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P r o t o k ó ł  Nr XXX/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 maja 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     -   Ewa Ziółek-Radziszewska    
       

Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXX 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,  
- Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Tczewie Zbigniewa   
  Rzepkę,  
- 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. 



2 

 

Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 10 maja 2017r. zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez: 
 
Zdjęcie z porządku obrad: 
- pkt-u 10.4 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru 
połoŜonego przy ul. Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 
,,Kolejarz”. 
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 11 - przedstawienie protokołu nr 2/2017 z kontroli przeprowadzonej przez      
zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej u Konserwator Zabytków Miasta Tczewa                        
w zakresie: „Realizacja zadań wynikających z § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Tczewie w latach  2015/2016”, 
 
- jako pkt 12.9 – podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy 
Miejskiej Tczew do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego                               
z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)                
w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne. 
 
- jako  pkt 13 – podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
 
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 10 maja 2017r.wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

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

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 22 radnych) 
nieobecna na posiedzeniu sesji: Ewa Ziółek-Radziszewska 

 
I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2017r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 kwietnia 

2017 r. do 24 maja 2017 r. 
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II.  Część druga: 
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew                              

z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. 
8. Informacja o bieŜącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Tczew za 

rok 2016. 
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
11. przedstawienie protokołu nr 2/2017 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej u Konserwator Zabytków Miasta Tczewa                          
w zakresie: „Realizacja zadań wynikających z § 31 Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach  2015/2016”. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
12.1 przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac   

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste  
powietrze Tczewa”, 

12.2 zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis, 

12.3 zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych połoŜonych na terenie 
objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa, 

12.4 przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030, 

12.5 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Stoczniowców), 

12.6 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Jagiellońskiej), 

12.7 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Dokerów), 

12.8 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji 
Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2014-2018, 

12.9  wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji 
projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach 
Działania 06.02. Usługi społeczne. 

13.  Stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
 

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

  
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.                 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 27 kwietnia 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 27 kwietnia 2017 r.   
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 22 radnych) 
nieobecna na posiedzeniu sesji: Ewa Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 27 kwietnia 2017 r. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c  maj 2017 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk  - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej informacji z działalności Prezydenta Miasta są zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie prezydencie mówił pan o zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, ma tutaj przed sobą pismo Wojewody Pomorskiego, 
które trafiło do Urzędu Miejskiego 8 maja br. jest to zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały Rady Miejskiej w Tczewie z 
30 marca br. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa. Pan wojewoda wskazał tutaj szereg uchybień – 9. Z tego 
co wiem, a uzyskałem taką informację od pana prezydenta, zostały przesłane wyjaśnienia 
do pana wojewody. I w mojej ocenie przedwczesne jest formułowanie tezy, Ŝe sprawa 
jest zamknięta. Dlatego, Ŝe według mojej wiedzy decyzja o umorzeniu tego postępowania 
nie została wydana.  
Natomiast w trybie dostępu do informacji publicznej, uzyskałem informację z Urzędu 
Wojewódzkiego, Ŝe przygotowywana jest skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego i chciałbym się dowiedzieć, czy my jako radni nie powinniśmy w tej 
sprawie się jakoś do tego ustosunkować. Czy pan prezydent wie co się w tej sprawie 
dalej dzieje, czy ta skarga zostanie złoŜona, czy nie zostanie złoŜona, bo dokonano zmian 
w planie dla wielu mieszkańców i teraz nie wiadomo czy oni mogą realizować swoje 
plany i inwestycje, czy nie. Oczywiście dopóki nie zostanie opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym, to nie mogą tego zrobić.” 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe cały czas podtrzymuje to co 
powiedział -  jak mówi procedura. Prezydent nie występował do pana wojewody, czy nie 
oczekuje na wystąpienie wojewody do nas. Faktycznie wystąpiliśmy z wyjaśnieniami i 
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pan wojewoda wtedy mógł albo nie uznać tych ..., jakby uznać nie zasadności tych                          
9 punktów, o których pan radny mówi, albo całą uchwałę w tym momencie próbować 
uniewaŜnić. PoniewaŜ terminy biegną jak biegną, to opublikować musi, co zrobi dalej, to 
oczywiście procedura mu pozwala równieŜ zaskarŜyć uchwałę, tak to się proceduje.  
Natomiast co do wyjaśnień, mam nadzieję, Ŝe w stosownym czasie, kiedy pan wojewoda 
odpowie równieŜ nam, a nie tylko panu radnemu, będziemy mogli się zwrócić równieŜ 
do radnych i poinformować. 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie prezydencie, Ŝeby pan wojewoda odpowiedział 
wystarczy napisać e-maila w trybie dostępu do informacji publicznej. Ja informację 
publiczną od wojewody, dotyczącą wszczęcia tego postępowania i wyjaśnienia pana 
prezydenta, które zostały mu przesłane, dostałem następnego dnia po wysłaniu e-maila o 
udzielenie informacji publicznej, a z urzędu dostałem chyba pod koniec ustawowego 
okresu kiedy musi być ona udzielona, a to jest jedno kliknięcie myszki, prześlij dalej.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, Ŝe dobry zwyczaj nakazuje, Ŝe 
w momencie, kiedy pan wojewoda ma uwagi, a urząd odpowiada na te uwagi, to 
czekamy, Ŝeby pan wojewoda się ustosunkował, skoro się nie ustosunkował, to ja nie 
jestem od tego, Ŝeby poganiać pana wojewodę.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 27 kwietnia 2017 r.   
do 24 maja 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  w w/w okresie 
nie złoŜono interpelacji. 
 
