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P r o t o k ó ł  Nr XXXI/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca  2017 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:      -    21/ wg listy obecności 

 
                               Nieobecni  radni     -   Cz. Roczyński, 
                                                                   M. Matysiak   
       

Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXI 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, 
- Wicestarostę Powiatu Tczewskiego Witolda Sosnowskiego, 
- 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 21 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 8 czerwca 2017r. zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez: 
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 12.14 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2017. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy do 
zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 8 czerwca 2017r.wraz z zaproponowaną zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz z w/w  zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak  

nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

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 25 maja 2017 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 maja 2017 

r.  do 28 czerwca 2017 r. 
 
II. Część druga: 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z  wykonania budŜetu miasta za 2016 rok. 

7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
  7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
  7.3 Dyskusja. 
  7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   

             sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta Tczewa za 2016 rok.  

  7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa   

           absolutorium  z tytułu wykonania budŜetu za 2016 rok. 
 

8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2016 rok. 
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9. Ocena z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście 
Tczewie za 2016 rok. 

10. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2017 r. 
11. Podsumowanie działalności StraŜy Miejskiej za 2016 rok. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

12.1 zmiany budŜetu miasta na 2017 r., 
12.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2017-2031, 
12.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                  

i wykupu, 
12.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru połoŜonego przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz”, 

12.5 wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierŜaw 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na 
cele składowania odpadów stałych, 

12.6 wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierŜaw 
nieruchomości gruntowych połoŜonych pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem 
Młyńskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, 

12.7 wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Malinowskiej, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, 

12.8 wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Bałdowskiej i ul. Ceglarskiej, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, 

12.9 wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowych połoŜonych przy ul. Czatkowskiej, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Tczew, 

12.10 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji   w  mieście Tczewie, 

12.11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia 
Polska Unia Mobilności Aktywnej, 

12.12 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r., 
12.13 rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zwolnienia  

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

12.14 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017. 
 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 maja 2017 r.                 



4 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 25 maja  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 25 maja 2017 r.   
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 25 maja 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 20 radnych) 
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak  

