
56 milionów rocznie, a więc takimi pieniędzmi obracają Szpitale Tczewskie. Zatrudniają 
678 pracowników na różne formy zatrudnienia, są to umowy o pracę, umowy zlecenia 
inne umowy cywilno-prawne. Myślę, że to pokazuje rząd wielkości proporcji między 
spółkami miejskimi a spółką powiatową. I te przychody 56 milionów, to są pieniądze, 
które trafiają co roku do spółki Szpitale Tczewskie, nie raz na 10 lat. 
Chciałem też powiedzieć, że pani prezes Marzena Mrozek w Szpitalach Tczewskich 
otrzymuje wynagrodzenie, mówiąc kolokwialnie z dwóch źródeł, jest zatrudniona jako 
dyrektor podmiotu leczniczego Szpitale Tczewskie i przełożona wszystkich pielęgniarek 
i również w ramach powołania na funkcję prezesa zarządu spółki. To są krotności 
wynagrodzenia, które ustalane są ustawą. Chciałbym też powiedzieć, że w nawiasie tym 
znajdują się krotności nagród, które uzyskiwała pani prezes w okresie 2010-2014. I jak 
państwo widzą, to w żadnym z tych przypadków, w żadnym roku pani prezes Marzena 
Mrozek nie uzyskała maksymalnej nagrody z tytułu sprawowania funkcji prezesa czy 
pełnienia obowiązków dyrektora.  
Chciałbym powiedzieć, że pani prezes łączy dwie funkcje dyrektora i prezesa.                         
W szpitalu musi funkcjonować osoba, dyrektor, który jest przełożonym pielęgniarek, 
gdyby pani prezes nie miała tego w zakresie swoich obowiązków, to wówczas trzeba 
byłoby zatrudnić inną osobę, której też wypłacano by wynagrodzenie. Tutaj te dwie 
funkcje są połączone.  
Jeżeli chodzi o dietę, bo tutaj kolega mnie trochę zaskoczył swoją analizą i tym, że 
zarabiam 900 zł na godzinę, powiem szczerze, że chciałbym tyle zarabiać, jeżeli ktoś jest 
mi w stanie tyle zapłacić to rzucam wszystko i idę w ciemno. Natomiast chcę 
powiedzieć, że posiedzenia rady nadzorczej Szpitali Tczewskich, zwłaszcza w tym 
ostatnim okresie, to są posiedzenia kilku godzinne, dzisiaj również jest i trwają zwykle 
od 15.30 do 20.00 czasem dłużej do 21.00. To nie są jedyne spotkania rad nadzorczych, 
bo my wielokrotnie w ciągu miesiąca kontaktujemy się zarówno z zarządem spółki                      
i spędzamy tam dużo czasu, ale kontaktujemy się również z właścicielem czyli zarządem 
powiatu. Jak państwo wiedzą w ostatnim okresie Szpitale Tczewskie przeprowadziły 
dwie duże inwestycje. Część z państwa była na otwarciu realizacji inwestycji Jessica 1 
czyli budowy łącznika, jak i Jessica 2 czyli nadbudowy. To są duże inwestycje, ale tak 
jak powiedziałem o szczegółach powie pani dyrektor na sesji rady powiatu. Tyle tylko 
odnośnie spółek.  
Mam nadzieję, że poniższa prezentacja przypomni koledze radnemu Krzysztofowi 
Misiewiczowi działania jakie przez pewien czas również ze mną podejmował w celu 
doprowadzenia do przebudowy ulicy Jedności Narodu, bo to nie jest tak, jak powiedział 
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kolega na ostatniej sesji, że moją jedyną zasługą jest to, że podniosłem rękę                                  
i zagłosowałem za przebudową, a jak powiedział radny Rajmund Dominikowski, że 
powinienem milczeć i ogrzać się w blasku pana prezydenta Mirosława Pobłockiego                    
i podczepić się pod ten sukces.  
Za chwilę retrospektywna prezentacja, przypomni państwu, a cześć tutaj z państwa jest 
od 2007 roku i uczestniczy od samego początku, kiedy pojawił się pomysł realizacji  
przebudowy ulicy Jedności Narodu. Szkoda, że nie ma pana prezydenta, bo byłaby 
okazja aby sobie porozmawiać, powspominać, bo pan prezydent w tym oczywiście 
uczestniczył jako osoba wiodąca ze strony miasta, a pan starosta jako osoba wiodąca ze 
strony powiatu.  
Na wstępie powiem tylko tyle, że nie było łatwo, to nie jest tak, że winny jest albo pan 
prezydent albo winny jest pan starosta, to były bardzo trudne negocjacje, długi proces, 
kosztuje to masę pieniędzy. Wiadomo, że budżet powiatu w porównaniu z budżetem 
miasta jest znacznie bardziej ograniczony, pieniądze w powiecie są znaczone i powiat 
jest w stanie zrobić jedną albo pół ulicy w ciągu roku.  
Mam nadzieję proszę Państwa, że od dzisiaj sesje rady miejskiej będą tym miejscem, 
gdzie będziemy dyskutowali tylko i wyłącznie merytorycznie i na temat spraw miasta, że 
nie będzie już żadnych wycieczek, że nie będzie ataków, bo ja ze swojej strony deklaruję, 
że jestem gotowy do współpracy, jestem otwarty na krytykę, proszę mnie krytykować za 
to co mówię, robię. Możecie się państwo nie zgadzać z moimi pomysłami albo ocenami, 
ale proszę nie atakować mnie personalnie.  
 