Część II 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z realizacji Programu  
Współpracy Gminy Miejskiej Tczew                               
z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej BoŜena Chylicka – poinformowała, aby 
na stronie 17 w/w informacji poprawić w tabeli błędnie wpisaną datę, w/ być na 2016 r. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z realizacji 
Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi  

za 2016 rok. 
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Pkt 8 porządku posiedzenia 
Informacja o bieŜącym utrzymaniu 
zieleni na terenie miasta 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą 
informację. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
komisja omawiała informację i przyjęła ją pozytywnie.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła informacje o bieŜącym utrzymaniu zieleni na 
terenie miasta. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Analiza stanu gospodarki odpadami  
komunalnymi w Gminie Miejskiej  
Tczew za rok 2016. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację, 
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania do informacji.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, czy udało się zamontować filtry,                 
o których była mowa w ubiegłym roku, był tam problem z nieprzyjemnymi zapachami.     
i pan prezes mówił, Ŝe podejmie działania i w maju miały być uruchomione. Czy to udało 
się juŜ zrobić.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe ma informacje, 
ale nie wie, czy mowa jest o tym samym okresie, iŜ była niesprawna jedna z pomp                    
w instalacji i została ta awaria usunięta.  
JeŜeli się mylę, to poproszę o informację pana prezesa, Ŝeby panu na następnej sesji lub 
w okresie międzysesyjnym tej informacji udzielić.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości informację i analizę stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Tczew za rok 2016. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Informacja o stanie bezpieczeństwa 
 na terenie miasta Tczewa. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację, 
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania do informacji. Poinformował, Ŝe są 
obecni na sesji pan Zbigniew Rzepka Z-ca Komendanta StraŜy PoŜarnej, pan Andrzej 
Jachimowski Komendant StraŜy Miejskiej w Tczewie. 
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Radna BoŜena Chylicka – poinformowała, 
Ŝe na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej byli zaproszeni: pan Komendant Policji, 
pan Z-ca Komendanta StraŜy PoŜarnej, pan Komendant StraŜy Miejskiej, którzy 
przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.  
Komisja Pozytywnie zaopiniowała i przyjęła informację.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości informację o stanie 
bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 

 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
przedstawienie protokołu nr 2/2017  
z kontroli przeprowadzonej przez  
zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej  
u Konserwator Zabytków Miasta Tczewa                   
w zakresie: „Realizacja zadań wynikających  
z § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
w Tczewie w latach  2015/2016”. 

 
Radna Gertruda Pierzynowska  przewodnicząca zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej 
– przedstawiła w/w protokół, który znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej. 
 
Pkt 12 podjęcie uchwał 

    Pkt  12.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia zasad udzielania  
i rozliczania dotacji celowej na  
dofinansowanie prac związanych  
z modernizacją źródeł energii cieplnej  
w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.05.2017 r.  
ZłoŜył autopoprawkę o wpisanie jako § 7 zapisu: 
,,Traci moc uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 
2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach 
konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 997 z dnia                
09 marca 2016 r.)” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 09.05.2017 r. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 09.05.2017 r.  
 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach 
konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa” wraz z autopoprawką.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/246/2017 
w sprawie 

przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste 
powietrze Tczewa” 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 22 radnych)  

nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją 

źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Tczewa”. 
 

    Pkt  12.2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie zwolnienia 
przedsiębiorców z podatku od 
nieruchomości na terenie miasta 
Tczewa w ramach pomocy de minimis 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 10.05.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/247/2017 
w sprawie 
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zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości 
na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecny Z. Urban 
nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  

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

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

 
    Pkt  12.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie  
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis nieruchomości 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie usług gastronomicznych połoŜonych  
na terenie objętym Programem Rewitalizacji                                                                    
w obrębie Starego Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 08.05.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-BudŜetowej Czesław Roczyński – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych połoŜonych na terenie objętym 
Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/248/2017 
w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych połoŜonych na terenie objętym 
Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa. 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecny Z. Urban 
nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
gastronomicznych połoŜonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji                                                                    

w obrębie Starego Miasta Tczewa. 
 

    Pkt  12.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do zmiany Uchwały 
Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.05.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – członkowie komisji 
pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/249/2017 
w sprawie 

przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie                 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, 

nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. 
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    Pkt  12.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na odstąpienie  
od Ŝądania zwrotu bonifikaty  
udzielonej przy sprzedaŜy  
nieruchomości (dotyczy ul. Stoczniowców) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.05.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Stoczniowców). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/250/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Stoczniowców) 

podjęto większością głosów: za –19, przeciw – 1, wstrz. – 0, 
(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 20 radnych)  

wstrzymał się od głosu: M. Bollin, 
podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, 

nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  
 

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

(dotyczy ul. Stoczniowców). 
 

    Pkt  12.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na odstąpienie  
od Ŝądania zwrotu bonifikaty  
udzielonej przy sprzedaŜy  
nieruchomości (dotyczy ul. Jagiellońskiej) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.05.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie  zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie  od Ŝądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Jagiellońskiej). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/251/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Jagiellońskiej) 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 20 radnych)  

podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, 
nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaŜy nieruchomości 
(dotyczy ul. Jagiellońskiej). 