nieobecny podczas głosowania: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 25 maja 2017 r. 
 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c czerwiec 2017 r. 
 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieŜącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Poinformował, Ŝe Rada Miejska 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawił krótką historię 
zmiany planu, tj.: prace nad zmianą planu trwały od września 2014 roku do marca 2017 r. 
praktycznie 2,5 roku. Publiczne wyłoŜenie planu dla mieszkańców było od 14 lutego do    
6 marca, 23 lutego br. odbyła się publiczna dyskusja, składanie uwag do planu trwało do 
20 marca br. W trakcie składania uwag, złoŜono 11 uwag do planu z czego 4 uwagi nie 
zostały uwzględnione.  
Uchwała o zmianie planu została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu, który w trybie 
nadzoru zwrócił się o wyjaśnienia w kwestii zapisów planu. We wskazanym 
pięciodniowym terminie zostały udzielone Panu Wojewodzie wyjaśnienia, w których 
przedstawiono interpretacje formalne i urbanistyczne w sprawach, które budziły 
wątpliwości Wojewody. Wojewoda przyjął część tych wyjaśnień i skierował uchwałę do 
publikacji i jednocześnie pozostając w innej części przy swoich wątpliwościach, złoŜył 
skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga wpłynęła w dniu 
1 czerwca br. za pośrednictwem Rady Miejskiej i winna być przekazana do WSA 
najpóźniej do 30 czerwca br. czyli do jutra. Obecnie we współpracy z radcą prawnym 
przygotowywane jest, praktycznie juŜ jest przygotowane nasze stanowisko, tak aby 
przekazanie skargi do sądu odbyło się równocześnie z naszymi wyjaśnieniami. 
Wyjaśnienia te naszym zdaniem  są bardzo istotne ze względu na zrozumienie specyfiki 
tczewskiego planu i wprowadzonych zmian. Dlaczego …, dlatego, Ŝe Tczew jest jednym 
z nielicznych miast, który posiada kompleksowy plan zagospodarowania obejmujący całe 
miasto i kwestia nieumiejętnego czytania, moŜe być źródłem  wątpliwości czy pytań, 
które się pojawiły w piśmie Pana Wojewody.  RównieŜ istotne są powiązania pomiędzy 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czyli takim 
dokumentem nadrzędnym, a zapisami miejscowego planu. Wskazane wątpliwości przez 
Pana Wojewodę mają charakter interpretacyjny, dotyczące sfery urbanistycznej, czyli 
oceny jakby jakości zapisów planu, co według nas nie powinno być przedmiotem 
kontroli przez Pana Wojewodę, który powinien praktycznie ograniczyć się  do kontroli 
formalno-prawnej naszej uchwały. Uchwała weszła w Ŝycie  z dniem 14 czerwca br. i jest 
aktualnie obowiązująca, nie zmienia to faktu, Ŝe w tej chwili będzie się toczyła sprawa 
przed sądem, jeŜeli chodzi o wyjaśnienie wątpliwości Wojewody Pomorskiego.  
PoniewaŜ ilość pytań była dosyć duŜa, a mamy ustawowy obowiązek dokonywania 
przeglądów planów miejscowych i studium uwarunkowań, przynajmniej raz w kadencji, 
stąd teŜ podjąłem decyzję o przystąpieniu do prac nad analizą tych dwóch dokumentów, 
czyli studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.               
W wyniku tego przeglądu zostanie opracowany plan pracy na następne lata w kontekście 
tworzenia nowych planów miejscowych, takŜe uwzględniających zapowiedzi rządu 
dotyczące zmian w uchwałach w zakresie planowania przestrzennego, a zwłaszcza 
wprowadzenia kodeksu urbanistyczno-architektonicznego. Tyle jeŜeli chodzi                             
o planowanie przestrzenne.   
Drugi temat dotyczący bulwaru i akcji zbierania podpisów w sprawie inwestycji, która 
jest planowana na bulwarze. OtóŜ chce powiedzieć, Ŝe spotkałem się z przedstawicielami 
mieszkańców, zobowiązałem się do jakby dwóch rzeczy. Po pierwsze, Ŝe wyjaśnimy 
wątpliwości formalne, wynikające z zastrzeŜeń Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, dotyczących terenów zalewowych i po wyjaśnieniu tych wątpliwości, 
przygotuje spotkanie z mieszkańcami i z inwestorem. Prawdopodobnie to spotkanie              
z mieszkańcami nastąpi w połowie lipca, wynika to z faktu, Ŝe równolegle trwały 
rozmowy z RZGW na temat wątpliwości dotyczących interpretacji terenu zalewowego. 
Pan Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Burczyk łącznie z panem Starostą udali się do 
zarządu gospodarki wodnej i tam ustalono, Ŝe zostanie zlecona i opracowana nowa opinia 
dotycząca sytuacji powodziowej na terenie bulwaru. Taka opinia została przygotowana 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przekazana zarówno nam jak i RZGW. 
W tej chwili RZGW zgłosiło jeszcze dodatkowe pytania do tej opinii, one będą  
przedmiotem dodatkowego wyjaśnienia przez Instytut Meteorologii i dopiero wówczas 
będzie wiadomo jak naprawdę wygląda sytuacja powodziowa na obszarze bulwaru i jakie 
ewentualnie będą konsekwencje do działań planistycznych i inwestycyjnych.  I zgodnie z 
moim zobowiązaniem wobec mieszkańców, potem nastąpi spotkanie  z mieszkańcami, 
czyli ja z moich zobowiązań wywiązuje się. Tyle jeŜeli chodzi o te najwaŜniejsze tematy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej informacji z działalności Prezydenta Miasta są zapytania.  
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 25 maja 2017 r.   
do 28 czerwca 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe  w w/w okresie 
nie złoŜono interpelacji. 
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Część II 
Pkt 7  porządku posiedzenia 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie  
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania   

     budŜetu  miasta za 2016 rok 
 

Pkt 7.1 
Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki -  poinformował, Ŝe sprawozdanie 
omawiane było na komisjach.  
 
