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P r o t o k ó ł  Nr XXVIII/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017 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     -  Krzysztof Misiewicz 
          

Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXVIII 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, 
- Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Barbarę  
   Szczepańską, 
- Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i  Wychowania - Alicję   
   Olszewską,  
- 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 22 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane kworum 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 16 marca 2017r. zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez: 
Wprowadzenie: 
- jako pkt 14.15 projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na 
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym. 
 
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 16 marca 2017r.wraz z zaproponowaną zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz z w/w  zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 22 radnych) 
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz 

 
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 23 lutego 2017 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 23 lutego 2017 

r. do 29 marca 2017 r. 
 
      II.  Część druga: 
 

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2016 roku. 

8. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu wspierania rodzin miasta Tczewa 
na lata 2015-2017. 

9. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2017”. 
10. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2016 r.  
11. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 

Fabrykę Sztuk w 2016 r.  
12. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 

2016 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w 
szkołach. 

13. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2016. 
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14. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

14.1 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego w Gminie Miejskiej Tczew, 

14.2 określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół 
podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

14.3 realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej 5                       
w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 10                            
z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 11                          
w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach szkolnych 2017/2018-
2019/2020, 

14.4 określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróŜnień za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym                      
i krajowym, 

14.5 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Tczew,  

14.6 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, 
14.7 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
14.8 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa, 

14.9 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy ul. Nowowiejskiej 12A ), 

14.10 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy ul. 30-go Stycznia 11), 

14.11 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy Al. Zwycięstwa 19), 

14.12 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy ul. Tetmajera 3). 

14.13  zmiany budŜetu miasta na 2017 rok, 
14.14  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata     2017-2030 
14.15 zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym. 
15. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 

     
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 23 lutego 2017 r.                 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 23 lutego 2017 r. 
Poinformował, Ŝe protokół był wyłoŜony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
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Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół z 
sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r.   
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 23 lutego 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 23 lutego 2017 r. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  luty 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe Prezydent 
Miasta Mirosław Pobłocki jest na dzisiejszej sesji nieobecny, poniewaŜ jest na spotkaniu 
w Ministerstwie Infrastruktury. 
 
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 
przedstawionej informacji są zapytania. 
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie budowany łącznik do 
Sali gimnastycznej przy SP Nr 8 w Tczewie.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe nie będzie budowany łącznik 
do sali gimnastycznej przy SP Nr 8.  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe w ubiegłym 
tygodniu zmarła pani Ryta Chirek, Skarbnik Miasta Tczewa w latach 1991-2003.  
Rada Miejska w Tczewie minutą ciszy uczciła pamięć Ryty Chirek. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 23 lutego 2017 r.  
do 29 marca 2017 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację ze 
zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą o odczytanie treści złoŜonego  
uzupełnienia do interpelacji pismo z dnia 15 marca 2017 r. , a nie tylko udzielonej na nią 
odpowiedzi.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe do Rady nie 
wpłynęło pismo radnego o uzupełnienie interpelacji z dnia 20 lutego 2017 r. tylko 
odpowiedz na to pismo.  
 
Wobec powyŜszego 
Radny Zbigniew Urban – odczytał treść pisma z dnia 15marca 2017 r. stanowiącego 
uzupełnienie do odczytanej interpelacji.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji 
w celu spotkania się Komisji Polityki Społecznej. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Narkomanii  
w 2016 roku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej BoŜena Chylicka – przedstawiła 
informację uzupełniającą do w/w informacji: 
- budŜet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
  i Narkomanii dla miasta Tczewa w 2016 roku, wykonany został w 99,33%(strona 2), 
- dotacja dla Caritas Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Tczewie została   
  rozliczona w kwocie 68.720 zł. – kwota nie wykorzystana 680 zł. (strona 7-1h), 
- powinno być: wydatkowana kwota z budŜetu budŜet Gminnego Programu Profilaktyki          
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosła 1.127.440,54 zł.   
  (wpisano w zaokrągleniu kwotę 1.127.441 zł. (strona 20). 
Komisja zapoznała się z w/w informacją. 
Uwag nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

w 2016 roku. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie za 2016 rok  
z realizacji Programu wspierania  
rodzin miasta Tczewa na lata 2015-2017. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
Komisja zapoznała się z w/w informacją. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, Ŝe  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu 

wspierania rodzin miasta Tczewa na lata 2015-2017. 
 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Informacja z przebiegu  
„Nieobozowej Akcji Zima 2017” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
Komisja zapoznała się z w/w informacją. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informacja z przebiegu 
„Nieobozowej Akcji Zima 2017” 

 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji zadań  
statutowych realizowanych przez  
TCSiR w 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił 
wystąpienie, stanowiące załącznik do protokołu.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez TCSiR w 2016 r. 

 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji zadań  
statutowych realizowanych przez  
MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację.  
Uwag nie zgłoszono  



7 

 

Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2016 r. 

 
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z wykonania  
planu pracy Pracowni Edukacji  
Ekologicznej za rok 2016 wraz  
z informacją na temat selektywnej  
zbiórki odpadów zorganizowanej  
w szkołach 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z wykonania 

planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2016 wraz z informacją na 
temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach. 

 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z przebiegu  
Akcji Zima 2016. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z przebiegu 
Akcji Zima 2016. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji 
w celu spotkania się Komisji Finansowo-BudŜetowej. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Pkt 14 podjęcie uchwał 

    Pkt  14 .1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
w Gminie Miejskiej Tczew 



8 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.03.2017 r. poinformował, Ŝe Kuratorium Oświaty pozytywnie 
zaopiniowało projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.      
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/231/2017 
w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  
szkolnego w Gminie Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 14.1 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie dostosowania 

 sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
w Gminie Miejskiej Tczew. 

 
    Pkt  14.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia kryteriów naboru do szkół 
podstawowych prowadzonych przez  
Gminę Miejską Tczew dla kandydatów  
zamieszkałych poza obwodami szkół  
podstawowych oraz dokumentów niezbędnych  
do potwierdzenia tych kryteriów 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.03.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.    
   
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół 
podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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   Uchwałę Nr XXVIII/232/2017 
w sprawie 

określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół 

podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 14.2 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwały w sprawie określenia 

kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
  

    Pkt  14.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas 
siódmych Szkoły Podstawowej 5 w Tczewie,  
Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie,  
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie,  
Szkoły Podstawowej nr 11w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie  
w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.03.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.    
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – przedstawił 
wystąpienie, stanowiące zał. do protokołu.  
 
Radny Józef Cichon -  poinformował, Ŝe to co mówił Wiceprzewodniczący Rady 
Rajmund Dominikowski, nie ma nic wspólnego z naborem uczniów do klas siódmych, 
czy realizowaniem ich obowiązku szkolnego.  
 
Radny Zbigniew Urban – odniósł się równieŜ do wystąpienia Wiceprzewodniczącego 
Rady Rajmunda Dominikowskiego, aby dyskutować merytorycznie nad projektami 
uchwał przedstawionymi Radzie do głosowania, natomiast manifesty polityczne pana 
Dominikowskiego, myślę, Ŝe jeszcze korzeniami sięgające PZPR, powinny zostać 
natychmiast przez pana przewodniczącego przerwane i ta wypowiedź nie powinna zostać 
dokończona.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe dlatego 
wystąpienie zostało przerwane. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas siódmych Szkoły 
Podstawowej 5 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 
10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 11w Tczewie, 
Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/233/2017 
w sprawie 

realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej 5             
w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 10                  
z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 11w Tczewie, 
Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 14.3 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie realizacji obowiązku 

szkolnego uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej 5 w Tczewie,                           
Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tczewie, Szkoły Podstawowej nr 11w Tczewie, Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020. 