 
    Pkt  12.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na odstąpienie  
od Ŝądania zwrotu bonifikaty  
udzielonej przy sprzedaŜy  
nieruchomości (dotyczy ul. Dokerów) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.05.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja negatywnie  zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja negatywnie zaopiniowała powyŜszy projekt 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 nieruchomości (dotyczy ul. Dokerów). 
 
W wyniku jawnego głosowania   

Projektu uchwały   
w sprawie  

wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Dokerów) 
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głosowanie : za – 0, przeciw - 17, wstrz. - 3 
(podczas głosowania pkt-u 12.7 – obecnych 20 radnych)  

wstrzymali się od głosu: M. Matysiak, J. Ziółkowski, M. Byczkowski,  
podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, Cz. Roczyński, 

nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  
 

Rada Miejska w Tczewie zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaŜy nieruchomości (dotyczy ul. Dokerów). 
 

    Pkt  12.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie ustalenia  
osobowych składów stałych komisji  
Rady Miejskiej w Tczewie na okres 
kadencji 2014-2018 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 17.05.2017 r. z autopoprawką w § 1 pkt 2 zamiany słowa powołanego na 
uchwalonego.  
Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do projektu uchwały.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, czy nie 
powinno się głosować oddzielnie tych dwóch zmian, ze względu na to, jeŜeli  popieram 
odwołanie pana Mieczysława Matysiaka, a nie popieram tego drugiego wniosku, to nie 
mam jak zagłosować. Czy nie powinny to być dwa oddzielne głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił dwie minuty przerwy w 
obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Informując, Ŝe po zasięgnięciu opinii radcy prawnego, w punkcie 12.8  Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady 
Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2014-2018, pozostawimy punkt pierwszy czyli 
odwołanie radnego Mieczysława Matysiaka ze składu Komisji Edukacji, Kultury                        
i Kultury Fizycznej, a punkt drugi czyli powołanie radnego Tomasza Klimczaka do 
składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, przełoŜymy na sesję w miesiącu 
czerwcu br.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem do Rady, 
czy taka propozycja Państwa satysfakcjonuje, czy są jakieś inne propozycje.  
Czy taka  propozycja, radnego satysfakcjonuje.  
 
Radny Tomasz Klimczak - ,, jeŜeli mam czekać to będę czekał, tylko czy moja 
nieobecność w tej komisji nie wpłynie negatywnie na jej prace.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe zapraszamy do 
udziału w tej  komisji, tylko bez prawa do głosowania.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – zaproponował 
dziesięciominutową przerwę, podczas której uchwała zostanie przygotowana, tutaj chyba 
nie ma większego problemu i przyjmiemy równieŜ tę uchwałę.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe nie ma Ŝadnego 
problemu, musimy tylko przegłosować nowy porządek obrad, wprowadzić dodatkowy 
punkt, nastąpi zmiana punktów następnych i moŜemy to zrobić w tej chwili, jeŜeli jest 
taka wola. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Dominikowski – poinformował, Ŝe rada 
przegłosowała porządek obrad a to jest uchwała- głosowanie,  a nasz statut mówi 
wyraźnie, Ŝe na tej samej sesji nie wolno powtarzać głosowania. I to moŜe być 
skomplikowane i ta pierwsza propozycja chyba była najlepsza.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe zmianę do 
porządku obrad moŜna przegłosować w kaŜdym momencie, takŜe to nie przeszkadza nam 
w procedowaniu, jeŜeli będzie taka wola rady. 
 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie, wniosek:  

 
,,kto jest za przygotowaniem nowego projektu uchwały i zmianą porządku obrad 
sesji, poprzez dodanie punktu, który będzie mówił o powołaniu radnego Tomasza 

Klimczaka do składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.” 
 
w wyniku jawnego głosowania 

W/w Wniosek 
podjęto większością głosów: za –18, przeciw – 0, wstrz. – 2 

(podczas głosowania wniosku – obecnych 20 radnych) 
wstrzymali się od głosu: R. Dominikowski, T. Tobiański, 

         podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, 
        nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.  

W związku z tym ogłoszona będzie przerwa w obradach sesji w celu przygotowania 
dwóch odrębnych projektów uchwał.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił dwie minuty przerwy w 
obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie zmianę 
porządku obrad sesji, poprzez wprowadzenie jako pkt 12.9 nowego projektu uchwały.  
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w wyniku jawnego głosowania 
Zmianę przyjętego porządku obrad sesji, 

poprzez dodanie jako pkt 12.9 nowego projektu uchwały 
 

podjęto większością głosów: za –18, przeciw – 0, wstrz. – 1 
(podczas głosowania zmiany porządku obrad – obecnych 19 radnych) 

wstrzymał się od głosu: T. Tobiański, 
         podczas głosowania nieobecni: Z. Urban, Cz. Roczyński, B. Chylicka 

        nieobecna na posiedzeniu sesji: Ewa Ziółek-Radziszewska 
 

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku obrad sesji.  
 