Pkt 7.2 
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – przedstawił: 
Uchwałę Nr 049/g128/R/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                
w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budŜetu miasta Tczewa za 2016 rok.  
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu miasta za 2016 rok.  
 
Uchwałę Nr 078/g128/A/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                
w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Tczewie. 
 
Komisja wniosek o wyraŜenie pozytywnej opinii dla sprawozdania z wykonania budŜetu 
miasta za 2016 r. zaopiniowała w głosowaniu: 8- za jednogłośnie. 
 
Komisja wniosek do Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budŜetu za 2016 rok, zaopiniowała                             
w głosowaniu: 5- za, przeciw -1, wsztrz. -2, przeciw głosował Z. Urban, wstrzymali się 
od głosu: M. Matysiak, J. Cichon.  
 
Pkt 7.3 
Dyskusja. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył dyskusję. 
 
Rady Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe nie ma uwag do wykonania sprawozdania, 
pani skarbnik i urzędnicy dokonali wszelkiej staranności, Ŝeby było ono rzeczowe                            
i merytoryczne i w sposób obrazowy przedstawiało wykonanie budŜetu miasta za                 
2016 rok.  
Przedstawił uwagi dotyczące wykonania budŜetu miasta za 2016 rok, które były 
przedstawione na posiedzeniu komisji merytorycznej, czyli Komisji Rewizyjnej.:  
- bardzo duŜa nadwyŜka budŜetowa, która pojawiła się za wykonanie budŜetu za                  
2016 rok, przekracza ona 20 mln zł. Oznacza to, Ŝe nie wydano tych środków, na róŜnego 
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rodzaju wydatki w tym takŜe wydatki inwestycyjne. NaleŜy z tego wnioskować, Ŝe 
inwestycje nie zostały zrealizowane w planie pierwotnie zakładanym. Była teŜ niewielka 
zwyŜka dochodów budŜetu o ponad jeden procent większa niŜ zakładano po wszystkich 
korektach budŜetu w ciągu roku. Spowodowało to, Ŝe nadwyŜka budŜetu miasta 
przekroczyła 22 mln zł.  
Na koncie Urzędu Miejskiego jest bardzo duŜo środków finansowych, które są 
gromadzone na kolejny rok, Ŝeby w roku wyborczym zostały wydane na kolejne 
inwestycje, miasto pewnie zostanie rozkopane - takie z tego wyciągam wnioski.   
 - odnośnie samych inwestycji, radny poinformował, Ŝe jeŜeli nawet z poślizgiem  
zostaną zrealizowane w 2018 roku, to chwała wszystkim tym, którzy się do tego 
przyczynią. Radny osobiście jest zadowolony z jednej inwestycji, która w Tczewie była 
widoczna, tj. przeprowadzenie pierwszego etapu remontu ul. Jedności Narodu, a w tym 
roku zostanie on ukończony.  
 
Radny Bartosz Paprot – przedstawił stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa z tytułu wykonania budŜetu za 
2016 rok. 
Platforma Obywatelska jest w koalicji z Klubem Porozumieniem na Plus i radni 
Platformy Obywatelskiej zagłosują za udzieleniem Prezydentowi Miasta Tczewa 
absolutorium.  
W pierwotnie uchwalonym budŜecie dochody miały wynieść 192 mln zł. a ostatecznie 
wyniosły 232 mln zł. czyli o 40 mln zł. więcej. Tymczasem wydatki zaplanowane na 
poziomie ponad 187 mln zł. ostatecznie wyniosły znacznie więcej, bo ponad 212 mln zł. 
Nie przeszkodziło to w konsekwencji, by budŜet zamknął się nadwyŜką w kwocie ponad 
20 mln zł. przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych działań, 
zwłaszcza inwestycyjnych, takich jak przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic 
miejskich, pierwszy etap remontu ulicy Jedności Narodu, dokonano wielu dokumentacji 
planowanych inwestycji, po raz kolejny sukcesem okazał się budŜet obywatelski. 
Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, budŜet realizowano zgodnie                            
z przepisami. To wszystko skłania do zagłosowania za udzieleniem Prezydentowi Miasta 
Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu miasta za 2016 rok.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe jest to głos 
radnego Bartosza Paprota, poniewaŜ Klubu Radnych PO w tej chwili nie ma.  
 
