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P r o t o k ó ł  Nr XXV/2016 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 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 śywicka 
                                 -  Zbigniew Urban 

                                       -  Czesław Roczyński                              
                                                                                       

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
            
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXV sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego, 
- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tczewie Barbarę Szczepańską, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, Ŝe w obradach sesji uczestniczy 20 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 06 grudnia 2016r. zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez zdjęcie pkt-u 9.14 
tj. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 
skarŜący wycofał skargę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 06 grudnia 2016r.wraz z zaproponowaną zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 19 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: D. śywicka, Cz. Roczyński, Z. Urban, T. Tobiański. 

 
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 24 listopada 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c grudzień 2016 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 24 listopada 

2016r. do 21 grudnia 2016 r. 
 
      II.  Część druga: 

7. Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2016 r. 
8. Przedstawienie protokołu nr 2/2016 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w zakresie 
„Realizacja kalendarza działań edukacyjnych, sposób finansowania i naliczanie 
odpłatności rodziców”. 
 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
9.1 zmiany budŜetu miasta na 2016 rok, 
9.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2027, 
9.3 ustalenia wykazu wydatków budŜetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budŜetowego 2016, 
9.4 przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                      

z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032, 
9.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r., 
9.6 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.,  
9.7 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r., 
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9.8 w sprawie nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”                              
(G. Kołodko), 

9.9 w sprawie nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”                        
(J. Strelau), 

9.10  Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy   
           Miejskiej Tczew na lata 2017-2022, 

9.11 zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta      
         Tczewa w ramach pomocy de minimis, 

9.12 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030, 
9.13 uchwalenia budŜetu miasta na 2017 rok. 

 
    10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
    11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.) 
 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 24 listopada  2016 r.                 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 24 listopada 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 24 listopada 2016 r.   
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 24 listopada  2016 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 19 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 19 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: D. śywicka, Cz. Roczyński, Z. Urban, T. Tobiański. 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 24 listopada 2016 r. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  grudzień 2016 r. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki   - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
informacji przedstawionej  przez Prezydenta Miasta są zapytania. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
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w okresie od 24 listopada 2016r.  
do 21 grudnia 2016 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił powyŜszą 
informację, stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej informacji z interpelacji są uwagi, zapytania.  
Uwag nie zgłoszono. 
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Stan zaawansowania inwestycji  
i remontów na koniec 2016 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił w/w informację. 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacje o Stanie zaawansowania inwestycji 
i remontów na koniec 2016 r. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Przedstawienie protokołu nr 2/2016 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w zakresie 
„Realizacja kalendarza działań edukacyjnych, sposób finansowania i naliczanie 
odpłatności rodziców”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos przewodniczącemu 
w/w zespołowi kontrolnemu Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej radny Józef Cichon – 
przedstawił w/w protokół z kontroli, który znajduje się w materiałach Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Pkt 9 podjęcie uchwał 

    Pkt  9.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budŜecie miasta Tczewa  
na 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.12.2016 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2016 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr XXV/201/2016 
w sprawie 

zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2016 rok 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta 

Tczewa na 2016 rok. 
    Pkt  9.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata 2016-2029 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.12.2016 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/202/2016 
w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029. 
 

    Pkt  9.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków  
budŜetu miasta, których niezrealizowane  
kwoty nie wygasają z upływem roku  
budŜetowego 2016 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 15.12.2016 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 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 ustalenia wykazu wydatków budŜetu miasta, których niezrealizowane  
kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2016. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/203/2016 
w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budŜetu miasta, których niezrealizowane 
kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2016 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.3 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budŜetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 2016 
 

    Pkt  9.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia do realizacji Programu  
usuwania wyrobów zawierających  
azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 16.11.2016 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 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 przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/204/2016 
w sprawie 

przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na  

lata 2016-2032  
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Pkt 9.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie   
zatwierdzenia planu pracy  
Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 01.12.2016 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXV/205/2016 
w sprawie  

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.5 – obecnych 20 radnych) 
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 
 
Pkt  9.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 01.12.2016 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 
r. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/206/2016 
w sprawie  

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r. 
podjęto jednogłośnie: za - 20 

(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r. 
 
Pkt  9.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu pracy Rady  
Miejskiej na 2017 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 06.12.2016 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/207/2016 
w sprawie  

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r. 
podjęto jednogłośnie: za - 20 

(podczas głosowania pkt 9.7 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Miejskiej na 2017 r. 
 

Pkt  9.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel  
Miasta Tczewa”(G. Kołodko) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 30.11.2016 r.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski, w imieniu 
przewodniczącego Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie wyróŜnienia ,,Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa”, przedstawił protokół z posiedzenia zespołu. Członkowie 
zespołu pozytywnie zaopiniowali wniosek.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/208/2016 
w sprawie  

nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 9.8 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie nadania wyróŜnienia 

,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
 

Pkt  9.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie   
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nadania wyróŜnienia ,,Honorowy  
Obywatel Miasta Tczewa”(J. Strelau) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały               
z dnia 30.11.2016 r.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski, w imieniu 
przewodniczącego Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie wyróŜnienia ,,Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa”, przedstawił protokół z posiedzenia zespołu. Członkowie 
zespołu pozytywnie zaopiniowali wniosek.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/209/2016 
w sprawie  

nadania wyróŜnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 9.9 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania wyróŜnienia 

,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
 

Pkt  9.10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcie Wieloletniego programu  
gospodarowania mieszkaniowym  
zasobem Gminy Miejskiej Tczew  
na lata 2017-2022 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– przedstawił projekt w/w uchwały   
z dnia 26.10.2016 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka - poinformowała, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. Omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 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 przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy  Miejskiej Tczew na lata 2017-2022. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/210/2016 
w sprawie  



10 

 

przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Miejskiej Tczew na lata 2017-2022 

podjęto jednogłośnie: za - 20 
(podczas głosowania pkt 9.10 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew na 

lata 2017-2022. 
 