W związku z rozdzieleniem projektu uchwały, dotyczącej ustalenia osobowych składów 
komisji stałych na dwie uchwały, zmieni się równieŜ  numeracja dalszej części  
porządku obrad i tak: 
- punkt 12.8 dotyczył będzie podjęcia projektu uchwały odnośnie odwołania radnego   
  Mieczysław Matysiaka ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
- punkt 12.9 dotyczył będzie podjęcia projektu uchwały odnośnie powołania radnego   
  Tomasza Klimczaka do składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
- punkt 12.10 wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji    
  projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
  na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na   
  lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne, 
- punkt 13 Stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności, 
- punkt 14 Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków, 
- punkt 15 Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.). 
 
 

Realizacja porządku obrad sesji, po zmianie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił nowy sporządzony 
dnia 25 maja 2017 r. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji                 
2014-2018 ( odwołanie M. Matysiaka ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej). 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dnia 25 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia osobowych 
składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2014-2018.                   
(odwołanie M. Matysiaka ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/252/2017 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w 
Tczewie na okres kadencji 2014-2018. 
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podjęto jednogłośnie: za –19 
(podczas głosowania pkt 12.8 – obecnych 19 radnych)  

podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, B. Chylicka 
nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 
2014-2018 ( odwołanie M. Matysiaka ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 

Fizycznej). 
 

    Pkt  12.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie ustalenia  
osobowych składów stałych komisji  
Rady Miejskiej w Tczewie na okres 
kadencji 2014-2018 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił  nowy sporządzony 
dnia 25 maja 2017 r. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji                 
2014-2018 ( powołanie T. Klimczaka do składu Komisji Edukacji, Kultury                             
i Kultury Fizycznej). 

 
 Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dnia 25 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia osobowych 
składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2014-2018.                   
(powołania T. Klimczaka do składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/253/2017 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej              
w Tczewie na okres kadencji 2014-2018. 

podjęto jednogłośnie: za –19 
(podczas głosowania pkt 12.9 – obecnych 19 radnych)  

podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, B. Chylicka 
nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 
2014-2018 ( powołania T. Klimczaka do składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 

Fizycznej). 
 

    Pkt  12.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na przystąpienie  
Gminy Miejskiej Tczew do  
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realizacji projektu konkursowego  
współfinansowanego z Europejskiego  
Funduszu Społecznego na podstawie  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
(RPO WP 2014-2020) w ramach Działania  
06.02. Usługi społeczne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.05.2017 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej Bartosz Paprot – 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 wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do 
realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.02. Usługi 
społeczne. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXX/254/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu 
konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne. 

 
podjęto jednogłośnie: za –19 

(podczas głosowania pkt 12.10 – obecnych 19 radnych)  
podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, B. Chylicka 

nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu konkursowego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata                

2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne. 
 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie  
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
stanowiska  z dnia 25.05.2017 r.  

 
Radny Mieczysław Matysiak – poinformował, Ŝe w karcie samorządności, są zapisy na 
podstawie przypuszczeń  o proponowanych zmianach, Ŝe one podwaŜą ustrój państwa. 
To jest bardzo ogólne określenie. Radny nie zauwaŜa, aby ktoś ograniczał prawo 
wyborcze, pozbawiał samorządy swobody. A poza tym, ci autorzy domagają się, aby 
rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju 
naszego państwa. 
 Jak do tej pory to, moim zdaniem te zasady są przestrzegane, poniewaŜ większość 
ustaw.. – moc ustawodawczą ma sejm, jest podejmowane większością głosów, takŜe 
moim zdaniem takie stanowisko powinno być odrzucone, bo to jest jakiś bubel.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał fragment zapisu z Karty 
Samorządności, tj. ,, Zmiana w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, 
które są obecnie proponowane bez Ŝadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą 
podwaŜyć ustrój państwa”. 
Poinformował, Ŝe w treści karty nie jest nigdzie zapisane, Ŝe podwaŜa ustrój państwa, jest 
zapis, Ŝe moŜe podwaŜyć ustrój państwa, a nie , Ŝe podwaŜa ustrój państwa.  
Odczytał dalszy fragment zapisu z Karty Samorządności, tj. ,, Domagamy się, aby 
rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju 
naszego państwa, które przypominamy w niniejszej karcie.”  
Przewodniczący poinformował, Ŝe nie ma zapisu, Ŝe nie jest przestrzegana i szanowana 
konstytucja, tutaj takiego zwrotu nie ma. Jest zapisane ogólnikowo, nie dotyczy to moim 
zadaniem tych rządzących obecnie, tylko ogólnie. 
Stanowisko to jest podejmowane w związku z tym, Ŝe pojutrze obchodzimy święto 
samorządności. Nie ma to, moim zdaniem nic wspólnego z partią, która rządzi, my 
jesteśmy samorządowcami, nie partyjniakami.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał treść w/w Stanowiska, 
poinformował, Ŝe jeŜeli Państwo zdecydują, Ŝe jest tutaj coś, wspólnego                           
z partami politycznymi, czy z polityką, to moŜna to wyartykułować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem: czy                  
w tym stwierdzeniu są jakieś niejasności, nieścisłości, jakieś gesty, które mówią o tym, 
Ŝe się jedną partię, czy się druga partię wykluczy, czy popiera.   
Ja tutaj nic takiego nie widzę, jest tutaj zdefiniowane ewidentnie, jest mowa                                 
o samorządzie nie ma tutaj Ŝadnego tekstu, który by mówił o jakiś politycznych 
decyzjach, o tym co było, co jest, co będzie, nic takiego w tym stanowisku nie ma.  
JeŜeli chodzi o samą Kartę Samorządności, to odczytałem te dwie uwagi o których mówił 
radny Mieczysław Matysiak moŜe się pan z tym jak najbardziej nie zgadzać, ale teŜ nie 
jest tu ewidentnie napisane, Ŝe się stawia po którejś stronie, są obecnie proponowane 
zmiany, bez Ŝadnej konsultacji ze stroną samorządową, które mogą podwaŜyć ustrój 
państwa, nie Ŝe podwaŜają.  
 