Radny Bartosz Paprot – poinformował, Ŝe było to oświadczenie  Platformy 
Obywatelskiej, skonsultowane z komisarzem Adamem Korolem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oświadczenie to pan wygłosił jako 
radny Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Józef Cichon-  w imieniu Klubu Radnych PiS 
przedstawił stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa 
z tytułu wykonania budŜetu miasta za 2016 rok.  
Poinformował, Ŝe rad jest, iŜ  miasto zaoszczędziło tyle pieniędzy, ale  jeŜeli są pieniądze 
to powinny one być wydatkowane, nawet jeŜeli pewne działania w budŜecie nie były 
zapisane, to moŜna było je umieścić w korektach budŜetu. I z tych przedsięwzięć 
mogliby juŜ korzystać mieszkańcy Tczewa.  
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NadwyŜka planowana ok. 5 mln zł. wyszło tutaj duŜo więcej. Mówi się o tym ,Ŝe 
musieliśmy zaoszczędzić pieniądze, Ŝeby się oddłuŜyć, Ŝeby w przyszłości móc się 
zadłuŜyć i podjąć pewne inwestycje, które są dofinansowywane z programów unijnych. 
Konstrukcja z zadłuŜaniem i oddłuŜaniem do końca radnego nie przekonuje i radny do 
tego jest sceptycznie nastawiony. Uzasadnieniem dla tego działania były właśnie 
dofinansowania z programów unijnych. Tutaj radny teŜ ma zastrzeŜenie, chociaŜ Ŝyczy 
miastu i panu prezydentowi,  aby wszystko się udało i te wszystkie inwestycje udało się 
zrealizować.  
Wątpliwości radnego dotyczą tego, Ŝe takie postępowanie powoduje, Ŝe następuje 
nagromadzenie inwestycji w konkretnych latach.  Wówczas jest taka sytuacja, Ŝe miasto 
chce zrealizować duŜo zadań, liczba podmiotów, które mogą zadania realizować jest na 
rynku jakaś stała określona i wówczas tracimy pieniądze, kupujemy te usługi droŜej niŜ 
moglibyśmy je kupić w tzw. latach chudych, kiedy inwestycji jest mniej.  
Druga rzecz, bardziej ogólna, dotycząca w ogóle inwestycji dofinansowanych                           
z programów unijnych. Musimy swoje plany, to co chcielibyśmy w mieście zrobić, 
dostosowywać pod pewne załoŜenia programów unijnych w związku z tym, musimy 
czasami robić rzeczy do których sami do końca nie jesteśmy przekonani, a które musimy 
realizować, aby wpisać się w program unijny.   
Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie wątpliwości, Klub Radnych PiS wstrzyma się od 
głosu. Nie mniej radny poinformował, Ŝe cieszy się Ŝe w mieście się duŜo dzieje i Ŝyczy 
panom prezydentom powodzenia w realizacji.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PNP Zenon Drewa – przedstawił stanowisko Klubu 
Radnych Porozumienie na Plus w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Tczewa za 2016 rok, stanowiące załącznik do protokołu.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki -  odniósł się do przedstawionych 