 
Pkt  14.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia warunków i trybu  
przyznawania nagród i wyróŜnień  
za osiągnięcie wysokich wyników  
sportowych we współzawodnictwie  
międzynarodowym i krajowym 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.03.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.   
Poinformował, Ŝe jest to zupełnie nowa uchwała, po przegłosowaniu jej w dniu 
dzisiejszym traci moc uchwała X/73/2015. Prace nad tą uchwała trwały dość długo, bo 
praktycznie od początku roku. Uwagi, które wpłynęły do samorządu miasta Tczewa                    
z Prokuratury, wpłynęły nie tylko do naszego samorządu, lecz do wielu samorządów, 
które je równieŜ rozpatrywały. Został przygotowany projekt uchwały, który spełnia 
oczekiwania zawodników i trenerów. Niejeden jeszcze raz będzie ta uchwała 
dostosowywane do potrzeb.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróŜnień za 
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i 
krajowym. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/234/2017 
w sprawie 

określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróŜnień za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym  

i krajowym 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 14.4 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 
przyznawania nagród i wyróŜnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym 
 

    Pkt  14.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia zasad udzielania  
i rozliczenia dotacji celowej  
na dofinansowanie prac związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.03.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski- 
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 zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXVIII/234/2017 
w sprawie 

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu  

Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 14.5 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania 
i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 
 

    Pkt  14.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.03.2017 r.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolanta Śliwińska – omówiła projekt uchwały. 
Poinformowała, Ŝe projekt uchwały zawiera zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze całego miasta, wykonywany na podstawie 
uchwały intencyjnej, podjętej przez Radę Miejską w Tczewie 25 września 2004 r,                     
w której został określony zakres zmian i zakres przestrzenny i przedmiotowy. 
Przedmiotem wniosków były przede wszystkim wnioski osób prywatnych                                
i przedsiębiorców, które zostały zebrane przez poprzednie lata i nie były procedowane w 
poprzednich zmianach, które były zmianami pojedynczymi, tematycznymi, które miały 
róŜne cele.  
Tutaj podeszliśmy do takiego duŜego przedsięwzięcia uporządkowania tego co się działo 
do tej pory w planowaniu. Tym bardziej, Ŝe plan od 2005 roku swój czas juŜ ma, warunki 
ekonomiczne i społeczne się zmieniają. Bardzo wiele podmiotów właścicieli czuło juŜ 
niedostatek, brak moŜliwości rozwojowych w związku z tym, ta liczba wniosków 
wskazuje na konieczność przyjrzenia się planowi w całości.  
W okresie od 2010 r. do 2014 r. wniosków było 58, po ogłoszeniu formalnym                        
o przystąpieniu do zmiany planu, czyli to co się wydarzyło po wrześniu 2014 r. 
wpłynęło- bo wtedy pojawia się moŜliwość złoŜenia wniosków, to wynika wszystko z 
przepisów ustawy, było 48.  
W efekcie tych wszystkich wniosków 25 wniosków nie uwzględniono w całości,                       
16 wniosków uwzględniono w częściach.  
Zasadnicza sprawa dotycząca tej zmian planu jest taka, Ŝe dotyczy to zmian przy 
zachowaniu zapisów dotychczasowego planu, czyli ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego i wszystkich zasad, które w tym planie były określone. Nie wchodziliśmy 
w tej zmianie w ogólne zasady kształtowania przestrzeni publicznej ani w strukturę tego 
dokumentu. Zmiany, które się pojawiały, pojawiają się albo takim pojedynczym zapisem 
dla danego obszaru, bądź teŜ zmianą tekstową, co do np. parametrów, bo takie zmiany się 
bardzo często pojawiały.  
Tak jak wcześniej wspomniałam, ta uchwała ma charakter porządkowy ze względu na 
ilość wniosków, która nagromadziła się przez lata, a takŜe na fakt, Ŝe te uwarunkowania 
się zmieniają i  plan po prostu w pewnych miejscach zaczął blokować niektórym 
podmiotom, przedsiębiorstwom, czy osobom prywatnym ich rozwój czy poprawę jakości 
Ŝycia.  
Zmiana procedowana była od września 2004 r. czyli od przyjęcia ustawy o przystąpieniu 
do marca 2017 r. czyli do dnia dzisiejszego, kiedy to prosimy państwa radnych                        
o przyjęcie tego projektu uchwały.  
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Dla porządku – pan prezydent w swojej informacji juŜ wspominał, przypomnę, Ŝe 
wyłoŜenie planu dostępne dla wszystkich, gdzie plan moŜna było oglądać, wnosić uwagi, 
to był okres od 14-16 marca, dyskusja publiczna odbywała się w tej sali 23 lutego              
z udziałem autora zmian planu i urzędników, więc moŜna było uzyskać wszelkie 
informacje, a do 20 marca moŜna było składać uwagi.  
W efekcie wyłoŜenia planu złoŜono 11 uwag z czego 4 uwag nie uwzględniono, 
pozostałe 7 uwag było uwagami korygującymi w pewnym sensie. W formie uwag nie 
moŜna składać zupełnie nowych wniosków, więc te uwagi odnoszą się do juŜ 
procedowanych zmian. I tam pojawiły się korekty, prośby o uelastycznienie zapisów i to 
wszystko co nie wymagało uzgodnień, co było osiągalne, polegało tylko na zapisach, 
więc te rzeczy zostały uwzględnione. Tak jak powiedziałam, plan ten miał duŜą 
otwartość na mieszkańców i ich zapotrzebowania.  
Podstawą sporządzenia planu jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi, wytycznymi urbanistycznymi, to jest 
cały pakiet dokumentów, który jest uwzględniany, no i oczywiście studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań  
i jego zapisy są wiąŜące dla planu miejscowego, tutaj trzeba wręcz w uchwale 
zdeklarować tę zgodność i ona jest teŜ w trybie nadzoru kontrolowana przez biuro 
wojewody.  
Odnoszę się teraz do jednej zmiany, z tego względu, Ŝe ta jedna zmiana w zasadzie była 
omawiana na komisji i teŜ ma jakiś swój oddźwięk w tej chwili w informacji                         
w przestrzeni publicznej. 
Zmiana dotyczy terenu przy ul. Jagiellońskiej, Alei Kociewskiej i ul. Rokickiej, jest to 
zmiana, na którym dotychczas w planie znajdował się teren przemysłowy. To co państwu 
tu przedstawiam to jest wyrys ze studium z 2013 r. w którym juŜ wówczas przy podjęciu 
uchwały o zmianie, został wprowadzony teren zabudowy. Ta szarafura czerwono, jasno 
brązowa, jest szarafurą dotycząca zabudowy mieszkaniowej i taki zapis został 
wprowadzony. Od razu zaznaczam, Ŝe mapa jest integralną częścią współgrającą                
z tekstem i te dwa elementy studium są nierozłączne i jednakowo niezbędne do 
funkcjonowania studium. 
Mamy to przeznaczenie zapisane w studium i to się potwierdza teŜ w zapisach, poniewaŜ 
studium jest dokumentem, który kształtuje politykę przestrzenną. W tamtym czasie, 
kiedy przystępowaliśmy do studium, sytuacja na tym terenie wyglądała w ten sposób, Ŝe 
od dłuŜszego czasu było wiadomo, Ŝe będziemy chcieli w tym miejscu zamienić, 
przekształcić ten teren z funkcji produkcyjnej na funkcję mieszkaniową. Z tego względu, 
Ŝe coś co było na obrzeŜu miasta, stało się trochę w centrum miasta i funkcja taka, która 
– no my w terenach przemysłowych oczekujemy teraz wysokich technologii, czystego 
przemysłu, a tutaj nagle w środku miasta, niemal w środku tej dzielnicy były obiekty 
typu betoniarnia, stolarnia. Więc jakby w naturalnym procesie, decyzja była taka, Ŝe 
konsekwentnie będziemy próbowali zamieniać ten teren na usługowy. I taka decyzja była 
wówczas podjęta. To, Ŝe to się znajduje w terenach przemysłowych, to jest fakt, ale 
studium jednocześnie pozwalało na taką sytuację, Ŝe tam gdzie nie ma juŜ   produkcji, 
moŜna wprowadzać funkcję mieszkalną. Ma to teŜ swój oddźwięk w bardzo ogólnej 
zasadzie studium, która mówi o tym, Ŝe funkcje wiodące i funkcje towarzyszące mogą 
być zamieniane. Czyli moŜemy w procesie ciągłym zmiany planu doprowadzać do 
sytuacji w sposób uzasadniony, wymiany funkcji wiodącej, bądź towarzyszącej, bądź 
zamieniać role tych funkcji. Wynika to z zasady, która została zapisana w studium w 
punkcie 2.1, 3.1 z którego wynika, Ŝe dopuszcza się zmiany istniejących funkcji 
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wiodących na projektowane funkcje towarzyszące. I my w tej sytuacji prowadzimy ten 
proces. Zaczęliśmy studium w roku 2011 i od tego czasu prowadzimy ten proces 
wprowadzania tego fragmentu części funkcji mieszkaniowej w tej części produkcyjnej,   
z powodów takich naturalnych procesów, które się dzieją w mieście i w tym obszarze. 
To teŜ zupełnie naturalnym był wniosek z urzędu, w którym te tereny, na których            
w zasadzie nie było juŜ Ŝadnej produkcji i Ŝadnych przedsięwzięć, wnioskiem z urzędu 
zostały wprowadzone do tej zmiany i zainicjowały tą zmianę w studium uwarunkowań.                      
I to w momencie, kiedy było procedowane przeniosło się potem na zainteresowanie 
kolejnych właścicieli.  
W 2014 roku pojawił się wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej, która zrezygnowała 
równieŜ z funkcji produkcyjnej, mając atrakcyjną duŜą działkę  w świetnym kształcie,              
z duŜą moŜliwością zabudowy, realizując swoje cele, zamierza w tym miejscu wykonać 
budownictwo mieszkaniowe.  
Z punktu widzenia ładu przestrzennego jest to zmiana korzystna, poniewaŜ tak jak 
wspomniałam wcześniej, przesuwamy funkcję produkcyjną  do strefy, a tam juŜ ten teren 
produkcyjny jest juŜ uporządkowany, ma zupełnie inna klasę i standaryzację. Tutaj 
wprowadzamy funkcje mieszkaniową, która jest jak gdyby ciągłością Osiedla 
Suchostrzygi i Osiedla Piotrowo. Z punktu widzenia ładu przestrzennego ten wniosek był 
zasadny.  
Pojawił się równieŜ wniosek takŜe porządkujący z urzędu, gdzie istniejąca dotychczas 
funkcja jednorodzinna, która w poprzednim planie niestety miała zapisy przemysłowe      
i utrudniała funkcjonowanie tych działek i tych właścicieli, przywróciliśmy tutaj tę 
funkcję i wprowadziliśmy do tego ogólnego zapisu obszaru mieszkaniowego, teŜ na 
podstawie tej zasady.  
Efekt jest taki, Ŝe ta właśnie zmiana, o której mówię uzyskała teren, jak państwo widzą, 
identyczny z tym wprowadzonym w studium i rozszerzenie zapisów w tekście                        
o zabudowę mieszkaniowo-usługową wielorodzinną i jednorodzinną. Wielorodzinna to 
jest UMW, a jednorodzinna to MN,U gdzie teŜ są dopuszczone usługi. I ze względu na 
fakt, właśnie tej zasady ładu przestrzennego, gdzie my, powiedzmy za plecami, w 
stosunku do Alei Kociewskiej, za plecami tego obszaru mamy kolejne usługi i to nie jest 
juŜ przemysł. Tam się ten teren zupełnie inaczej teŜ rozwija i podejrzewam, Ŝe w kolejnej 
zmianie planu teŜ trzeba będzie się bardzo dokładnie temu przyjrzeć, by ujednolicić te 
zapisy. Ta zmiana z punktu widzenia ładu przestrzennego i polityki przestrzennej miasta 
jest uzasadniona.  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, Ŝe na rysunku w części studium jest błąd, 
poniewaŜ na ulicy Jagiellońskiej nie ma skrzyŜowania o ruchu okręŜnym.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolanta Śliwińska – poinformował, Ŝe jest to 
studium z 2013 roku, według dokumentów planistycznych, nie pokazuje się elementów 
rozwiązania ruchu drogowego, jest tylko grafika pokazująca obszar skrzyŜowania, a nie 
rozwiązanie organizacji ruchu.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski- Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa wraz z 
nieuwzględnionymi uwagami zapisanymi w zał. Nr 3, w głosowaniu: za – 7 , przeciw - 0, 
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wstrz. – 2, wstrzymali się od głosu: T. Klimczak, J. Cichon, w głosowaniu nie brał 
udziału obecny podczas głosowania Z. Urban. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa wraz                                 
z nieuwzględnionymi uwagami zapisanymi w zał. Nr 3, w głosowaniu: za –  10 
jednogłośnie, podczas głosowania nieobecny Z. Urban. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław – zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, 
zapytania do projektu uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – ... ,, tytułem wstępu tylko,  chciałbym powiedzieć, Ŝe przed 
chwilą usłyszeliśmy, Ŝe obie Komisje Polityki Gospodarczej i Finansowo-BudŜetowa 
zaopiniowały projekt tej uchwały. W związku z tym mam pytanie do członków tych  
komisji, poniewaŜ ja nie głosowałem, jeŜeli chodzi o wniosek 29, który był tutaj tak 
szeroko omawiany przez panią naczelnik, jako jedyny z całego projektu uchwały 
dotyczący zmiany studium. Proszę sprawdzić jakie jest uzasadnienie tego wniosku, bo    
w dokumentach, która otrzymałem jest napisane pod wnioskiem 29, Ŝe jest to wniosek 
zgodny ze studium, według dokumentu jest to teren rozwojowy strefa V.4 dla terenów    
o przewadze zabudowy mieszkaniowo usługowej. Czy Państwo równieŜ mają taki zapis, 
Ŝe jest to teren o przewadze zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Rozumiem, Ŝe 
wszyscy, 21 radnych taki zapis ma, więc pytam, jak mogliście zaopiniować pozytywnie 
projekt tej uchwały. PrzecieŜ oczywistym jest, Ŝe jest to strefa – obszar produkcyjno-
usługowy przy ulicy Jagiellońskiej i Rokickiej z przewagą oczywiście funkcji 
produkcyjnej i usługowej. To tytułem tylko wstępu. 
 