Radny Mieczysław Matysiak – ,,panie przewodniczący, niestety w dalszej części Karty 
Samorządności, tłustym drukiem jest wypisane, Ŝe się ci sygnatariusze, stanowczo się 
temu przeciwstawiamy, a czemu się przeciwstawiają, ograniczeniu praw wyborczych 
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obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji 
zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we 
współdziałaniu z innymi jednostkami, spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego 
zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom, 
województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i nie 
poddanej kontroli, to odejście od demokracji.” 
Powiem szczerze, Ŝe jest to juŜ jakaś deklaracja polityczna tych, którzy to pisali. I to, Ŝe 
jest napisane, Ŝe zmiany polityczne mogą podwaŜyć ustrój państwa, to jest teŜ moim 
zdaniem deklaracja polityczna i nie wiem, czy powinniśmy się deklarować aŜ tak bardzo.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe my się do 
niczego nie deklarujemy, my chcemy dbać  o to, Ŝeby faktycznie samorząd spełniał rolę 
do której został powołany. My nie ingerujemy w sprawy polityków, bo nie znamy zmian, 
które będą wprowadzane i czy w ogóle będą wprowadzane.  
My chcemy uczcić w jakiś sposób dzień samorządności, ja przynajmniej tego nie łączę               
z Ŝadną partią polityczną.            
 
Radny Mieczysław Matysiak – poinformował, Ŝe zdaniem członków Klubu Prawo                      
i Sprawiedliwość, Karta ma znamiona działania politycznego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe kaŜdy ma swoje 
zdanie, kaŜdy ma prawo do wyraŜania swoich opinii, Ŝyjemy w kraju demokratycznym                
i dlatego to stanowisko będzie głosowane i w głosowaniu kaŜdy wyrazi swoje zdanie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – odnośnie wystąpienia 
radnego Mieczysława Matysiaka, to zastrzeŜenia moŜe budzić akapit drugi i trzeci. 
Natomiast cała reszta jest zupełnie oczywista, ona stanowi o sytuacji z jaką                                    
w samorządzie mamy do czynienia.  
Dobrze na zewnątrz by wyglądało, aby to głosowanie było jednogłośne. Dlatego 
chciałbym złoŜyć tutaj wniosek, aby drugi i trzeci akapit został usunięty. Od ,,Zmiany w 
ustawach .... do stanowczo się temu sprzeciwiamy. Ewentualnie słowo ,,domagamy się” 
zamienić na ,,stoimy na stanowisku”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do przewodniczącego 
Klubu Radnych PiS z zapytaniem: czy zmiany zaproponowane przez 
wiceprzewodniczącego rady, satysfakcjonowały by członków Klubu PiS. Czy moŜe klub 
chciałby wnieść dodatkowe uwagi.  
 
Radny Mieczysław Matysiak -  głos oddał koledze z Klubu Józefowi Cichon.                     

 
Radny Józef Cichon – poinformował, Ŝe to nie jest tak, Ŝe to nie jest deklaracja 
polityczna i my nie wiemy do kogo się odnosimy, to stanowisko podejmujemy tu i teraz, 
tj. 25 maja 2017 r. w tym czasie w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, więc 
kierujemy to do rządzących w tej chwili. Nie moŜemy udawać, Ŝe my tak sobie ogólnie 
tylko  mówimy. To jest deklaracja ściśle polityczna i to tak do bólu nadmuchana, Ŝe 
absolutnie jest dla nas nie do przyjęcia, nawet z tymi zmianami z całym szacunkiem, 
które pan Kazimierz Ickiewicz proponuje.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe to stanowisko 
będzie umieszczone w BIP, nie będzie przekazywane do prezydenta RP, premiera, partii 
rządzącej czy gdzieś indziej, ono zostaje tylko jako nasze stanowisko.  
 
Radny Zenon Drewa – zwrócił uwagę na to jakimi logami jest sygnowany ten dokument: 
Związek Miast  Polskich , Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, 
Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw RP, 
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.  
Nie ma tutaj Ŝadnej wzmianki o jakiejkolwiek partii politycznej, jest to typowa deklaracja 
samorządowa.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – poinformował, Ŝe 
ustawa samorządowa z 1990 roku, jest w zasadzie jedyną, która się w stu procentach 
udała, warto trzymać się tego co wtedy zostało ustalone.  
Niestety, tak jak powiedział pan przewodniczący i pan radny Zenon Drewa, nie kieruje 
się tego do Ŝadnej partii politycznej, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, bo 
kaŜdy z nas telewizję ogląda, Ŝe były proponowane zmiany, które uderzają w ustawę 
samorządową. Jeden tylko przykład dam, skrócenie kadencji prezydentów do dwóch 
kadencji, bez konsultacji. Były takie propozycje i uwaŜam, Ŝe to co powiedział pan radny 
Zenon Drewa, Ŝe wielkie samorządy, miasta polskie, itd. robią .... Polityka to jest 
wszystko. Ktoś mówił, Ŝe to jest sytuacja polityczna, kaŜda nasza uchwała jest 
polityczna. Polityka to jest uzgadnianie, konsensus między innymi uzgadnianie stanowisk 
i dlatego uwaŜam, ze jest to bardzo dobrze napisane.  
 