wątpliwości, które padły na sali, wynikające chyba z niezrozumienia konstrukcji budŜetu 
i prac nad budŜetem.  
Bo jak moŜna krytykować nadwyŜkę budŜetową. Myślałem, Ŝe po tylu latach bycia w 
samorządzie, po tylu latach tłumaczenia przez panią skarbnik jak wygląda wskaźnik 
zadłuŜenia jak jest liczony, gdzie nadwyŜka budŜetowa w kaŜdym innym mieście wzięta 
byłaby z pocałowaniem ręki, bo ona poprawia sytuację płatniczą budŜetu, a tutaj stawia 
się jako ogólny zarzut, Ŝe jest nadwyŜka.  
Gdyby tej nadwyŜki budŜetowej nie było, podejrzewam, Ŝe cięŜko byłoby domknąć 
tegoroczny budŜet miasta i cięŜko byłoby zrealizować wiele wydatków, które                           
w tegorocznym budŜecie są wpisane, niekoniecznie inwestycyjne.  
NadwyŜka budŜetowa jest gwarantem tego, Ŝe moŜna w sposób racjonalny planować 
budŜet kolejnego roku.  
Inwestycje nagromadzone w latach – jeŜeli jest Unia Europejska, to Unia nie mówi – 
słuchajcie, wydajcie to za 10 lat. BudŜet unijny mieści się w pewnych ramach czasowych 
on się kończy w 2020 roku i jeŜeli mamy do pozyskania  50 mln zł. to musimy je wydać 
do 2020 roku. I siłą rzeczy w tych latach będzie nagromadzenie wydatków 
inwestycyjnych. Nie wiem jak to moŜna potraktować jako zarzut.  
Najbardziej zaskoczyło, mnie stwierdzenie, Ŝe ze względu na środki unijne prowadzimy 
działania, czy wydatkujemy coś, czy robimy rzeczy, co do których nie jesteśmy 
przekonani. Nie wiem do których rzeczy nie jesteśmy przekonani. Wszystkie projekty 
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unijne, a zwłaszcza projekt dotyczący rewitalizacji, prowadzone są z olbrzymim 
zainteresowaniem mieszkańców. To mieszkańcy decydują co potrzebujemy a czego nie.  
JeŜeli weszliśmy w projekt rozbudowy węzłów komunikacyjnych i budowy ścieŜek 
rowerowych, to w wyniku akcji mieszkańców  rowerzystów, Ŝe chcą wybudować ścieŜki 
rowerowe na terenie miasta Tczewa.  
Do których działań nie jesteśmy przekonani – myślę, Ŝe jesteśmy przekonani do tych 
wszystkich działań, które są zapisane w naszych programach unijnych. A to, Ŝe nie 
moŜemy zapisać do programu unijnego wszystkiego, co byśmy chcieli wynika po prostu 
z konstrukcji programów unijnych. Unia daje pieniądze na określone rzeczy, a nie na to 
co byśmy chcieli. Miałem wraŜenie, Ŝe takie oczywiste prawdy, są znane powszechnie i 
rozumiane.  
Co do przeznaczenia nadwyŜki na rok wyborczy – chcę przypomnieć, Ŝe rok wyborczy 
zaczyna się w roku przyszłym a nie w tym, a nadwyŜka będzie wydatkowana w tym 
roku. TakŜe kwestia pomyłki w latach, JeŜeli będzie powodem głosowania takiego a nie 
innego, to ja juŜ nie mam argumentów proszę Państwa.  
Z głosu pana Przewodniczącego Klubu Radych PiS wynika, Ŝe wstrzymają się od głosu, 
poniewaŜ dobrze gospodarujemy finansami w budŜecie. Dziękują za takie podsumowanie 
gospodarki finansowej.  
 
