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P r o t o k ó ł  Nr XXVI/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017 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        -  Rajmund Dominikowski 

        -  Zbigniew Urban 
                                                                                                                      

Obecni zaproszeni goście     -   według załączonej listy obecności 
            
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXVI 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, 
- 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. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 12 stycznia 2017r. zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez: 
 
Zdjęcie z porządku obrad: 
- pkt-u 7 Przedstawienie protokołu nr 3/2016 z kontroli przeprowadzonej przez                 
  zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w StraŜy Miejskiej w Tczewie pn. „Realizacja  
  zadań ujętych w § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
- pkt-u 8.3 podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta. 
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 7.6 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu                
  Tczewskiego, 
- jako pkt  7.7 uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2017 rok, 
- jako pkt 7.8 uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta  
  Tczewa na lata 2017 – 2030. 
 
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 12 stycznia 2017r.wraz z zaproponowaną zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, R. Dominikowski, 

 
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 22 grudnia 2016 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c styczeń 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 22 grudnia 

2016 r.  do 25 stycznia 2017 r. 
 
      II.  Część druga: 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
7.1 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ z bonifikatą nieruchomości 

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo 
uŜytkowania wieczystego, 

7.2 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok, 
7.3 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów 

zdrowotnych, 
7.4 wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                        

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, 
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7.5 projektu dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew do 
nowego ustroju szkolnego, 

7.6 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
7.7 zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2017 rok, 
7.8 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017 – 2030, 
8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 22 grudnia 2016 r.                 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 22 grudnia 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 22 grudnia  2016 r.   
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 22 grudnia 2016 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, R. Dominikowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 22 grudnia 2016 r. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  styczeń 2017 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk- 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. 
Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 22 grudnia 2016 r.   
do 25 stycznia 2017 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe radni nie 
zgłosili w w/w okresie interpelacji.  
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Część II 
Pkt 7 podjęcie uchwał 

    Pkt  7.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na bezprzetargową  
sprzedaŜ z bonifikatą nieruchomości  
wykorzystywanej pod budownictwo  
mieszkaniowe, co do której wygasło  
prawo uŜytkowania wieczystego, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 04.01.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński– 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 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło 
prawo uŜytkowania wieczystego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVI/214/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo 

uŜytkowania wieczystego  
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.1 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, R. Dominikowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

bezprzetargową sprzedaŜ z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod 
budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo uŜytkowania wieczystego. 

 
    Pkt  7.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planów pracy Komisji  
stałych Rady Miejskiej na 2017 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.01.2017 r. poinformował, Ŝe komisje stałe Komisja Finansowo-
BudŜetowa, Polityki Gospodarczej, Polityki Społecznej i Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej przyjęły plany pracy. Komisja Rewizyjna plan pracy przyjęła w miesiącu 
grudniu 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 
rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVI/215/2017 
w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.2 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, R. Dominikowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok. 
 

    Pkt  7.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego na  
realizację programów zdrowotnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 05.01.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka - poinformowała, 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 na 
realizację programów zdrowotnych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVI/2017 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów 
zdrowotnych 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.3 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecna: Z. Urban, R. Dominikowski. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów zdrowotnych. 
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    Pkt  7.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wysokości i zasad ustalania  
opłat za korzystanie z wychowania  
przedszkolnego w przedszkolach  
publicznych prowadzonych przez  
Gminę Miejską Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.01.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVI/217/2017 
w sprawie 

wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.4 – obecnych 21 radnych)  

          podczas głosowania nieobecna: Z. Urban, R. Dominikowski. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew. 
 
Pkt 7.5 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie   
projektu dostosowania sieci szkół 
prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew do nowego ustroju szkolnego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.01.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
przedstawił informację dotyczącą projektu uchwały, stanowiąca zał. do protokołu, 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali  projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew do nowego ustroju szkolnego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXVI/218/2017 
w sprawie  

projektu dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew do nowego ustroju szkolnego 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 21 radnych) 

          podczas głosowania nieobecna: Z. Urban, R. Dominikowski. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew do nowego ustroju szkolnego. 
 

    Pkt  7.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.01.2017 r.  
 
Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski – omówił projekt uchwały, 
przedstawiając prezentację pt. ,, Przebudowa mostu drogowego przez Wisłę w Tczewie”. 
(prezentacja w zał.) 
 
Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem, jeŜeli by wszystkie etapy prac 
przebiegały zgodnie z planami, to kiedy mieszkańcy mogli by oczekiwać przejezdności 
mostu.  
 
Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski – poinformował, Ŝe II etap będzie 
realizowany na przestrzeni dwóch lat budŜetowych. Prace rozpoczną się w drugiej 
połowie tego roku i przez następny rok będzie realizowana inwestycja, czyli zakończenie 
II etapu przewiduje się w 2018 roku.  
Przygotowując harmonogram prac związanych z III etapem, w roku 2019 fragment 
ścieŜki rowerowej, która była by kontynuowana tak, aby pieszy ruch był moŜliwy w 
trakcie realizacji remontu. W III etapie nie będzie juŜ wymiany przęseł po stronie 
wschodniej gdyŜ przęsło z 1912 roku zostało juŜ wpisane do rejestru i  będzie 
odrestaurowywane. Najwcześniej na koniec 2019 roku mógłby być przywrócony ruch 
pieszo-rowerowy.  
 
Radny Józef Ziółkowski – zwrócił się z zapytaniem  
- ,,...czy most widać z Warszawy”, 
- co na te wszystkie fuzje finansowe Powiat Malborski, 
- co się stanie jeŜeli marszałek nie wesprze remontu, poniewaŜ jest to chyba warunek 
uzyskania i akceptacji całego projektu. 
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Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski – poinformował, Ŝe most                          
z perspektywy Warszawy jest widzialny i to dzięki panu Ministrowi Kazimierzowi 
Smolińskiemu. Większość ministrów, czy sekretarzy stanu zna most Tczewski. 
JeŜeli chodzi o brak wsparcia ze strony Marszałka, to powiat jest przygotowany na to, 
aby komplet dokumentów łącznie z deklaracją, która będzie usankcjonowana uchwałą                   
31 stycznia br. aby złoŜyć dokumenty w Warszawie do 10 lutego br. aby tę subwencje 
otrzymać.  
Do Starosty Powiatu Malborskiego było kierowane zapytania o wsparcie, ale bez Ŝadnej 
odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe samorząd 
miasta Tczewa równieŜ rozmawiał z panem marszałkiem i jest zapewnienie, Ŝe pomoc 
będzie ale nie wiadomo w jakiej kwocie. NajbliŜsza sesja sejmiku jest w poniedziałek               
30 stycznia br. moŜe na tej sesji zapadnie  decyzja, jeŜeli nie to moŜe przy okazji.  
 
Radny Zenon Drewa – zwrócił się z zapytanie dotyczącym wstępnego szacunku III etapu.  
 
Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski – pierwotnie kilka lat temu kiedy 
był przygotowany projekt remont mostu, który zakładał część historyczną, część 
nowoczesną padały kwoty ok. 140 mln. zł. w całości. Szacunkowo III etap moŜe wynosić 
ok. 30 mln zł.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVI/219/2017 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.6 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: Z. Urban, R. Dominikowski. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego 
 

    Pkt  7.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta  
Tczewa na 2017 rok 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 13.01.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – 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 zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2017 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVI/220/2017 
w sprawie 

zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2017 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.7 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: Z. Urban, R. Dominikowski. 

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

Tczewa na 2017 rok 
 

    Pkt  7.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na  
lata 2017-2030  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 13.01.2017 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2017-2030. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVI/221/2017 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030 
podjęto jednogłośnie: za –21 
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(podczas głosowania pkt 7.8 – obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecna: Z. Urban, R. Dominikowski. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Bartosz Paprot 

Radny zwrócił się z wnioskiem o dokończenie remontu chodnika przy ul. Wł. Jagiełły        
w Tczewie. Przed paroma miesiącami rozpoczął się II etap remontu, lecz pomimo 
zapowiedzi, Ŝe zostanie on zakończony radny stwierdza, iŜ zatrzymał się on przy 
wieŜowcu, przy ul. Wł. Jagiełły 5. Dokończenie remontu powinno być priorytetem                  
z uwagi na zachowanie ciągłości zaplanowanej inwestycji. Radny prosi                                 
o zarezerwowanie środków finansowych potrzebnych na jego realizację. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 314 
 