Przed chwilą pani naczelnik, której bardzo dziękuję za przygotowanie tej prezentacji, bo 
wyręczyła mnie we wielu sprawach. Chciałem teŜ podziękować za poŜyczenie na chwilę  
tekstu studium uwarunkowań, który zawiera 600 stron tekstu, tutaj w tym 
najwaŜniejszym dla miasta, strategicznym, planistycznym dokumencie opisane są 
wszelkie szczegóły wskazujące kierunki rozwoju naszego miasta na bliŜszą i dalszą 
przyszłość. Przeczytałem ten dokument dwukrotnie, zwłaszcza te fragmenty, które 
dotyczyły omawianego dzisiaj na sesji wniosku. Wniosku złoŜonego przez Wydział 
Gospodarki Mienia Komunalnego naszego urzędu, czyli tak naprawdę przez pana 
prezydenta juŜ w roku 2012. Proszę Państwa ja nie znalazłem w Ŝadnym miejscu tego 
studium, tego tekstu, zapisu, który mówiłby o tym, Ŝe na terenach produkcyjnych 
moŜliwa jest budowa czteropiętrowych budynków mieszkalnych. 
Wzbudziło to moje bardzo duŜe zdziwienie, więc przyjrzałem się sprawie bardziej. 
Zgodnie z tym, co pani naczelnik powiedziała i miała teŜ na swojej prezentacji,              
w studium wyznacza się tereny o funkcji wiodącej, produkcyjnej i usługowej dla tego 
terenu. Są to tereny zabudowane tą funkcją w większym lub mniejszym stopniu. Ponadto 
wyznacza się dodatkowe tereny pod funkcję wiodącą produkcyjną i usługową, obecnie 
niezabudowane. Dla obszarów zabudowanych lub częściowo zabudowanych funkcją 
produkcyjno–usługową, zaleca się kontynuację tych funkcji  lub podobnych. Natomiast 
naleŜałoby wykluczyć funkcję mieszkaniową, poza funkcją związaną z dozorem 
obiektów.  
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I dalej tak jak pani naczelnik równieŜ wskazała. W obszarach, których nie występuje 
zabudowa produkcyjna, dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej lecz                      
z przestrzeganiem polityki przestrzennej w formule otwartej na zasadach omówionych na 
wstępie tego rozdziału. I tam jest dokładnie doprecyzowane, nie będę Państwu tutaj 
zawracał czasu, jestem przekonany, Ŝe wszyscy ten dokument studium przeczytali, moŜe 
nie dwukrotnie, ale chociaŜ raz. 
W kaŜdym bądź razie ja będę miał taką prośbę do pani naczelnik, Ŝeby pani była 
uprzejma o wskazanie mi zapisów, które na terenach produkcyjnych pozwalają 
wybudować nam bloki czteropiętrowe.  
Chciałem Państwu powiedzieć, Ŝe tutaj prowadzona jest działalność gospodarcza 
produkcyjna i usługowa, widać tutaj obiekty. Na rysunku, który miała pani naczelnik                  
z mapy ewidencyjnej widać budynki, które znajdują się na terenie, w uŜytkowaniu 
spółdzielni mieszkaniowej. Tam jest masa budynków gospodarczych i usługowych. Nie 
ma mowy o tym, Ŝe ten teren produkcyjnie nie jest zabudowany, on jest zabudowany, 
tam funkcjonują podmioty gospodarcze w tej chwili. W 600 stronicowym studium nie ma 
nigdzie zapisu o tym, Ŝe moŜna budować tam czteropiętrowe bloki.  
Mówiąc krótko, Ŝe przechodzimy przez Aleję Kociewską z osiedlem Bajkowym                      
w kierunku Meblexu i w tym miejscu się tak zastanawiam, czy Meblex będzie między 
blokami czy obok, jak pójdziemy dalej w tym kierunku.  
A teraz proszę Państwa,  moja propozycja jest następująca. Tutaj w tych wnioskach jest 
zapisane wprost, Ŝe rozstrzygnięcie pana prezydenta miasta jest takie, Ŝeby uwzględnić 
tutaj zabudowę mieszkaniową czyli, Ŝeby pozwolić budować  bloki obecnie w strefie 
produkcyjnej. KrzyŜyk postawiony jest w kolumnie 6, gdyby postawiony był w kolumnie 
7, to nie byłoby to moŜliwe. Czyli nie byłaby moŜliwa budowa bloków czteropiętrowych 
w strefie produkcyjnej.  
I moja propozycja jest taka, Ŝeby albo dokonać korekty, czy moŜe zmienić decyzje                              
i jednak nie zezwolić na budowę bloków w tym miejscu i wówczas będę głosował 
obiema rękami za przyjęciem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta, bo Ŝadnych większych uwag do pozostałych propozycji 
wniosków nie mam. A w przeciwnym razie jeŜeli zostanie to tak jak jest, to będę 
zmuszony zagłosować przeciwko tej uchwale, przeciwko przyjęciu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obecnym kształcie, zezwalającym na 
budowę tam bloków.  
A teraz uzasadnię dlaczego będę przeciwny. 
Proszę Państwa, sam pomysł budowy bloków, czy moŜe przekształcenia działek 
produkcyjnych na działki mieszkaniowe, tak jak powiedziałem jest pomysłem urzędu i 
prezydenta z 2012 roku.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego Zbigniewa 
Urbana z zapytaniem: ,,czy pan uwaŜa, Ŝe ten plan jest przygotowany niezgodnie z 
prawem, czy ten projekt uchwały jest przygotowany niezgodnie z prawem, nie moŜemy 
go głosować.” 
Radny Zbigniew Urban – ,,panie przewodniczący, z całym szacunkiem – nigdzie nie 
powiedziałem, Ŝe to jest coś niezgodne z prawem.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,,czyli projekt uchwały jest 
przegotowany dobrze.”  
Radny Zbigniew Urban – jeŜeli chodzi o procedurę, to jest ona dobrze przygotowana. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – czyli moŜemy ten projekt dzisiaj 
głosować. 
Radny Zbigniew Urban – ,,oczywiście, jak najbardziej, to znaczy ja nawet wiem jaki 
będzie wynik, ta uchwała zostanie przegłosowana i to znaczną większością. Ale to nie                   
o to chodzi, ja nie mam zastrzeŜeń co do samej procedury i procedowania nad tą 
uchwałą. Natomiast ja mówię dlaczego ja zagłosuję przeciw, Ŝeby ewentualnie ustrzec 
się od potencjalnej odpowiedzialności, która będzie mi z tego tytułu groziła.  
A więc uzasadniam, panie przewodniczący, bardzo krótko, tak jak panu powiedziałem 
jest to kwestia dosłownie kilkunastu sekund.  
To jest budynek, stary budynek ZEC, który teŜ jest w obszarze, w którym ma nastąpić 
zmiana. Wszyscy rozpoznają ten budynek, nie będę mówił co tam jest, chcę pokazać 
Państwu działkę jak ona wygląda i jak ona wyglądała w momencie kiedy ten budynek                   
z okolicznymi działkami  bez przetargu został przekazany prywatnej spółce. Po wycenie, 
którą za chwilę Państwo zobaczycie. Te działki, nie sądzę, Ŝeby Państwo zgadzali się                    
z wyceną, Ŝe te działki to jest 46 zł. za m2, 60 zł, 66 zł. itd. Proszę Państwa powiem 
wprost, w skutek zmiany przeznaczenia działek z produkcyjnych na mieszkaniowe, 
wartość tych działek wzrośnie kilkukrotnie i jedynym beneficjentem zmiany planu w tym 
obszarze będzie firma, spółka, która zakupiła to od miejskiej spółki, po cenach jak          
w tabelce.  
W związku z tym ja proszę Państwa, powiem tak, na pewno będę głosował przeciw,                    
z uwagi na toczące się takŜe postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne z uwagi na moje wątpliwości, poniewaŜ podniesienie ręki za i przyjęcie 
planu dzisiaj w tym stanie, w tym kształcie doprowadza do tego, Ŝe ten prywatny 
przedsiębiorca  w bardzo krótkim czasie wzbogaci się o kilka milionów złotych.                  
I niezrozumiałe jest dla mnie działanie urzędu, który wyprzedał te działki w takich 
cenach, a nie doprowadził najpierw do zmiany studium, potem planu, a następnie 
wystawił je na przetarg na wolnym rynku.  Pieniądze, które moŜna by było uzyskać, 
według moich prostych szacunków, tj. proszę Państwa 5-8 milionów zł.                           
Dlatego zmuszony byłem przekazać i zgłosić tę sprawę do CBA i chciałem się do tego 
oficjalnie i publicznie przyznać. Proszę Państwa w interesie mieszkańców tego miasta, 
dla transparentności i przejrzystości. Procedury nad uchwalaniem miejscowego plany 
zagospodarowania przestrzennego, który skutkuje znacznymi wzrostami niektórych 
nieruchomości, a utratą wartości innych. Wszystko powinno być jasne i przejrzyste.  
Ja na sesji panie przewodniczący, tak jak pan zauwaŜył, nie mam Ŝadnych uwag do 
procedury, informuję tylko, Ŝe będę głosował przeciw. Natomiast szczegółowe 
uzasadnienie dla zainteresowanych osób i mediów, bo dzwoniono do mnie równieŜ  
przedstawię w przerwie na małym króciutkim briefingu.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem do 
radnego Zbigniewa Urbana: czy pan złoŜył jakąś uwagę do planu. Przy składaniu 
wniosków do planu, czy pan taką uwagę składał i  nie została ona uwzględniona. 
Zadałem krótkie pytanie, proszę powiedzieć tylko tak czy nie.  
 