Radny Zbigniew Urban -  odniósł się do przedmówców, informując: 
To, Ŝe budŜet miejski przekroczył  200 mln zł. nie jest zasługą ani prezydenta, ani jakiś 
nadzwyczajnych działań, tylko jest zasługą rządu, który przeznaczył ponad 30 mln zł. na 
realizacje programu 500+ i te pieniądze wpłynęły do budŜetu i dlatego przekroczył on 
200 mln zł. i te pieniądze w całości na ten cel zostały wydatkowane. A więc, nie ma tu 
Ŝadnych działań ze strony Urzędu Miejskiego, poza tym, Ŝe obarczony został 
dodatkowymi zadaniami i kosztami z tego wynikającymi.  
Po drugie nie ma Ŝadnej pomyłki co do realizacji inwestycji  w roku wyborczym, bo pan 
prezydent mówiąc chociaŜby o ścieŜkach rowerowych, przypomnę, Ŝe te zadania są 
realizowane w tym roku, a nie były realizowane w 2016 r. Dalej twierdzę, Ŝe w 
przyszłym roku nastąpi skumulowanie wszystkich działań inwestycyjnych, bo jest to rok 
wyborczy i jest to naturalna kolej rzeczy. W kalendarzach wyborczych czwarty rok 
kadencji, jest to pokazanie mieszkańcom, Ŝe w mieście się duŜo dzieje, inwestycje są 
realizowane. Przypomnę chociaŜby fontannę wyborczą.  
Natomiast chciałem się równieŜ odnieść do samego budŜetu, poniewaŜ pan prezydent, 
urzędnicy jak teŜ radni maja doskonałą wiedzę na temat budŜetu, jego realizacji, 
wydatków i dochodów. Natomiast obywatele, czy mieszkańcy nie bardzo się w tym 
orientują, dlatego posłuŜę się tutaj pewną analogią do budŜetu domowego.  
BudŜet domowy składa się równieŜ z dochodów i wydatków. JeŜeli mamy zaplanowane  
dochody w postaci wynagrodzenia, renty, emerytury, dodatki itd., to potrafimy określić 
ile w ciągu miesiąca tych pieniędzy będziemy mieli do dyspozycji. Mając tę wiedzę, 
planujemy nasze wydatki. NadwyŜka bierze się z tego,  Ŝe dostajemy nasze dochody w 
zakładanej kwocie lub z niewielką róŜnicą wahań w jedna lub w drugą stronę, a 
wydatków nie realizujemy. W związku z tym pozostaje kwota niewydanych pieniędzy     
i to jest właśnie nadwyŜka budŜetu. zaplanowaliśmy wydatki i ich nie zrealizowaliśmy.  
I to samo przez analogie jest z budŜetem gminy i budŜetem państwa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego Zbigniewa 
Urbana z prośba, aby nie obraŜał mieszkańców miasta i uwaŜał ich za ludzi 
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niewykształconych, nierozumiejących budŜetu i pan będzie pouczał wszystkich ludzi w 
Tczewie jak się rozlicza budŜet, jak ten budŜet jest konstruowany. KaŜdy z mieszkańców 
ma prawo sam do budŜetu podejść i się nad tym pochylić. Pan pouczać moŜe siebie 
ewentualnie swoich najbliŜszych, a tutaj prosimy o niepouczanie mieszkańców naszego 
miasta co do informowania i konstruowania budŜetu.  
 