Radny Mieczysław Matysiak -  mimo wszystko uwaŜam, Ŝe ma to znamiona działania 
politycznego, ale składam wniosek, o przegłosowanie.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iŜ radca prawny 
zwrócił uwagę, Ŝe rada nie przygotowywała Karty Samorządności i nie ma moŜliwości 
dokonywania w niej zmian. W związku z tym będziemy głosowali Stanowisko Rady 
wraz z załącznikiem stanowiącym Kartę Samorządności, jak w przygotowanym 
projekcie.  
 
Radny Józef Cichon – poinformował, Ŝe Wiceprzewodniczący Rajmund Dominikowski 
słusznie powiedział, Ŝe mówimy o ustawie o samorządzie, uchwalonej przez sejm                       
w 1990 roku. Teraz mamy sytuacje taką, Ŝe być moŜe, sejm nam ta ustawę zmieni, a my 
samorządowcy w ramach tej ustawy musimy działać. My nie moŜemy negować 
kompetencji sejmu w tej dziedzinie. A do tego zmierza ta deklaracja samorządności.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe w Karcie 
Samorządności, nie widzi Ŝadnego punktu, który by mówił o tym, Ŝe my się nie 
zgadzamy z czymkolwiek co uchwali, czy postanowi nasz rząd.  
Jest to stanowisko, które nie ma znamion Ŝadnej ustawy, bo my nie podejmujemy ustaw, 
podejmujemy stanowisko, wyraŜamy tylko nasze ewentualne zaniepokojenie, wyraŜamy 
nasze poparcie dla Karty Samorządności, ewentualnie nie wyraŜamy takiego stanowiska. 
Proszę tego nie łączyć z partiami. Widzę, Ŝe niektóre osoby bardzo to przeŜywają, 
traktuję to jako typowe podejście samorządowca do czegoś co jest jasne i oczywiste. 
Samorządowcy są po to powoływani, Ŝeby reprezentować środowisko, mieszkańców                       
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i tego się trzymamy, nie brnijmy dalej. JeŜeli będą jakieś postanowienia ze strony 
rządzących, to wiadoma sprawa, Ŝe kaŜdy będzie musiał się do tego w jakiś sposób się 
odnieść albo podporządkować, albo zrezygnować z pełnienia tej funkcji.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Stanowisko 
Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie  
przyjęcia Karty Samorządności 

podjęto większością głosów: za –12, przeciw -2, wstrz. - 5 
(podczas głosowania pkt 12.10 – obecnych 19 radnych)  

przeciw głosowali: M. Matysiak. J. Cichon, 
wstrzymali się od głosu: K. Misiewicz, T. Tobiański, T. Klimczak,  

D. śywicka, K. Ickiewicz,  
podczas głosowania nieobecni Z. Urban, Cz. Roczyński, B. Chylicka 

nieobecna na posiedzeniu sesji : Ewa Ziółek-Radziszewska  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła Stanowisko w sprawie przyjęcia  
Karty Samorządności. 

 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Kazimierz Ickiewicz 

Radny na prośbę części mieszkańców zwrócił się z wnioskiem, aby przy znakach 
„Zakaz Postoju” z tabliczką „Dotyczy obu stron jezdni” znajdujących się przy                    
ul. Stefana Batorego (wjazd od ul. Zygmunta Starego) i ul. Kazimierza Jagiellończyka  
(patrząc w kierunku ul. Stefana Batorego) dołączyć tabliczkę „Nie dotyczy 
mieszkańców”. Radny dodaje, Ŝe  z podobnym oznakowaniem mamy do czynienia na 
niektórych innych ulicach Osiedla Prątnica.   

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 353 
 

2. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o obniŜenie krawęŜników chodnikowych przy                          
ul. Malinowskiej w rejonie firmy Flextronics. W dwóch miejscach takie obniŜenie 
krawęŜników i chodnika zostało wykonane. Do poprawienia zostało jeszcze jedno 
miejsce. Jadący rowerem lub wózkiem inwalidzkim będzie mógł bez problemu 
przejechać ul. Malinowską. W załączeniu pismo mieszkańca i wykonane przez niego 
zdjęcia.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 354 
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3. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny w dniu 5 maja 2016 r. składał wniosek w imieniu mieszkańców Osiedla 
Prątnica w sprawie naprawy fragmentów chodnika przy ul. Jagiellońskiej w miejscach 
dojazdów na posesję mieszkańców. Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku jest dla niego i mieszkańców niezrozumiała. Chodnik powinien być 
naprawiony w całości, a nie  z wyłączeniem wjazdów/zjazdów na posesję. Przejście w 
tych miejscach dla osób starszych jest powaŜnie utrudnione. W związku z powyŜszym 
radny ponownie zwraca się do właścicieli drogi o zastosowanie art. 29 ust. 2 ustawy z 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który stanowi o przebudowie zjazdów. 
Radny prosi Prezydenta Miasta o wsparcie wniosku. Nadmienia, Ŝe mieszkańcy 
wnoszą do jego osoby prośby o działanie w tym zakresie. Jednocześnie śmieją się z 
takiego tłumaczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W załączeniu 
odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2016 r.   