Radny Zbigniew Urban – ,, panie przewodniczący, nie tak czy nie, powiem tak jak ja 
będę chciał, pozwoli pan, tak. Więc odpowiadam, proszę pana, Ŝe dokumenty dotyczące 
zmiany planu radni dostali tydzień temu i mieli tydzień czasu na zapoznanie się z tą 
najwaŜniejszą uchwałą. Zrobiłem tyle ile mogłem i na piśmie nie złoŜyłem uwag, nie 
zgłaszałem tych uwag na komisji, zgłosiłem ją przed chwilą jak pan zauwaŜył panie 
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przewodniczący. Proponuje nieuwzględnienie wniosku Nr 29 i nie wyraŜenie zgody na 
przeznaczenie tego terenu.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - ,, panie radny grzecznie zapytałem 
pana, czy pan składał uwagi  do planu zagospodarowania przestrzennego. Okazuje się, Ŝe 
pan nie składał, dzisiaj pan składał.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,,tak w tej chwili na sesji, przypominam, Ŝe studium ... 
dokumenty otrzymaliśmy tydzień temu.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - ,, plan był przygotowywany przez 
dwa, trzy lata, studium było zgłoszone w roku 2012, 2013, nad którym pan równieŜ 
głosował, był pan za przyjęciem studium. JeŜeli pan posiada od dwóch, czy trzech  lat 
taką informację, to dlaczego pan w dniu sesji zgłasza radnym, zasiewa jakąś nić 
niepewności, posądza ich, Ŝe będą głosowali za czym co jest niezgodne z sumieniem 
radnego, Ŝe to się odbije ze szkodą dla urzędu miasta. Radni nie podejmowali decyzji                
o sprzedaŜy gruntów, nie podejmowali decyzji, która by mówiła, Ŝe mogą te grunty 
zostać sprzedane. Radni nie mieli wiedzy na temat, czy te działki są po tej stronie, czy po 
tej stronie. Niech pan radnych nie wmanipulowuje w swoje gry.  
Proszę pana my głosujemy dzisiaj plan zagospodarowania przestrzennego. JeŜeli te 
działki faktycznie zostały sprzedane niezgodnie z prawem, to te działki powinny wrócić 
do miasta. Zawiadomił pan CBA, jak pan mówił przed chwilą, zawiadomił pan media i to 
są instytucje, które będą się tą sprawą zajmowały, nie radni, nie my i proszę... bo pan 
któryś raz próbuje radnych wmanipulować w sprawy  nie związane z kompetencjami 
rady. I prosiłbym bardzo, Ŝeby na przyszłość tego nie robić. JeŜeli pan nie ma nic więcej 
do dodania przechodzimy do  procedowania dalszej części sesji, czyli głosujemy uchwałę 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie przewodniczący, mam coś do dodania, otóŜ radni mieli 
doskonałą wiedzę na temat przekazywanych działek, poniewaŜ do przekazania działek 
aportem z miasta do spółki, potrzebna była pozytywna opinia zarówno Komisji Polityki 
Gospodarczej jak i Komisji Finansowo-BudŜetowej, więc radni tą wiedzę posiadali. 
Panie przewodniczący, to jest pierwsza istotna informacja. A ja nie odnoszę się do 
procedury sprzedaŜy, kupna itd., ja pana informuję, dlaczego zagłosuje przeciwko 
przyjęciu tej uchwały. I to jest wszystko. Natomiast co do szczegółów ...” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - ,,dalej panie radny mówi pan, Ŝe 
radni wiedzieli ..., o czym radni wiedzieli, o aporcie do spółki, czy wiedzieli o sprzedaŜy 
działki.”  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, tak wiedzieli o sprzedaŜy działki, moim zdaniem doskonałą 
wiedzę na ten temat posiadali.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - ,, proszę pana ...” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, dobrze, proponuje wrócić do projektu uchwały, a ewentualne 
wątpliwości, poza salą.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - ,, propozycje prowadzenia sesji na 
razie naleŜą do kompetencji przewodniczącego, takŜe proszę zająć miejsce.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi do projektu uchwały.  
 