Następnie radny Zbigniew Urban przedstawił prezentację dotyczącą remontu ulicy 
Jedności Narodu, (prezentacja stanowi zał. do protokołu).  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że dzisiejsza sesja 
jest ostatnią sesją, na której jest możliwość wypowiedzenia się  przez wszystkich na te 
tematy, które do tej pory funkcjonowały, które istniały przez ostatnie miesiące.                       
Od  następnej sesji pozostaje tylko ewentualnie prasa, czy sądy. Na sesji nie będziemy się 
zajmowali nawet w najmniejszym wymiarze czasowym osobami radnych, osobami 
prywatnymi, tylko kwestiami, które będą dotyczyły sesji.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, iż kilka razy już prosił radnego 
Zbigniewa Urbana, aby nie mówił ciągle o jakiś kłamstwach prezydenta. Poinformował, 
że był tą osobą, która przygotowywała porozumienie, która konsultowała treść tego 
porozumienia ze starostą i z prezydentem, która rozmawiała również z mecenasami.                   
I w dniu w którym może się przejęzyczył, bo powiedział, że dla niego formalnie ona była 
już zamknięta, było już wszystko uzgodnione. I to naprawdę, jeżeli się będziemy w tej 
chwili dogadywać o to, czy to było pięć minut wcześniej, czy pięć minut później ... 
prosiłem o to kilka razy. Dla pana może wyraz kłamca nie ma żadnego priorytetowego 
znaczenia, dla mnie ma strasznie, bo to ja przygotowałem wspólnie z prezydentem, 
wspólnie ze starostą i ta sprawa naprawdę w tym momencie była już zamknięta.  
Gdyby nie działania pana prezydenta i jego ludzi remontu tej ulicy by nie było i mimo 
tego, że go pan nazywał kłamcą, to dzisiaj remont jest. Proszę naprawdę spokojnie do 
tego podejść. Wie pan ... ja mogę również powiedzieć, że ja kiedyś marzyłem o tym, że 
będę prezydentem Tczewa, co dalej, tak się wydarzyło, że jestem zastępcą, ale co innego 
marzenia, co innego składanie różnych dokumentów, a co innego ciężka praca, praca, 
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która widzą mieszkańcy. Prezydent się uniósł poza ten konflikt, który pan wywołał                     
i potrafił doprowadzić do tego, że ta ulica jest zrealizowana, chwała mu za to.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – poinformował, że 
dzisiejsze wystąpienie radnego Zbigniewa Urbana, to jest zupełnie inny styl niż 
dotychczas i chwała za to, było to spokojne, wyważone. Panie Zbyszku nigdy nie 
chciałem pana obrazić, a wręcz przeciwnie. Pan ma dobry wywiad, wypowiadam się na 
różnych forach, zawsze mówiłem o panu z wielka estymą i to że ma pan dobre 
przygotowanie, także nie o to chodzi. Nawiązując do pana dzisiejszego wystąpienia, to 
chcę powiedzieć, że ordynacja wyborcza ponad trzydzieści razy mówi o zamieszkaniu,                
a nie o zameldowaniu i pan doskonale to wie, że jest to niezgodne z ordynacją wyborczą, 
ale to tak na marginesie.  
Przedstawił wystąpienie stanowiące załącznik do protokołu.  
 
Radny Tomasz Klimczak – podziękowała panu przewodniczącemu za to, co dzisiaj 
powiedział, że to jest ostatnia dyskusja osobista, mimo wielokrotnego zwracania przez 
Klub Radnych PiS uwagi na to, żeby sesje Rady Miejskiej nie stawały się ringami walki 
między radnymi. Radny zaznaczył, że będzie uważał na wypowiedziane przez 
przewodniczącego słowa, iż to dziś ostatni raz prywata jest na sesji Rady Miejskiej. 
 
Radny Bartosz Paprot – podziękował panu prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu                   
i dyrektorowi ZUK-MZD Przemysławowi Boleskiemu za realizację wniosku, w sprawie  
remontu chodnika na ulicy Jagiełły.  
 
