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P r o t o k ó ł  Nr XXIX/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:      -    23/ wg listy obecności 

 
                                     Nieobecni  radni     -                -  
          

Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXIX sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego,  
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego, 
- 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 23 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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Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Jerzego Kubickiego, Honorowego Obywatela Miasta 
Tczewa, laureata medalu Pro Domo Trsoviensi, Tczewianina Roku 2002, długoletniego 
Kapelmistrza Orkiestry Harcerskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – poinformował, Ŝe przedstawiciel 
firmy Meteor Marek Pieczewski przedstawi oświadczenie związane z ostatnimi  
artykułami i doniesieniami w prasie dotyczącymi firmy Meteor, która świadczy usługi dla 
miasta związane z przewozem osób. 
 
Przedstawiciel firmy Meteor Marek Pieczewski – odczytał oświadczenie stanowiące zał. 
do protokołu.  
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 06 kwietnia 2017r. zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez: 
Zdjęcie: 
- pkt- u  10.1 projektu uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 11 w Tczewie. 
Skarga jest dalej procedowana przez Komisje Rewizyjną i  podjęcie uchwały nastąpi                  
w miesiącu maju br.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 06 kwietnia 2017r.wraz z zaproponowaną zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz z w/w  zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 23 radnych) 
 

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 30 marca 2017 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 marca 2017 

r.  do 26 kwietnia 2017 r. 
 
      II.  Część druga: 

7. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
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9. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata  
2016-2020. 

 
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 30 marca 2017 r.            
      
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 30 marca 2017 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 30 marca 2017 r.   
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 30 marca 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 23 radnych) 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 30 marca 2017 r. 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  kwiecień 2017 r. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Poinformował, Ŝe w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy                                
o dofinansowanie pierwszego naszego projektu unijnego dotyczącego rozbudowy 
węzłów i ścieŜek rowerowych. jest to największy nasz projekt na wartość ponad                       
40 mln zł. przy dofinansowaniu unijnym 23 mln zł.  
W dniu dzisiejszym podpisany będzie kolejny projekt dotyczący termomodernizacji,                   
o wartości ponad 11 mln zł. z dofinansowaniem ponad 8 mln zł.  
W maju br. będzie podpisany kolejny trzeci projekt, związany z rewitalizacją o wartości 
ok. 15 mln zł. W sumie z Unii Europejskiej do kasy miasta wpłynie bezzwrotnie ponad 
50 mln zł. jest to największe w historii miasta Tczewa dofinansowanie unijne, które 
wpłynęło dla Tczewa. Kilkuletnie okres pracy urzędników, współpracowników, za co w 
tym momencie Pan Prezydent im podziękował. Zwłaszcza w tym ostatnim momencie, 
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kiedy nastąpiło bardzo mocne przyspieszenie w skutek pewnych ingerencji z góry, coś, 
co było zaplanowane na rok, musiało być zrobione w ciągu dwóch miesięcy, udało się to 
zrobić na czas, zostaliśmy pozytywnie ocenieni, umowa została podpisana, kolejne 
umowy są w toku.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 30 marca 2017 r.   
do 26 kwietnia 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  nie wpłynęły 
interpelacji w w/w okresie . 
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z działalności 
MOPS za 2016 rok. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Ocena zasobów pomocy  
społecznej 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła informacje dotyczącą Oceny zasobów pomocy 
społecznej. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie za rok 2016  
z realizacji Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Przemocy  i  
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
dla miasta Tczewa na lata  2016-2020 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie za rok 2016 
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata  2016-2020. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Mieczysław Matysiak  

Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie spowalniaczy na ulicy Kołłątaja                         
w Tczewie vis a vis amfiteatru oraz przed budynkiem Sądu Rejonowego. Radny złoŜył 
wniosek w związku ze zgłoszeniem mieszkańców, których niepokoi zbyt szybki                       
i głośny ruch samochodów i motocykli oraz związane z tym zagroŜenia.   

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.  
 
2. Radna Danuta śywicka 

Radna w imieniu mieszkańców i swoim zwróciła się z wnioskiem o powieszenie przez 
Zakład Usług Komunalnych w Tczewie w dniu 13 maja 2017 r. transparentu na 
słupach przy wjeździe na ulicę Bolesław Chrobrego w Tczewie, przez całą jej 
szerokość, na wysokości dogodnej dla wszystkich pojazdów wjeŜdŜających, a potem o 
usunięcie transparentu. Radna uzasadnia wniosek tym, iŜ w dniu 13 maja 2017 r. 
przypada 100 lat objawień Matki Boskiej Fatimskiej, a co dwa lata osiedle Kolejarz 
gości Matkę Boską uczestnicząc w procesji. Radna prosi o kontakt pod nr telefonu 
888 238 115.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.  
 

3. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu młodych mieszkańców osiedla Zatorze w Tczewie zwrócił się                        
z wnioskiem o uzupełnienie wyposaŜenia siłowni pod chmurką znajdującej się przy 
ulicy Prostej o drąŜek umoŜliwiający siłowy trening dzieciom o róŜnym wzroście.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.  
 

4. Radny Józef Cichon 
Radny zwrócił się z wnioskiem o rozwaŜenie moŜliwości utworzenia parkingu dla 
samochodów na działce nr 386 przy ul. Pomira w Tczewie. W ostatnich latach zostały 
wybudowane nowe budynki przy ul. Pomira i Koziej. Po zasiedleniu budynków 
pojawił się problem braku miejsc do parkowania samochodów.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.  
 
Radny Józef Cichon – odniósł się do odpowiedzi na zgłoszony w miesiącu marcu br. 
wniosek dotyczący ogrodzenia placu zabaw przy ul. Prostej. Prezydent Miasta 
poinformował, Ŝe zostanie naprawione istniejące ogrodzenie. Radny wielokrotnie 
zwracał uwagę, Ŝe to ogrodzenie nie ogradza całego placu zabaw i znajduje się w tym 
miejscu gdzie potrzeba, ogranicza obszar i tak małego placu zabaw.  
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Radny poinformował, Ŝe we wniosku chodziło o przeniesienie ogrodzenia w miejsce 
gdzie kiedyś ono było czyli na tzw. podmurówkę.  
Radny poinformował równieŜ, Ŝe zostało zniszczone ogrodzenie pomiędzy terenami 
kolejowymi a placem zabaw.  
 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Józef Cichon – poinformował, Ŝe jedynym kompleksowym rozwiązaniem, które 
poprawiłoby sytuację czystego powietrza, było by podłączenie osiedla Zatorze do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.  
Ponadto radny w imieniu mieszkańców, zwrócił się udostępnienie miejsc 
umoŜliwiających zwodowanie łodzi na Wiśle.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe temat jest znany 
Ŝeglarzom, wodniakom, wiadomo, Ŝe zbudowany na Wiśle slip był nieudany. Aktualnie  
Ŝeglarze korzystają z portu byłego PBW, czy stoczni. Ale do tematu na pewno trzeba 
wrócić.  
 
Radny Tomasz Klimczak – podziękował wszystkim uczestnikom zawodów pierwszej 
pomocy, które odbyły się 7 kwietnia br. w II LO w Tczewie.  
 
Radny Krzysztof Bejgrowicz – podziękował panom prezydentom, naczelnikowi 
Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji oraz wszystkim tym, którzy doprowadzili do 
pierwotnego stanu rowerodrom na osiedlu Bajkowym.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – podziękował panu prezydentowi za drugi etap oświetlenia 
ulicy Głowackiego, mieszkańcom osiedla Witosa za zbieranie podpisów pod budŜetem 
obywatelskim. 
Poinformował i zaprosił na majówkę, która odbędzie się 20 maja br. na osiedlu Witosa. 
Radnych wraz z rodzinami zaprosił na spotkanie integracyjne -  zawody wędkarskie, 
które odbędzie się 10 czerwca br. wraz z radnymi powiatu tczewskiego. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
które w najbliŜszym czasie będą się odbywały w Tczewie i przedstawił bieŜące 
informacje: 
- konwent odbędzie się 10 maja (środa) o godz. 16.00,  
- sesja odbędzie się 25 maja (czwartek) o godz. 10.00, 
- radnym o złoŜeniu oświadczeń majątkowych do 2 maja br.,  
- 3 Maja uroczystość poświęcona uchwaleniu 226 rocznicy uchwalenia konstytucji,     
- 9 maja br. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, 
- 11 maja br. o godz. 14.00  Fabryka Sztuk zaprasza na 10 lecie działalności, 
- 13 maja br. Piknik majowy przy ul. świrki organizowany przez radnego Marka   
  Byczkowskiego i Tomasza Klimczaka. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował osobom, które 
przyczyniły się do uświetnienia ostatniej drogi śp. Jerzego Kubickiego, tj. pani Sekretarz 
Miasta Katarzynie Mejna, panu Damianowi Piskorskiemu Naczelnikowi Wydziału 
Administracyjnego UM w Tczewie, panu Andrzejowi Jachimowskiemu Komendantowi 
StraŜy Miejskiej, który zabezpieczył przemarsz konduktu z Fary na miejsce pochówku, 
na cmentarz Stary. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXIX sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1100. 
 
                             Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 

 