Radna BoŜena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem: jaka jest procedura i czy moŜna by 
wyłączyć punkt 29 z miejscowego planu. Na wczorajszej Komisji Polityki Gospodarczej, 
takiej informacji nie uzyskaliśmy. To jest pierwsze pytanie.  
Drugie pytanie, to jakie były by konsekwencje nieprzyjęcia dzisiaj tego planu.  
Trzecie pytanie, to odpowiedział juŜ pan przewodniczący, bo chodziło o to, jeŜeli CBA 
udowodniłoby jakiś zarzut, a tak w głębi duszy jestem przekonana, Ŝe zarzutu nie będzie, 
ale gdyby, idąc torem myślenia, to czy te działki rzeczywiście wrócą do miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – o tym prawdopodobnie będzie 
decydował sąd, prokuratura, odpowiednie słuŜby. JeŜeli doszło do wykroczenia , jeŜeli te 
działki zostały sprzedane niezgodnie z prawem, ... wybaczcie państwo, Ŝyjemy w kraju 
prawa. 
 
 Radna BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝeby zostawić juŜ trzecie pytanie, bo 
odpowiedzi juŜ pan przewodniczący udzielił, ale aby udzielić odpowiedzi na dwa 
pozostałe pytania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – na dzień dzisiejszy, jeŜeli byśmy 
chcieli wyłączyć poz. 29, to musielibyśmy odstąpić od całego planu, nie ma innej 
moŜliwości. Nie mamy wiedzy na temat, czy sprawa w CBA będzie trwała ..., bo pan 
radny, nie wiem czy tutaj oficjalnie mówił, czy  nie mówił, ta sprawa podobno ciągnie się 
juŜ ileś tam czasu, tak, pan wie najlepiej kiedy pan złoŜył takie doniesienie, my nie 
wiemy. JeŜeli ta sprawa trwa rok, dwa, moŜe potrwać jeszcze dwa lata, my będziemy bez 
planu. Takie są ewentualnie konsekwencje tego wszystkiego.  
 
Radna BoŜena Chylicka – dobrze byłoby aby pani naczelnik odpowiedziała, jakie są 
konsekwencje gdybyśmy tego planu nie przyjęli. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Jolanta Śliwińska –  ,, tak jak pan przewodniczący 
powiedział, nie moŜemy wyłączyć, poniewaŜ my jesteśmy związani uchwałą                            
o przystąpieniu do zmiany planu i tam jest określony zakres i przedmiotowy                               
i podmiotowy. Więc te dwie uchwały są od siebie zaleŜne, jakiekolwiek wyłączenie 
części jest niemoŜliwe. 
JeŜeli chodzi o nieuchwalenie, to ustawa o planowaniu zagospodarowania przestrzennego 
ma tylko jedna procedurę, zaczynamy wszystko od początku.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn -  ,, czy koleŜanka się obawia, Ŝe 
koleŜanka ponosi teraz odpowiedzialność za cokolwiek, co się stało pięć lat temu i teraz 
głosując wspomaga firmę, o której koleŜanka nawet nie wiedziała do wczoraj.  Wniosek 
pana radnego został złoŜony, przedwczoraj albo wczoraj. Tyle czasu ludzie pracują ... , ta 
sugestia, Ŝe trzeba zmienić ewentualnie zapis, Ŝe dzieje się coś na tych działkach 
niezgodnego z prawem. My o tym się dowiedzieliśmy jako radni, dwa dni temu, przyzna 
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pan rację ... Prace nad planem zagospodarowania trwały dwa lata. Sprawa w CBA, jeŜeli 
pan potwierdzi to, ciągnie się jakiś czas. My się dowiadujemy o tym w dniu sesji i dzień 
przed sesją. To panie Zbigniewie jest skandal i pan jeszcze manipuluje radnych w te 
sprawy. Naprawdę wykracza to poza wszelkie zasady dobrego wychowania i smaku.  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie przewodniczący, nie podejrzewam pana w Ŝadnym 
wypadku o złą wolę, albo próbę deprecjonowania mojej osoby. Myślę, Ŝe to co pan przed 
chwilą powiedział wynika po prostu z nieznajomości pewnych procedur i powiem jakich. 
OtóŜ, potwierdzam i powiedziałem to publicznie juŜ tutaj  jeden raz, Ŝe dokładnie                       
9 lutego 2016 r. w skutek moich wątpliwości, podejrzeń, pojechałem i zgłosiłem sprawę 
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przekazując wszystkie dokumenty, którymi 
dysponowałem. A więc postepowanie w tej sprawie trwa, panie przewodniczący, od                   
9 lutego 2016 roku, taki jest fakt. I ono trwało cały czas w tle,  a powiem panu, dlaczego 
Państwo się o tym dowiedzieli dopiero w poniedziałek, poniewaŜ ostatnim elementem 
tego postępowania, zamykającym cały związek przyczynowo skutkowy jest przekazanie 
przez prezydenta projektu uchwały, w którym wskazano, Ŝe rzeczywiście chcemy 
zmienić działki produkcyjne na mieszkaniowe. W związku z tym te podejrzenia, które 
były po drodze, mają istotne znaczenie. I dlatego dowiedzieliście się Państwo  dopiero w 
poniedziałek, bo ja związany byłem tajemnicą postępowania i Ŝadnych informacji na 
temat tego postepowania po prostu nie mogłem udzielić.  
Po złoŜeniu przez Prezydenta do Biura Rady, projektu uchwały, w którym widać, Ŝe 
nastąpi zmiana przeznaczenia tych działek z produkcyjnych na mieszkaniowe i Ŝe zamiar 
taki prezydenta jest juŜ od 2012 roku i Ŝe prezydent wyraŜa zgodę na sprzedaŜ tych 
działek po 45 zł. za m2 . Takie są proszę pana w tej chwili okoliczności. Czy teraz 
wyjaśniłem jasno, dlaczego dopiero dzisiaj złoŜyłem ten wniosek.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn -  ,, tak to jest pana wersja i my się 
o tym dowiadujemy dzisiaj od pana. My nie mamy tego w Ŝadnych dokumentach. 
 