Radny Zbigniew Urban – odnosząc się do wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta Adama 
Burczyka poinformował, że: ,, Adam ja nie powiedziałem, że pan prezydent Pobłocki jest 
kłamcą, a ty powiedziałeś to dwukrotnie. Ja powiedziałem, że ... chociaż chyba nawet nie 
powiedziałem,  że skłamał. Jeżeli jest taka potrzeba to możemy sięgnąć do źródeł, bo 
nagrania z sesji są archiwizowane. Wypowiedź pana prezydenta trwała trzy minuty, 
wypowiedz pana starosty minutę, sesje odbywały się tego samego dnia. Pan prezydent 
powiedział, że jest porozumienie, pan starosta powiedział, że nie ma porozumienia, 
koniec kropka, niech to tak zostanie.  Nie definiujmy tego i nie określajmy tego słowami 
bardziej rygorystycznymi niż trzeba. Jest naprawdę wielka różnica między 
stwierdzeniem, że ktoś jest wariatem, albo zachowuje się jak wariat. Nie było moją 
intencją w jakikolwiek sposób obrażenie pana prezydenta, tylko wskazanie na to, że była 
różnica zdań na temat porozumienia tego samego dnia w ciągu jednej godziny i działo to 
się w blasku kamer na sesji Rady Miejskiej i sesji Rady Powiatu i nie chcę już do tego 
wracać. Taka jest moja opinia.”  
 