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 355 
 

4. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny na prośbę pana mieszkańca zwrócił się z wnioskiem o postawienie znaku 
drogowego „Zakaz Postoju” z tabliczką pod znakiem „Nie dotyczy mieszkańców”                 
w sąsiedztwie znaku „Droga Bez Przejazdu” na ul. Królowej Marysieńki u zbiegu          
z ul. Zygmunta Starego. W czasie zawodów sportowych na hali sportowej w II Liceum 
Ogólnokształcącym samochody wjeŜdŜają aŜ pod bramę mieszkańca, utrudniając mu 
wjazd na posesję i wyjazd z niej. Mieszkaniec sugeruje, aby na czas zawodów 
sportowych szkoła otwierała bramę. Samochody mogłyby wjechać na plac szkolny. 
Radny uwaŜa, Ŝe jest to dobra propozycja.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 356 
 
5. Radny Tomasz Klimczak  

Radny zwrócił się z wnioskiem o sprawdzenie moŜliwości ułoŜenia chodników                         
w Tczewie i po sprawdzeniu, ułoŜenie ich tam gdzie przebiegają wydeptane juŜ 
ścieŜki przez mieszkańców Tczewa. Będzie to miało na celu ułatwienie komunikacji 
pieszej i polepszenie wyglądu miasta.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 357 
 

6. Radny Tomasz Klimczak 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wstawienie kamer monitoringu za ekranami 
dzwiękochłonnymi na Al. Kociewskiej. Miejsce to stało się punktem spotkań 
towarzyskich, po których pozostawiony jest nieporządek, a przejście w tym czasie jest 
bardzo niebezpieczne. 

 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 358 
7. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykoszenie trawy wzdłuŜ ul. Jagiellońskiej w 
Tczewie.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 359 
 

8. Radny Józef Ziółkowski 
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Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do firmy energetycznej i zajmującej się 
dystrybucją gazu ziemnego o wykoszenie i uporządkowanie terenów wokół 
przepompowni i stacji transformatorowych znajdujących się na terenie Tczewa.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 360 
 

9. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu najmłodszych mieszkańców Osiedla Zatorze zwrócił się                          
z wnioskiem  o uzupełnienie piasku w piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Prostej 
w Tczewie. 

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 361 
 
10. Radny Józef Cichon 

Radny w nawiązaniu do informacji przekazanej przez panią Prezes ZEC’u, Ŝe                           
w przypadku budowy instalacji ciepłowniczej na Zatorzu znaczny udział w kosztach 
będzie miała rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej a następnie przywrócenie 
jej do stanu początkowego, zwrócił się o poinformowanie pani Prezes ZEC’u, Ŝe w 
związku z planowaną rewitalizacją Osiedla Zatorze i związaną z tym przebudową 
ulic, koszty te moŜna pomniejszyć. W tej sytuacji moŜe okazać się, Ŝe inwestycja 
stanie się opłacalna dla ZEC’u.   

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 362 
 

11. Radna Danuta śywicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o umieszczenie w projekcie planów remontów 
bieŜących na 2017 r. modernizację drugiej połowy chodnika przy Szkole Specjalnej 
Nr 9 w Tczewie. W załączeniu uzasadnienie wniosku oraz zgoda z dnia 12 maja 2015 
r. na modernizację zaplanowanych chodników.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 363 
 

12. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie spowalniaczy (poduszka berlińska) 
na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ulicy Zamkowej w sąsiedztwie 
znajdującej się na w/w ulicy Świetlicy dla dzieci. Ulica ta jest objęta ograniczeniem 
prędkości do 30 km/h, ale ograniczenie to nie jest przestrzegane. Wielokrotnie 
mieszkańcy zwracali uwagę na zbyt szybko jeŜdŜące samochody, co powoduje bardzo 
duŜy wzrost zagroŜenia wypadkiem na tej ulicy, a w szczególności dotyczy to dzieci 
uczęszczających do zlokalizowanej tam Świetlicy. W związku z tymi faktami radny 
prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 364 
 
13. Radny Krzysztof Misiewicz 

Radny zwrócił się z wnioskiem o przerobienie istniejącego przejścia dla pieszych 
znajdującego się na ulicy Łaziennej  (w okolicy pojemników na odpady i parkingu) 
jako wyniesionego przejścia dla pieszych (takiego jakie znajduje się na ulicy 
Jarosława Dąbrowskiego, naprzeciw poczty). Ulica ta jest objęta ograniczeniem 
prędkości do 30 km/h, ale ograniczenie to nie jest przestrzegane. Wielokrotnie 
mieszkańcy zwracali uwagę na zbyt szybko jeŜdŜące samochody co powoduje bardzo 
duŜy wzrost zagroŜenia wypadkiem na tej ulicy. Znajduje się tam równieŜ wyjazd                 
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z parkingu z ograniczoną widocznością, w związku z tym montaŜ takiego przejścia 
spowoduje wzrost bezpieczeństwa na w/w ulicy. 

      Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 365 
 

14. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o naprawę kamery monitoringu zdemontowanej ze 
skrzyŜowania ulic Rybackiej i Garncarskiej oraz przeniesienie słupa z w/w 
skrzyŜowania  i zamontowanie słupa oraz naprawionej kamery na skrzyŜowaniu ulic 
Chopina oraz Podgórnej. ZbliŜa się sezon letni miejsce to jest częścią drogi 
spacerowej i dość ruchliwym skrzyŜowaniem stąd przeniesienie w/w elementów 
monitoringu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w tym rejonie Starego 
Miasta. Wniosek radnego jest podyktowany wieloma prośbami mieszkańców, dlatego 
radny prosi o jego pozytywne rozpatrzenie. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 366 
 
Pkt 15 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp. 
 