Radny Zbigniew Urban - ,,zatem niech kaŜdy zostanie przy swojej wersji, do czasu 
rozstrzygnięcia prawomocnego postepowania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn -  zwrócił się do radnego Zbigniewa 
Urbana z zapytaniem: ,, czy uwaŜa pan, Ŝe my w tej chwili głosując ten plan ... bo nie 
głosujemy planu działki danej firmy, głosujemy cały obręb, czy to jest zła decyzja rady, 
Ŝe te działki będą działkami mieszkalnymi, czy zezwalającymi na budowę w systemie 
deweloperskim na przykład.  Bo my tak nie uwaŜamy.”     
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn -  zwrócił się z zapytaniem: czy 
jeszcze do tej uchwały są jakieś uwagi, wnioski.  
 
Radna BoŜena Chylicka - ,, muszę odpowiedzieć panu przewodniczącemu, Ŝe nie czuje 
się wmanewrowana, czy manipulowana, natomiast dla czystości, jasności sprawy, gdyby 
była taka moŜliwość, gdyby moŜna było to wyłączyć na jakiś czas i przełoŜyć to w 
rozsądnych granicach  na inny termin, to myślę, Ŝe sprawa mogłaby być brana pod 
uwagę. Ale poniewaŜ nie ma takiej moŜliwości, konsekwencje byłyby wielkie myślę, 
gdybyśmy tego planu nie przyjęli. Ponadto skrzywdzilibyśmy moŜe tutaj wiele innych 
osób. Nie wiem jakie byłyby finansowe konsekwencje nieprzyjęcia planu, bo juŜ takiej 
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informacji dzisiaj nie otrzymany, no to będę głosować oczywiście za przyjęciem tego 
planu.    
Radny Kazimierz Mokwa – poinformował, Ŝe kaŜdy zainteresowany czeka na zmianę 
planu zagospodarowania przestrzennego, wstrzymując się z inwestycjami i byłby to 
wielki błąd gdyby nie głosowano za jego przyjęciem.  
Wracając do tego, co pan przewodniczący mówił, Ŝe manipuluje nami kolega Urban, 
podam dwa przykłady. Na komisji, a było to jakiś czas temu, twierdził, Ŝe dostał e-maila 
na temat przetargu w Centrum Informatycznym, się okazało, Ŝe tej firmy na rynku nie 
ma. To jest jeden przykład. W poniedziałek powiedział, Ŝe któryś z mieszkańców kupił 
działkę na pograniczu parku Kopernika i Ŝe jest wyrok sądowy itd. się okazało, Ŝe nie ma 
wyroku sądowego, stwierdził na komisji, Ŝe go wprowadzono w błąd.  
UwaŜam i postępuje w ten sposób, Ŝe jeŜeli nie mam stuprocentowej pewności, nie 
poruszam takich spraw na komisji czy na sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, wracamy do tej sprawy,                       
o  której mówiliśmy, Ŝe nie będziemy poruszać na sesji tych spraw, dzisiaj znowu zrobiło 
się gorąco. Myślę, Ŝe sytuacja na tyle się uspokoiła, Ŝe będziemy mogli spokojnie 
procedować dalej dzisiejszą uchwałę. Oddając głos radnemu Zbigniewowi Urbanowi 
poinformował, Ŝe to jest ostatni głos w tej sprawie.  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, pan Kazik trochę ,,odjechał” od tematu, nie będę wdawał się 
w szczegóły zgodnie z prośbą pana przewodniczącego, sprawa nie dotyczy projektu 
uchwały, więc ewentualnie wyjaśnię to poza ... . Natomiast proszę Państwa  jeszcze raz 
powtórzę, jestem przekonany o tym, Ŝe plan zostanie dzisiaj przyjęty i dla dobra wielu 
mieszkańców i wnioskodawców, nie mam co do tego Ŝadnych wątpliwości. Wątpliwości 
mam związane z zupełnie inną procedurą, równoległą do tego aczkolwiek związaną             
z planem i dlatego tylko, będę głosował przeciw. Natomiast popieram wszystkie 
pozostałe wnioski, które w tej sprawie zostały zgłoszone. I to jest tak naprawdę 
kwintesencja mojej wypowiedzi.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – ,, kolego radny Urban, jest takie piękne powiedzenie, 
kończ waść wstydu oszczędź.” 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – ,, chciałbym tylko jedno zdanie przekazać, Ŝe 
w momencie kiedy wpłynęło do nas 27 marca  pismo proszące o przekazanie informacji, 
poleciłem urzędnikom, po rozmowie z panem prezydentem, Ŝeby przekazali wszystkie, 
zaznaczam wszystkie informacje i dokumenty, które w tej sprawie posiadają, Ŝebyśmy 
sprawę uczciwie wyjaśnili.”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie cztery 
uwagi, ujęte w zał. Nr 3 projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z dnia 23.03.2017 r. tj.: 

1) uwaga z dnia 15.02.2017 r. wniesiona przez Stanisława Borkowskiego 
reprezentującego FHU Filtronix Polska dot. dz. geodez. 217/11 obręb 10 przy                
ul. K. Wielkiego dot. korekty ustalonej dla wyróŜnionego terenu U linii zabudowy 
od strony drogi krajowej nr 91 – uwaga nieuwzględniona ze względu na 
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usytuowanie terenu działki w obszarze gdzie nie występuje intensywna zabudowa 
ani obiekty budowlane usytuowane bliŜej niŜ 25 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi krajowej 91, 

 
W wyniku jawnego głosowania  

 za –22 jednogłośnie  
(podczas głosowania w/w uwagi – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  
 

Rada Miejska w Tczewie jednogłośnie przegłosowała 
odrzucenie uwagi z dnia 15.02.2017 r. 

 
2) uwaga z dnia 14.03.2017 r. wniesiona przez Rafała Stanisława Lubińskiego dot. 

dz. geodez. 20/1 i 20/2 obręb 3 przy ul. Działkowej dot. przeznaczenia terenów na 
funkcję usługowo –produkcyjne UP jak dla sąsiednich terenów połoŜonych przy 
drodze krajowej nr 91- uwaga nieuwzględniona ze względu na niezgodność                   
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa, które wskazuje te działki jako fragment obszaru wyłączonego                      
z zabudowy. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

 za –22 jednogłośnie  
(podczas głosowania w/w uwagi – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  
 

Rada Miejska w Tczewie jednogłośnie przegłosowała 
odrzucenie uwagi z dnia 14.03.2017 r. 

 
3) uwaga z dnia 19.03.2017 r. wniesiona przez Małgorzatę Philpotts w imieniu 

Krzysztofa Duszyńskiego dot. dz. geodez. 227/8 obręb 6 przy ul. Gdańskiej – 
uwaga nieuwzględniona ze względu na bezprzedmiotowość, gdyŜ dz. 227/8 obr. 6 
nie jest połoŜona w granicach opracowania zmiany miejscowego planu, 
obowiązują dla niej ustalenia mpzp uchwalonego uchwałą Nr XL/355/2009 Rady 
Miejskiej w Tczewie  z dnia 30.12.2009 r. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

 za –22 jednogłośnie  
(podczas głosowania w/w uwagi – obecnych 22 radnych)  

podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  
 

Rada Miejska w Tczewie jednogłośnie przegłosowała 
odrzucenie uwagi z dnia 19.03.2017 r. 

 
4) uwaga z dnia 09.03.2017 r. przesłana w dniu 20.03.2017 r. wniesiona przez Polski 

Koncern Naftowy ORLEN S.A dot. dz. geodez. 9 obręb 9 przy ul. Wojska 
Polskiego, odnosząca się do zapisów dot. istniejącej stacji paliw -  uwaga nie 
uwzględniona, w zmianie planu dopuszcza się adaptacje i modernizacje istniejącej 
zabudowy bez rozbudowy ze względu na ograniczenia lokalizacji.                                  
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W wyniku jawnego głosowania  
 za –22 jednogłośnie  

(podczas głosowania w/w uwagi – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie jednogłośnie przegłosowała 

odrzucenie uwagi z dnia 09.03.2017 r. 
 

Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/236/2017 
w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –17, przeciw – 1, wstrz. 4 
(podczas głosowania pkt 14.6 – obecnych 22 radnych) 

przeciw głosował Z. Urban, 
wstrzymali się od głosu: M. Matysiak, E. Ziółek-Radziszewska, T. Klimczak, J. Cichon,  

podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 

 
    Pkt  14.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy  
Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.03.2017 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
Poinformowała, Ŝe w rozdziale 2 § 5 zmienia się zapis na: ,, Odłowione zwierzę uznaje 
się za bezdomne po 15 dniach od chwili umieszczenia w schronisku, z uwagi na 
moŜliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.” 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski- Komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt   
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/237/2017 
w sprawie  

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 14.7 – obecnych 22 radnych) 
    podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew 

    Pkt  14.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyznania dotacji na prace  
konserwatorskie restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących  
się na terenie administracyjnym miasta  
Tczewa, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 17.02.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski - 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie                       
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXVIII/238/2017 
w sprawie 
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 przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 

administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 14.8 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

 
    Pkt  14.9 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie  
od Ŝądania zwrotu bonifikaty  
udzielonej przy sprzedaŜy lokalu  
mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy  
ul. Nowowiejskiej 12A ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21.03.2017 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski- komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy ul. Nowowiejskiej 
12A ). 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/239/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy ul. Nowowiejskiej 12A ) 

 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 14.9 – obecnych 22 radnych)  
    podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy ul. Nowowiejskiej 12A ). 
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    Pkt  14.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie  
od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej  
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego   
( lokal połoŜony przy ul. 30-go Stycznia 11) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21.03.2017 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski- komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego (lokal połoŜony przy ul. 30-go Stycznia 
11). 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/240/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego ( lokal połoŜony przy ul. 30-go Stycznia 11) 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 14.10 – obecnych 22 radnych)  
    podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego ( lokal połoŜony przy ul. 30-go Stycznia 11). 

 
    Pkt  14.11 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie  
od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej  
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego   
( lokal połoŜony przy Al. Zwycięstwa 19) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 16.03.2017 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski- komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego (lokal połoŜony przy Al. Zwycięstwa 19). 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/241/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego ( lokal połoŜony przy Al. Zwycięstwa 19) 

podjęto większością głosów : za –21. przeciw – 0 wstrz. 1, 
wstrzymała się od głosu G. Pierzynowska 

(podczas głosowania pkt 14.11 – obecnych 22 radnych)  
    podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego  ( lokal połoŜony przy Al. Zwycięstwa 19). 

 
    Pkt  14.12 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie  
od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej  
przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego  
( lokal połoŜony przy ul. Tetmajera 3) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 16.03.2017 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Marek Byczkowski- komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego ( lokal połoŜony przy ul. Tetmajera 3). 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXVIII/242/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy lokalu mieszkalnego ( lokal połoŜony przy ul. Tetmajera 3) 

podjęto większością głosów : za –21. przeciw – 0 wstrz. 1, 
wstrzymała się od głosu G. Pierzynowska 

(podczas głosowania pkt 14.12 – obecnych 22 radnych)  
    podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz  



28 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy lokalu 

mieszkalnego ( lokal połoŜony przy ul. Tetmajera 3). 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, Ŝe w poprzednim głosowaniu 
pomyłkowo głosowała wstrzymując się od głosu, a podczas w/w głosowania wstrzymała 
się od głosu, ze względu na brak obecności osoby zainteresowanej na komisji.  
 

    Pkt  14.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budŜecie miasta Tczewa  
na 2017 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 29.03.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2017 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXVIII/243/2017 
w sprawie 

zmian w budŜecie miasta Tczewa na 2017 rok 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 14.13 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz 

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

Tczewa na 2017 rok. 
 

    Pkt  14.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2017-2029  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 29.03.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2017-2029. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXVIII/244/2017 

w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 

lata 2017-2029 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 14.14 – obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecny: K. Misiewicz 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2029. 
 

    Pkt  14.15 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zajęcia stanowiska w odpowiedzi  
na wezwanie do usunięcia naruszenia  
prawa w trybie art. 101 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 27.03.2017 r.  
 
Radna BoŜena Chylicka – ,, nie zgadzam się, nie powiem Ŝe całkowicie, z podjęciem 
uchwały, bo w § 1 głównie, dotyczącej odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa. OtóŜ pan zainteresowany tu, właściciel zakupionej nieruchomości                
w roku 2014 kupił ją jako działka pod zabudowę wielorodzinną, jest deweloperem i 2016 
roku, się okazuje, Ŝe juŜ nie ma działki pod budownictwo wielorodzinne, działka została 
przekształcona w działkę pod budownictwo jednorodzinne.  
UwaŜam, Ŝe zostało to uczynione na wniosek mieszkańców domków jednorodzinnych            
w sąsiedztwie i argumentacja, która znalazła się w stanowisku, Ŝe ,, po dokonaniu 
analizy, przyjmując za podstawę ocenę jakości Ŝycia, po dyskusji takŜe z urbanistką, 
autorką zmiany planu, uznano, Ŝe wprowadzenie tej zmiany jest zasadne, a argumentacja 
wnioskujących winna być przyjęta.” 
Czyli to jest tak, ja kupuję działkę pod budownictwo wielorodzinne, przygotowuje sobie 
plany, zaczynam zajmować się sprawą i  się okazuje, Ŝe juŜ nie mam tej działki, została 
mi przekwalifikowana. Więc jest logiczne, występuję do urzędu o pokrycie strat, nie 
wiem jak to się fachowo, sądowo nazywa, utraconych korzyści.  
UwaŜam, Ŝe potraktowanie tego w ten sposób jest mówiąc delikatnie niewłaściwe.  
Argumenty były takie, Ŝe było wyłoŜone studium, mógł wnosić swoje wnioski i uwagi.  
Ale ktoś, kto dwa lata temu kupuje działkę, właściwe niecałe dwa lata, chodzi do urzędu            
i się tu w tym urzędzie spotyka w sprawie między innymi, (z  informacji jaką ja 
powzięłam od niego,) spotyka się z urzędnikami, walczy czy stara się o jaką drogę, nie 
znam szczegółów, w kaŜdym bądź razie jest w kontakcie z urzędnikami, nikt go nie 
poinformował, Ŝe zamierza są dokonywać jakieś zmian w planie, Ŝe jego działka nie 
będzie juŜ rosła w jakieś tam wartości, a raczej malała.  
Myślę, Ŝe takie stanowisko, Ŝe odrzucamy to argumentując tym, Ŝe mieszkańcy, sąsiedzi 
chcieli coś takiego, Ŝe ze względu na  podstawę jakości Ŝycia itd. , jest mało konkretne                 
i myślę, Ŝe tak naprawdę przeze mnie nie do przyjęcia.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,,wysłuchaliśmy tych zdań, tej 
opinii, moŜna się z tym zgodzić, tylko jak sama koleŜanka powiedziała, to jest 
przedstawiona opinia bezpośrednio od zainteresowanego. My w tej chwili nie moŜemy 
postąpić inaczej, poniewaŜ zmiana planu była w październiku czy we wrześniu, 
dotycząca tego co pani mówiła. Czyli została temu panu tylko droga odwoławcza, czyli 
zwrócenie się do właściwego sądu. Z naszej strony my nie moŜemy cofnąć decyzji, nie 
moŜemy zmienić zmiany planu.  
To co moŜna dać na usprawiedliwienie, pan  teŜ w jakiejś tam części, mierze nie dopełnił 
takiego obowiązku, nie sprawdził wyłoŜenia planu, Ŝe to się mu zmienia. I tylko tym 
moŜna tłumaczyć, Ŝe do takiej sytuacji doszło. Nie nam osądzać, jest tu zapisane, Ŝe pan 
ma prawo się odwołać do sądów, my nie moŜemy juŜ ingerować dalej w te sprawy.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
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 z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXVIII/245/2017 
w sprawie 

zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

podjęto większością głosów: za –14, przeciw- 1, wstrzym. -5 
(podczas głosowania pkt 14.15 – obecnych 20 radnych)  

przeciw głosowała B. Chylicka. 
      wstrzymali się od głosu: T. Klimczak, J. Cichon, J. Bartoszewski, K. Mokwa, M. Bollin,  

podczas głosowania nieobecni: K. Misiewicz, J. Ziółkowski, Z. Urban,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska                           
w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy                

z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym. 
 