    Pkt  9.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zwolnień przedsiębiorców z podatku  
od nieruchomości na terenie miasta  
Tczewa w ramach pomocy de minimis 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 20.12.2016 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 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 zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/211/2016 
w sprawie 

zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta 
Tczewa w ramach pomocy de minimis 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.11 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zwolnień przedsiębiorców z 
podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis 

 
    Pkt  9.12 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata 2017-2030 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.12.2016 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/212/2016 
w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.12 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030 
 

    Pkt  9.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
budŜetu miasta na 2017 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 16.12.2016 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– odczytał 
opinię Komisji Finansowo-BudŜetowej dotyczącej projektu budŜetu miasta na 2017 r. 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Radny Mieczysław Matysiak Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość  - 
wyraził niepokój dotyczący planowanego zadłuŜenia budŜetu miasta, natomiast po 
wyjaśnieniach Z-cy Prezydenta Miasta, klub będzie głosował za przyjęciem budŜetu 
miasta na 2017 rok.  
 
Radny Zenon Drewa Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie na Plus – odniósł 
się historycznie  do wcześniej przyjętych budŜetów miasta.  BudŜet miasta na 2017 rok  
moŜna nazwać proinwestycyjnym, bo kwota przeznaczona na inwestycje jest najwyŜsza 
w dotychczasowych budŜetach. MoŜna budŜet nazwać teŜ prospołecznym, bo udało się 
zabezpieczyć środki na wszystkie zadania realizowane przez samorząd miasta Tczewa.  
Widoczne są równieŜ zagroŜenia jakie nosi  wykonanie tego budŜetu. Gro środków na 
inwestycje, to środki unijne z funduszy Ochrony Środowiska na termomodernizację. Ale 
zgodnie z tym co mówił  pan prezydent zagroŜenie związane jest z terminami 
przygotowania wniosków i ewentualnego ich rozpatrzenia. 
Następna niewiadoma to reforma systemu edukacji, której na dzisiaj nie potrafimy 
oszacować i nie wiemy czy nie będziemy musieli ponosić z tego tytułu dodatkowych 
kosztów.  
Trzecie zagroŜenie związane jest z potrzebą zaciągnięcia kolejnej poŜyczki, kolejnej 
obligacji na około 20 mln zł.  
Generalnie jako klub PNP oceniamy ten budŜet bardzo pozytywnie.  
 
Uwag nie zgłoszono  
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Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2017 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXV/213/2016 
w sprawie 

budŜetu miasta na 2017 rok 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.13 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: D. śywicka, Z. Urban, Cz. Roczyński  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2017 rok. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Kazimierz Mokwa  

Radny na wniosek mieszkańców zwrócił się o wyremontowanie ulicy Bądkowskiego         
z materiałów pozyskanych z dróg, które będą remontowane w 2017 r.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 312 
 
 

2. Radny Kazimierz Mokwa  
Radny na wniosek mieszkańców zwrócił się o wyremontowanie ulicy Łajming                          
z materiałów pozyskanych z dróg, które będą remontowane w 2017 r. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 313 
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Józef Cichon – zwrócił się o zorganizowanie spotkania z kierownictwem Zakładu 
Energetyki Cieplnej w celu omówienia moŜliwości podłączenia osiedla Zatorze do sieci 
ciepłowniczej w związku z planowana rewitalizacją.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała za wsparcie, pomoc udzielaną na rzecz 
świetlic środowiskowych.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przedstawił informacje na temat podjętych uchwał                       
w sprawie:  

1) przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                        
z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032, 
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2) przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Miejskiej Tczew na lata 2017-2022. 

3) zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
w ramach pomocy de minimis. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radny Tomasz 
Klimczak złoŜył rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych PiS.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował: 
- odczytał przekazane od radnej Danuty śywickiej Ŝyczenia świąteczne, 
- Ŝe w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe na os. Staszica, odbędzie się koncert kolęd       
  w wykonaniu Eleni, 
- Radna BoŜena Chylicka została wyróŜniona w konkursie ,,Samorządowiec Pomorza   
  2016” 
- radni R. Dominikowski, T. Tobiański brali udział w turnieju tenisa stołowego, 
- konwent odbędzie się 12 stycznia br. o godz. 16.00, 
- robocza sesja Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 10.00, 
- uroczysta sesja odbędzie się 30 stycznia 2017 r. o godz. 12.15, msza św. o godz. 11.00   
  w kościele pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Tczewie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – złoŜył mieszkańcom miasta                        
i wszystkim obecnym Ŝyczenia świąteczne i noworoczne.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXV sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1140. 
 
                            Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 

 

 