2. Radny Bartosz Paprot 

Radny zwrócił się z wnioskiem o ogrodzenie, otoczenie zielenią miejską oraz 
wyposaŜenie w nowe drabinki, ławki, huśtawki placu zabaw na ulicy Wł. Jagiełły 1              
w Tczewie. Plac zabaw jest zniszczony i potrzebuje naprawy. Nie jest on równieŜ 
ogrodzony, co powoduje zagroŜenie dla bawiących się tam dzieci oraz prowadzi do 
jego stałego zanieczyszczenia. Podkreślenia wymaga fakt, iŜ zaniedbany teren, jest 
jedynym miejscem, w którym mogą bawić się dzieci z pobliskich wieŜowców na ulicy 
Wł. Jagiełły 1,3, 5, jak równieŜ bloków  nr 7 oraz 9, naleŜących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej Barbakan. DoposaŜenie placu zabaw i wprowadzenie w tym miejscu 
zieleni, przyczyni się do estetyzacji przestrzeni publicznej na osiedlu Suchostrzygi, 
dlatego realizacja tego wniosku jest niezwykle potrzebna. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 315 
 
3. Radny Bartosz Paprot 

Radny zwrócił się z wnioskiem o usunięcie defektów w nawierzchnia jezdni przy               
ul. Wł. Jagiełły 4, 6, prowadzącej do Gimnazjum nr 3 w Tczewie, jak najszybciej ze 
środków bieŜących budŜetu miasta, przeznaczonych na remonty ulic. Są tam 
niebezpieczne dziury, trudne do ominięcia przez przejeŜdŜające tamtędy samochody. 
Jest to droga bardzo często uczęszczana nie tylko przez mieszkańców, ale równieŜ 
przez rodziców przyjeŜdŜających po swoje dzieci do szkoły, jak teŜ interesantów, 
przyjeŜdŜających do Gimnazjum nr 3. Droga w takim stanie obniŜa komfort jazdy, ale 
przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 316 
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4. Radny Marcin Szulc 
Radny w imieniu mieszkańców ulicy Polnej 4 w Tczewie zwrócił się z wnioskiem                     
o zainstalowanie brakującego oświetlenia przy wejściach do klatek schodowych. Brak 
oświetlenia stwarza ryzyko potknięć czy poślizgnięć szczególnie w okresie zimowym.  
Miejsca te są na tyle zaciemnione, Ŝe utrudniają, szczególnie osobom starszym 
swobodny dostęp do klatek. Jako dobry przykład dodam, Ŝe we wszystkich sąsiednich 
budynkach wejścia są oświetlone.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 317 
 
5. Radny Marcin Szulc 

Radny w imieniu mieszkańców ulicy 30 Stycznia 8 w Tczewie zwrócił się                           
z wnioskiem o uzupełnienie ubytku chodnika prowadzącego do budynku 
mieszkalnego. Brakująca część chodnika uniemoŜliwia przejście szczególnie                       
w okresach deszczowych. W miejscu tym tworzy się duŜe rozlewisko kałuŜy,                       
a w okresie zimowym zamarzniętą powierzchnię, która ma znaczący wpływ na 
bezpieczeństwo lokatorów. Do wniosku radny dołącza przykładowe zdjęcie 
przedstawiające obecną sytuację.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 318 
       

6. Radny Józef Ziółkowski  
Radny po konsultacji z wnioskodawcą i mieszkańcami osiedla S. Staszica nie zgadza 
się z odpowiedzią udzieloną przez firmę transportową Meteo z dnia 9 grudnia 2016 r. 
Radny ponownie prosi o czytelne oznakowanie elektroniczne na autobusach linii nr 4 
napisu: „Dworzec PKP – Os. S. Staszica – CzyŜykowo”, lub zmianę numeracji linii               
nr 4, taka aby wszystkie kursy przez Os. Staszica/Flex uzyskały nowy numer linii,             
np. nr 5. Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 319 
 
7. Radny Józef Ziółkowski 

Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i ławek 
dla dorosłych w obrębie ulicy Za Portem i Okrętowej w Tczewie. Mogą to być 
urządzenia, które pozostały po modernizacji bulwaru nadwiślańskiego.   