Pkt 15 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Kazimierz Ickiewicz  

Radny w nawiązaniu do wniosku mieszkańca  z dnia 2 marca 2017 r. o nasadzenie ok. 
10-15 drzewek w pasie zieleni przy ul. Armii Krajowej i negatywną odpowiedzią jaką 
wnioskodawca otrzymał dnia 10 marca 2017 r., zwraca się o nasadzenie w tym 
miejscu (pas zieleni przy ul. Armii Krajowej graniczący z działką Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Obr. Tczewa 6) gęstego Ŝywopłotu, którego korzenie nie będą 
kolidowały z istniejącą w tym miejscu podziemną siecią mediów (wodociągowa, 
telekomunikacyjna, i ciepłownicza). Radny prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 
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W załączeniu pismo mieszkańca i odpowiedź Wydziału Spraw Komunalnych                            
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie.     

 
2. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się o przeniesienie przystanku autobusowego przy ul. Czatkowskiej                   
w rejonie skrzyŜowania z ul. Okrętową. Planowane zadanie miało być wykonane                  
w 2016 r. W połowie 2017 r. ma być gotowa dokumentacja przebudowy 
wspomnianego przystanku, budowy chodnika na ul. Czatkowskiej 4a do przystanku 
przy Urzędzie Celnym. Wykonanie i modernizację przystanku radny proponuje 
zrealizować z oszczędności przetargowych w budŜecie 2017 r.   

 
3. Radni G. Pierzynowska, M. Bollin, M. Byczkowski, T. Klimczak 

Radni zwrócili się z wnioskiem o zamontowanie instalacji świetlnej z przywołaniem 
na ul. Armii Krajowej na wysokości marketu Tesco. Światła te spowodują zachowanie 
duŜego bezpieczeństwa przede wszystkim dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8 
przemieszczających się w dwie strony zamieszkałych na obszarze Suchostrzyg I.  
 

4. Radna BoŜena Chylicka  
Radna zwróciła się z prośbą o sprawdzenie stanu jezdni przy Pl. Hallera. W kilku 
miejscach jezdnia jest mocno zapadnięta i radna ma wraŜenie, Ŝe zapada się dosyć 
mocno w krótkim czasie.   
 

5. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o ogrodzenie terenu fontanny na Pl. Hallera. 
Mieszkańcy Placu Hallera zgłaszają, Ŝe otwory wypuszczające wodę są zapychane 
przez dzieci i często fontanna jest nieczynna.  
              

6. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie dodatkowego odprowadzania wód 
opadowych z chodników przy ul. Stromej w Tczewie. Obecnie nie spełniają swojej 
roli i dochodzi do wypadków, szczególnie zimą.  
  

7. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie kamer przy ul. Wąskiej w Tczewie 
obejmujących parking dla samochodów. Z informacji uzyskanych przez mieszkańców 
wynika, Ŝe w nocy odbywają się tam libacje alkoholowe i mieszkańcy boją się 
zostawiać tam samochody.  
 

8. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze (w szczególności ul. ElŜbiety), zwrócił 
się z wnioskiem o rozwaŜenie moŜliwości zmiany trasy jednej linii autobusów 
miejskich w taki sposób, aby na osiedlu znalazł się chociaŜ jeden przystanek. Zmiana 
powinna ułatwić mieszkańcom dojazd do urzędów, przychodni zdrowia itp. Ma to 
szczególne znaczenie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Mieszkańcu proponują 
zlokalizowanie przystanku przy ulicy Kolejowej naprzeciw budynku przy ul. ElŜbiety 
18. 
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9. Radny Józef Cichon 
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze, zwrócił się z wnioskiem                                     
o rozmieszczenie kilku ławek w ciągu ulic prowadzących w kierunku Starego Miasta. 
Jest to szczególnie istotne dla osób starszych udających się do przychodni, Urzędu 
Miejskiego i innych instytucji zlokalizowanych w centrum miasta.  
  

10. Radny Józef Cichon 
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze, zwrócił się z wnioskiem                                     
o przebudowę ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na działce nr 13/1 połoŜonej 
przy ul. Prostej w Tczewie. Obecnie ogrodzenie, tzw. płot systemowy nie spełnia 
swojego zadania, jest niski, wiele przęseł jest uszkodzonych, przez co stwarza 
niebezpieczeństwo dla bawiących się tam dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe jest to 
jedyny plac zabaw w tej części osiedla naleŜałoby teŜ zwiększyć ilość zabawek 
szczególnie dla najmłodszych dzieci.  
 

11. Radna Danuta śywicka 
Radna zwróciła się z prośbą do Zakładu Usług Komunalnych – Miejskiego Zarządu 
Dróg w Tczewie o naprawę istniejących szkód, a takŜe o wymalowanie wszystkich 
części znajdujących się na placu zabaw dla dzieci znajdującego się na osiedlu 
Kolejarz, nieopodal ulic: Mieszka I i KsięŜnej Dobrawy. Uzasadnienie w załączeniu.  
 

12. Radna Danuta śywicka 
Radna w imieniu swoim i mieszkańców osiedla Kolejarz i Dominiki w Tczewie 
zwróciła się z wnioskiem o umieszczenie przy chodniku na ul. Grunwaldzkiej kosza 
na psie odchody. Uzasadnienie w załączeniu.  
 

13. Radna Danuta śywicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o naprawę garbów zwalniających, z których 
wypadają śruby oraz naprawę wyrwy w ulicy na wysokości budynku nr 5 
znajdującego się przy ul. Bolesława Chrobrego.  
 

14. Radny Danuta śywicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o przekopanie i posianie na nowo trawy, która rośnie 
na całej długości płotu przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie. Uzasadnienie w 
załączeniu.  

 
Radny Tomasz Klimczak – w nawiązaniu do wniosku radnego Jarosława Batoszewskiego 
poinformował, aby przy fontannie na Placu Hallera od strony chodnika gdzie występuje 
róŜnica poziomów, zamontować barierki, aby ślizgające się tam dzieci nie zrobiły sobie 
krzywdy.  
 
Pkt 16 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Tomasz Klimczak – podziękował funkcjonariuszom StraŜy Miejskiej i Policji, 
którzy w dniu 21 marca br. ok. godz. 8.00 na ulicy Jodłowej 1 interweniowali względem 
pojazdu na miejscu wyodrębnionym.  
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Zaprosił w swoim imieniu, a takŜe w imieniu Polskiego Czerwonego KrzyŜa na 
powiatowe mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy, które odbędą się 7 kwietnia br. 
o godz. 10.00 w II LO w Tczewie. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała za wręcz błyskawiczne ustawienie 
pojemnika na nieczystości dla psów, przy ul. Armii Krajowej. 
Zwróciła się do mieszkańców ulicy Armii Krajowej (niskie budynki) z przeprosinami, w 
imieniu osób zbierających podpisy  w ramach budŜetu obywatelskiego, iŜ został 
naruszony spokój mieszkańców, poprzez zbieranie podpisów w takie dni  jak w sobotę po 
południu, czy w niedzielę w porze obiadowej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
które w najbliŜszym czasie będą się odbywały w Tczewie. 
- kiermasz wielkanocny, który odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 16.00 w Galerii  
  Kociewskiej w Tczewie, 
- 4 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w II LO w Tczewie odbędzie się uroczyste otwarcie   
  Memorium Tczewskiego Panteonu Katyńskiego ,,Zbrodnia Prawda Pamięć, -   
  zabezpieczenie pocztu sztandarowego,  
- w Fabryce Sztuk 5 kwietnia br. o godz. 18.00 odbędzie się otwarcie wystawy  
  Małgorzaty Rynarzewskiej, 
- wystawa dialog o losie i duszy, wystawa 7 kwietnia br. o godz. 18.00 w Fabryce Sztuk  
- 9 kwietnia br. o godz. 17.00 z CKiS w Tczewie odbędzie się koncert pasyjny Orkiestry   
   Kameralnej Progres,  
- Prezydent Miasta Tczewa zaprasza na obchody dni Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,   
  13 kwietnia br. o godz. 12.00 przy pomniku ofiar stalinizmu w parku miejskim przy   
  ZST w Tczewie, zabezpieczenie pocztu sztandarowego,  
- Chórek dziecięcy Armia Maksymiliana, zaprasza na koncert wielkanocny, który   
  odbędzie się 17 kwietnia br. o godz. 17.00 w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii   
  Kolbego w Tczewie,  
- Fabryka Sztuk zaprasza na wystawę pt.,, Bitwa pod Tczewem”, 27.04. br. godz.18.00, 
- konwent odbędzie się 6 kwietnia br. (czwartek) o godz. 16.00, 
- sesja robocza odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 10.00,  
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXVII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1240. 
 
                            Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