Radny Michał Bollin – poinformował, Ŝe  ,,pan prezydent się zastanawiał, dlaczego Klub 
Radnych PiS wstrzymał się od głosu, to ja trochę tak śmiechem powiem, Ŝe w Słupsku 
pan prezydent Biedroń miał 28 mln zł. nadwyŜki i właśnie nie dostał absolutorium, 
poniewaŜ radni PiS byli przeciwko, to właśnie podobna sytuacja. Chciałbym zaznaczyć   
jeszcze jedną rzecz, Ŝe musimy pamiętać, Ŝe tak naprawdę, to radni teŜ wywierają wpływ 
na wykonanie budŜetu i my teŜ za niego bierzemy odpowiedzialność, poniewaŜ 
uczestniczymy w działaniach uchwałodawczych, czasami moŜe bardziej  w działaniach  
o charakterze nie uchwałodawczym. Dziwię się kolegom z PiS, Ŝe  podjęli decyzję iŜ się 
będą wstrzymywali, skoro równieŜ brali udział w przyjmowaniu budŜetu i jego realizacji.   
 
Radny Zbigniew Urban – panie przewodniczący, jak pan słusznie zauwaŜył jesteśmy                  
w punkcie dyskusja, a pan po raz kolejny pozwolił sobie na pouczanie mnie co mam 
mówić, a czego nie mam mówić. Porównując budŜet miasta do budŜetu rodziny nie było 
moim celem pouczanie, tylko przybliŜenie mieszkańcom Tczewa w jaki sposób 
funkcjonuje budŜet w mieście i Ŝe przez analogię moŜna porównać to teŜ do budŜetu 
rodzinnego.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Józef Cichon – poinformował, Ŝe nie jest finansistą, 
ani specjalistą od analizowania budŜetu,  po przeczytaniu budŜetu  odniósł się do 
pewnych spraw. Podkreślił, Ŝe w swoim wystąpieniu nie stawiał nikomu Ŝadnych 
zarzutów. 
 
Radna BoŜena Chylicka – zaproponowała zakończenie dyskusji. Poinformowała, Ŝe 
kaŜda rodzina cieszyłaby się, gdyby miała  nadwyŜkę w swoim budŜecie.  
 
Wiceprzewodniczący rady Rajmund Dominikowski -  poinformował, Ŝe budŜet miasta 
został zrealizowany zgodnie z podjętymi uchwałami, dlatego wszyscy powinni się pod 
tym podpisać.  
 
Pkt 7.4 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego wraz ze  sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu za 2015 rok.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 02.06.2017 r.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem                  
z wykonania budŜetu za 2016 rok.  
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W wyniku jawnego głosowania  
   Uchwałę Nr XXXI/255/2017 

w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem 

z wykonania budŜetu za 2016 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.4 – obecnych 21 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2016 rok. 
 

Pkt 7.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia Prezydentowi Miasta  
Tczewa absolutorium  z tytułu  
wykonania budŜetu za 2016 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.06.2017 r.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 
wykonania budŜetu za 2016 rok. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXI/256/2016 
w sprawie  

udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 
wykonania budŜetu za 2016 rok 

podjęto większością głosów: za –18, przeciw – 1, wstrz. – 2  
(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 21 radnych)  

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

 nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu wykonania budŜetu za 2016 rok. 

 
  Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – podziękował wszystkim radnym za absolutorium . 

Absolutorium jest efektem pracy wszystkich, nie tylko prezydenta, prezydent dostaje 
kwiaty, ale na absolutorium mają wpływ zarówno radni, którzy głosują za kolejnymi 
zmianami w budŜecie jak i pracownicy, którzy to potem realizują.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- ogłosił przerwę w obradach sesji, 
podczas której zbierze się Komisja Finansowo-BudŜetowa i Komisja Polityki Społecznej.  

Przerwa 
Po przerwie 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa za 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie, zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa za 2016 rok. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 
Ocena z realizacji Strategii  
Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w mieście Tczewie za 2016 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie, zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - poinformował, Ŝe  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Ocenę z realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2016 rok. 

 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Stan zaawansowania inwestycji  
i remontów za I półrocze 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜszą informację, 
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania do informacji.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła do wiadomości Informację dotyczącą Stanu 

zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2017 r. 
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Podsumowanie działalności  
StraŜy Miejskiej za 2016 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyŜsze 
sprawozdanie, zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania.  
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe 

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

 
Pkt 12 podjęcie uchwał 

    Pkt  12.1 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 29.06.2017 r.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi zapytania do projektu uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, czy miasto przegrało proces w sądzie 
z wykonawcą boiska na os. Witosa i w związku z tym musi zwrócić karę umowną                      
z odsetkami.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – potwierdziła zapytanie radnego.  
 