Radny Tomasz Klimczak – w imieniu swoimi i radnego Marka Byczkowskiego, 
podziękował panom prezydentom, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, 
pracownikom Zakładu Usług Komunalnych, za pomoc i wyraŜenie zgody na 
zorganizowanie piknik oraz sponsorom pikniku panu Szulcowi a takŜe panu i panu 
Mokwie, który wspierał merytorycznie i dobrymi radami.  
Podziękowanie złoŜył policjantom, którzy interweniowali o 22.21 na parkingu przy 
Manhattanie, funkcjonariuszom monitoringu miejskiego za sokoli wzrok,                                  
a funkcjonariuszom, którzy interweniowali pod fontanną za wyrozumiałość.  
 
Radny Zenon Drewa – zwrócił się do Z-cy Prezydenta Miasta Adama Burczyka  - na 
przełomie maja i czerwca odbywa się wymiana piasku w piaskownicach, spółdzielnia 
mieszkaniowa w swoich piaskownicach juŜ wymieniła piasek.  
Radny zwrócił się o przekazanie harmonogramu wymiany piasku w piaskownicach na 
swoim terenie.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – odczytał podziękowanie dla Pana Prezydenta Miasta, 
Sekretarz Miasta, za pomoc w zorganizowaniu strefy malucha podczas Majówki na 
osiedlu Witosa i wielu innym instytucjom i sponsorom. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zaprosił wszystkie dzieci na organizowany Dzień Dziecka, 
który odbędzie  się 3 czerwca br. od 11.00 do 17.00 na Bulwarze Nadwiślańskim. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Kazimierz Ickiewcz – poinformował, Ŝe 
radny Mieczysław Matysiak złoŜył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Programowej                
,, Panorama Miasta”, a w jego miejsce Klub desygnowała radnego Józefa Cichona i od 
następnego miesiąca to nazwisko pojawi się w stopce.  
 
Radny Józef Ziółkowski – zaprosił na piknik parafialny, który odbędzie się 10 czerwca 
br. od 14.00 d0 22.00 na osiedlu Staszica, o godz. 18.00 wystąpi Rubi Szubert.  
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Radny Mieczysław Matysiak – zwrócił się do przewodniczącego Rady z prośbą                         
o oddanie czci śp. Januszowi Cześnikowi,  długoletniego pracownikowi mediów, 
bywającemu na komisjach sesjach, wydarzeniach w mieście.  
 
Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Janusza Cześnika, redaktora Gazety Tczewskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
które w najbliŜszym czasie będą się odbywały w Tczewie i przedstawił bieŜące 
informacje: 
- konwent odbędzie się 8 czerwca (czwartek) o godz. 16.00,  
- sesja odbędzie się 29 czerwca (czwartek) o godz. 10.00, 
- Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza na wystawę prac Eugeniusza Kozłowskiego, która   
  odbędzie się 26 maja br. godz. 17.00 przy ul. świrki 49 w Tczewie, 
- Zarząd Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na uroczyste zakończenie   
  roku akademickiego 2016/2017, które odbędzie się 26 maja br. o godz. 13.30 w   
  Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie,  
- Tczewskie Towarzystwo Kulturalne ,,Brama” w ramach cyklu ,,Ogrody Sztuk”   
  zaprasza na koncert pt. ,, Muzyka i poezja starego Lwowa”, który odbędzie się                            
  3 czerwca br. o godz. 17.00 w Sali koncertowej Centrum Aktywizacji Osób   
  Niepełnosprawnych przy ul. Plac Grunwaldzki 1 w Tczewie, 
- Miejska Biblioteka w Tczewie zaprasza na trzecie krajowe wydanie Noc Bibliotek,   
  które  odbędzie się 3czerwca br.  
- 3 czerwca o godz. 16.00 rozpoczną się Dni Pelplina, 
- 4 czerwca br. od godz. 10.00 do godz. 17.00 odbędzie się siódmy Pchli Targ na Placu   
  Hallera,  
- 9 czerwca br. o godz. 13.00 w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. świrki 49,   
  Tczewskie Towarzystwo Kulturalne ,,Brama” zaprasza na wystawę pt. ,, Zupełnie   
   normalny Tczew”  widziany oczyma niemieckiego artysty z Werder , Franka Webera, 
- 10 czerwca br. od godz. 10-14 w Fabryce Sztuk  odbędzie się   Domowe Archiwa –   
   szperaj, zbieraj konserwuj, dziel się,  
- 19 czerwca br. o godz. 17.00 w Fabryce Sztuk, Towarzystwo Miłośników Ziemi   
   Tczewskiej, zaprasza na promocję ksiąŜki pt. ,, Droga Jana Kasprowicza nad polskie   
   morze” autorstwa Jana Kulasa, 
- 10 czerwca br. odbędą się zawody wędkarskie na osiedli Witosa, w zawodach będą   
   brali udział radni powiatu, gminy i miasta. Chętni do wzięcia udziału mogą się zgłaszać   
   do radnego Kazimierza Mokwy.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXX sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1230. 
                             Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