Radny Krzysztof Misiewicz - ,,każdy myśli, że będzie dalszy ciąg z poprzedniego 
miesiąca, ale to nie tak, chcę powiedzieć parę zdań.  
Wystąpienie było takie jakie powinno być każde, konkretne na faktach, do ostatniego 
slajdu, ostatni slajd przelał u mnie w pewnym sensie czarę goryczy. Wytłumaczę później 
dlaczego. 
Mógłbym podważać to co pan radny pokazywał, odnośnie zarobków pani prezes w tej 
chwili, ale wiceprezes w okresie o którym mówiłem, bo ja mówiłem o prezesie, ale to nie 
ma znaczenia w tej chwili. Moglibyśmy się kłócić, że ja atakowałem, a tak naprawdę ja 
zapowiadałem moje wystąpienie już kilka miesięcy wcześniej i zrealizowałem to co 
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obiecałem, że pokażę jak to wygląda z dwóch stron, też to była odpowiedź na ataki na 
prezesów i na prezydenta, ciągłe ataki. Także ja staram się nie atakować.  
Odnośnie ostatniego slajdu – dotacji na elewację. Jakim trzeba być cynicznym                         
i wyrachowanym człowiekiem kolego Urban, czy jak to ty powiedziałeś, były kolego, 
żeby wiedzieć, że moja mama mieszka całe życie w tym domu, całe życie o niego dbała, 
zarabiała i wkładała pieniądze, gdzie ja jestem właścicielem tylko jednej czwartej tego 
domu i teraz co .. pan radny zabrania mojej mamie prawa, które ma każdy inny 
mieszkaniec i właściciel kamienicy na Starym Mieście, prawa ubiegania się o dotacje, 
tylko dlatego, że ja jestem radnym. To jest absurd. Tak samo absurdem jest, że pan chce 
decydować o tym ile ja powinienem zarabiać i ile powinni zarabiać prezesi. To nie 
pańska gestia i nie pański interes. Przykro mi. A odnośnie zarobków informatyka, to 
niech pan sprawdzi sobie ile wynosi średnia krajowa – nie osiągam tej średniej na moim 
stanowisku. Rozumiem, że pan nie ma zielonego pojęcia co robię w pracy, czym się 
zajmuję, jakie mam obowiązki.  
Co do Jedności Narodu cieszę się z tego wystąpienia bardzo, bo pan radny pokazał ilu 
radnych brało w tym udział, jak to wyglądało naprawdę – czy pan zrobił więcej, slajdy 
pokazywały jak to wyglądało, nie musiałem odpowiadać panu na to pytanie.  
Różnica między nami co do Jedności Narodu powstała w kadencji 2010-2014, gdy ja 
twierdziłem już od samego początku, że realnie w tamtej kadencji jesteśmy w stanie 
zrobić projekt, a nie zaczynać inwestycji. Ty się upierałeś, że powinniśmy ją zacząć. Jak 
wyszło, wyszło trochę później z różnych względów, o których tu mówiliśmy ale to też 
nie ma o czym mówić.   
Szanując prośbę radnych - ,,młodych radnych” nie będę już więcej  polemizował, nawet 
jak radny Urban odpowie coś jeszcze, to nie miejsce i czas na to , tak jak była mowa. 
Na poprzedniej sesji jakby były zarzuty, że ja później rozmawiam, śmieję się z radnym 
Urbanem, że jesteśmy kolegami - nie, nie kontaktujemy się już długo ze sobą, właśnie 
przez takie momenty jak ten ostatni slajd, że pan radny musi gdzieś tam ,,ugryźć”, ,,wbić 
tę szpilkę” i po co, bo to było zupełnie niepotrzebne.  
Na koniec chciałbym powiedzieć coś, co chyba jest najważniejsze z dzisiejszej sesji, 
będę postępował tak w przyszłości, a mianowicie chciałbym powiedzieć, że na dzisiejszej 
sesji mieliśmy jedną bardzo ważną uchwałę. Ona przeszła, nikt jest nie skomentował, ja 
specjalnie też nic nie powiedziałem, ale ona decyduje o dość dużej, długotrwałej 
przyszłości  i dużego kawałka terenu naszego miasta. Myślę, że to mieszkańcom trzeba 
powiedzieć. Jest to uchwała, dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, dotyczy to fragmentu miasta obszaru 
dawnego poligonu wojskowego czyli prawie 120 ha na Górkach. Z dotychczasowego 
studium wynikało, iż w granicach administracyjnych miasta znajdują się tereny, które po 
wypełnieniu stanowić będą wystarczające na ponad 100 lat rezerwy mieszkaniowo-
usługowej. Biorąc pod uwagę znaczne przeszacowanie rezerw terenowych w stosunku do 
prognozy demograficznej, zdecydowano o rezygnacji z przeznaczenia terenu dawnego 
poligonu na funkcję osiedla mieszkaniowego. Owszem planuje się tam w trzech 
kawałkach, drobne fragmenty, które  przylegają do istniejących osiedli, które będą 
przeznaczone na tereny mieszkaniowe. Ale w tej chwili większość terenu poligonu 
planujemy przeznaczyć na funkcje zieleni, rekreacji i sport z uzupełnieniem tak jak 
mówiłem, na fragmentach funkcji mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjną.  
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Radny Jarosław Bartoszewski – podziękował kolegom radnym za pozytywne głosowanie 
nad wnioskiem  Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej o przyznanie Medalu PRO 
DOMO TRSOVIENSI dla pani Eleonory Lewandowskiej. 
Przedstawił informacje dotyczące zakończenia Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. 
Romana Landowskiego.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz- poinformował, że wiele 
zostało dzisiaj powiedziane w duchu rozwagi i pojednania i oby tak było. Wszyscy tu 
obecni radni powinni  sobie zadać pytanie, kim są radni i udzielić na nie odpowiedzi. 
Każdy udzielił by bardzo podobnych odpowiedzi, że radni są przedstawicielami 
społeczeństwa, mieszkańców miasta Tczewa i powinni działać na rzecz  mieszkańców 
miasta, głównie swojego okręgu, z którego zostali wybrani, ale także dla całego miasta, 
bo radny, jest radnym, miasta Tczewa. Decyzje powinny być merytoryczne.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski–poinformował, że radny 
Krzysztof Misiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił informacje na temat jednej                       
z ważniejszych uchwał. Dobrze byłoby , aby  mieszkańcom miasta przekazywane były 
skrótowe informacje dotyczące podejmowanych uchwał.  
 
Radny Kazimierz Mokwa– poinformował, aby radni czas poświęcony na 
przygotowywanie wystąpień poświęcili na wspólne działania z mieszkańcami. Każdy 
radni ma na pewno jakieś osiągnięcia, ale nie wszyscy tym się chwalą.  
 
Radny Mieczysław Matysiak – poinformował, że cieszy się, iż koledzy radni wreszcie 
postanowili zakończyć osobiste spory, natomiast w tym wszystkim zabrakło słowa 
przepraszam dla mieszkańców miasta Tczewa. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż: 
- konwent odbędzie się 1 grudnia br. o godz. 15.30 (wcześniej ponieważ o godz. 16.00   
  odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych), 
- sesja Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się 22 grudnia  br. o godz. 10.00, 
- wigilia miejska odbędzie się 18 grudnia na Placu Grzegorza, 
- po zakończeniu obrad sesji odbędzie się spotkanie robocze, na który pani Skarbnik                     
  i Prezydent Miasta omówią projekt budżetu miasta na 2017 rok.  
-1grudnia br. odbędzie się dla mieszkańców miasta debata na temat projekt budżetu   
  miasta na 2017 rok. 
 
Poinformował, że radny Kazimierz Ickiewicz został uhonorowany Medalem Stolema, jest 
to tzw. nobel województwa, który zostanie wręczony 13 grudnia br.  w gdańsku ratuszu.  
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. 1210. 
                            Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