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 320 
 
8. Radny Józef Ziółkowski 

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie oświetlenia na ulicy Malinowskiej pod 
wiaduktami. Radny dodaje, Ŝe gdy oddano ulice do uŜytku w 2000 r. istniało tam 
oświetlenie.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 321 
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9. Radny Józef Ziółkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o utworzenie przystanku komunikacji miejskiej na             
ul. Malinowskiej w Tczewie na wysokości skrzyŜowania z ul. Kwiatową. Istnieje tam 
duŜe centrum handlowe. Radny dodaje, Ŝe chodzi o przystanek w dwóch sekcjach 
CzyŜykowo – PKP i odwrotnie.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 322 
 

10. Radny Czesław Roczyński  
Radny w imieniu mieszkańców ul. Jedności Narodu 18,20,21,22 w Tczewie zwrócił 
się z wnioskiem o wykonanie chodnika w łączniku pomiędzy ul. Jedności Narodu 
20,21 a ul. Gdańską 15 wraz z oświetleniem. W tej chwili przejście to w okresie 
jesień, zima i wiosna jest zabłocone. Z przejścia tego korzystają mieszkańcy w/w 
bloków w drodze na cmentarz, do sklepu NETTO, na dworzec PKP, do przystanków 
komunikacji miejskiej przy ZSE na ul. Gdańskiej. Plany i zdjęcia w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 323 
 
11. Radna BoŜena Chylicka 

Radna zwróciła się z wnioskiem o remont chodnika na odcinku Westerplatte 6 i 7, 
wyrównanie lub nowe wyłoŜenie płyt chodnikowych na ul. Westerplatte w Tczewie 
na odcinku przy budynku 6 i 7 plus wjazd. Stan chodnika jest fatalny i stwarza 
zagroŜenie dla mieszkańców poruszających się po nim. NaleŜy zaznaczyć Ŝe jest to 
droga dla uczniów Szkoły nr 5, ponadto miały tam miejsce upadki osób starszych.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 324 
 

12. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna zwróciła się z wnioskiem o ustawienie pojemnika na psie odchody przy pasie 
zieleni na ul. Armii Krajowej przy bloku 57.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 325 
 

13. Radna Danuta śywicka  
Radna zwróciła się z wnioskiem o naprawę kratki, która znajduje się w chodniku na 
ulicy Wojska Polskiego (niedaleko sklepu Zielik). Kratka ta jest uszkodzona, 
powstała tam dziura, która stanowi zagroŜenie dla dzieci i dorosłych przechodniów.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 326 
 

14. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwrócił się z zapytaniem do kogo naleŜy odśnieŜanie chodników na osiedlach 
wielorodzinnych, w szczególności dotyczy to ulic Jagiełły i świrki (na odcinku od   
Al. Kociewskiej do Armii Krajowej). Od mieszkańców ww. ulic radny otrzymał 
sygnały, Ŝe chodniki nie były odśnieŜane, a poruszanie się było bardzo utrudnione.  

      Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 327 
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15. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców ul. Półwiejskiej i Młyńskiej w Tczewie zwrócił się                    
z wnioskiem o wystąpienie do PKP S.A  Oddział Gospodarowania Nieruchomościami              
w Gdańsku o przycięcie drzew (topoli włoskich) na terenie działki nr 17/6 połoŜonej 
przy ul. Prostej w Tczewie. Uzasadnienie w załączeniu.   

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 328 
 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Bartosz Paprot – wygłosił oświadczenie Platformy Obywatelskiej Powiatu 
Tczewskiego, dotyczące sprzeciwu PO w sprawie organizacji spotkania z cyklu 
świadomi patrioci, które ma zostać poprowadzone przez radną PiS Annę Kołakowską.   
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformował, Ŝe jak co roku udziela pomocy                          
w wypełnianiu PIT-ów 36 i 37, począwszy od miesiąca lutego do końca kwietnia,                     
w kaŜdy czwartek miesiąca od godz. 16.00-17.00 w Spółdzielczym Domu Kultury na 
Suchostrzygach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował: 
- konwent odbędzie się 9 lutego br. o godz. 16.00, 
- sesja robocza odbędzie się 23 lutego br. o godz. 10.00, 
- sesja uroczysta z okazji Dnia Tczewa odbędzie się 30 stycznia br. o godz. 12.15, msza   
  św. w intencji mieszkańców odbędzie się o godz. 10.00 w kościele p. w PodwyŜszenia   
  KrzyŜa Św. w Tczewie, a o godz. 16.00 w Fabryce Sztuk odbędzie się spotkanie                      
  z honorowymi obywatelami miasta,  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXVI sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1145. 
 
 
                            Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 

 

 

 