Radny Zenon Drewa  - poinformował, Ŝe w korekcie pojawiają się środki na 
przygotowanie pracowni, świetlic i  sanitariatów, koszty te są związane z reformą 
oświaty.  
Radny zwrócił się z zapytaniem czy dotyczy to równieŜ Gimnazjum Nr 1 i czy to są 
wszystkie środki, które gmina będzie musiała ponieść w związku z wdroŜeniem reformy 
oświaty, czy będą w najbliŜszych latach dodatkowe środki przeznaczane na ten cel.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban – poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o środki 
tegoroczne to są to wszystkie środki. Jeśli chodzi o perspektywę kilku lat do przodu, to 
jeszcze nie są wszystkie wydatki. Przed nami jeszcze kwestie dalszego dostosowania 
pomieszczeń w nowo utworzonych szkołach podstawowych, czyli w SP Nr 1 i SP nr 4 
dla klas 1- 3. Jak równieŜ w kolejnych latach będzie dostosowywanie pracowni 
chemicznych, fizycznych, geograficznych, biologicznych w obecnych szkołach 
podstawowych.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Dominikowski -  poinformował, Ŝe juŜ na jednej                
z poprzednich  sesji informował, Ŝe reforma oświatowa nie będzie bezkosztowa, juŜ teraz 
z budŜetu miasta musimy wydać ok. 400 tys. zł. a tylko 120 tys. zł. otrzymamy zwrotu.             
I to jest dopiero początek wszystkich kosztów.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
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Więcej 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 XXXI/257/2017 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 21 radnych)  
 nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  

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

Tczewa na 2017 rok. 
 

    Pkt  12.2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2017-2031 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 29.06.2017 r.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt w/w uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.   
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe poza konsekwencjami wynikającymi                        
z korekty budŜetu w planie wydatków, czy w prognozie wydatków na lata następne aŜ do 
2031 roku znalazły się dwie pozycje wydatków majątkowych, tj.: 
- program e –bus z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 9 mln zł. przeznaczonych 
na zakup 4 elektrycznych autobusów, 
- budowa mieszkań komunalnych z limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 4 mln zł. 
na budowę dwóch budynków komunalnych.  
Z tego co radny zdołał ustalić, budowanie mieszkań komunalnych w 2018 roku, tj. kwota 
4 mln zł. 2 budynki po 16 mieszkań, czyli 32 . Natomiast zakup 4 autobusów 
elektrycznych ma nastąpić w roku 2020, za kwotę 9 mln zł.   
Radny poinformował, Ŝe traktuje ten zakup, czy prognozę wydatków w roku 2020, czyli 
dwa lata po zakończeniu tej kadencji Rady Miejskiej, jako obietnicę wyborczą, bo nie 
wiadomo kto będzie to realizował i nie naleŜy obarczać tak znacznymi wydatkami 
przyszłej Rady Miejskiej, 9 mln zł. to bardzo duŜo. 
Odnosząc się do budynków komunalnych, radny poinformował, Ŝe za tą kwotę moŜna 
zbudować  co najmniej cztery budynki komunalne a więc 64 mieszkania komunalne.                    
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I dlatego radny poddaje pod rozwagę , czy to jest naprawdę celowy zakup, zwłaszcza w 
kontekście przewoźnika, który teraz świadczy usługi komunikacji publicznej na terenie 
miasta Tczewa. I kaŜdy chyba wyrobił sobie na ten temat swoje własne zdanie, juŜ nie 
ingeruję w to jakie.  
Radny poinformował, Ŝe dlatego będzie głosował przeciwko planowaniu wydatków na 
lata 2020 w kwocie 9 mln zł. na zakup autobusów elektrycznych.    
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował: ,, powiem krótko, gdyby pan 
radny chodził na komisje, to by pan wiedział dlaczego ta kwota pojawiła się w WPF, ona 
wynika z projektu rządowego. Na komisjach bardzo wyczerpująco wyjaśniałem dlaczego 
podpisałem z jednej strony list intencyjny w sprawie rządowego programu                               
o elektromobilności, dlaczego w tym programie uczestniczymy od samego początku                   
i dlaczego do końca tego miesiąca, czyli do jutra musze podpisać umowę z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju na zaprojektowanie nowego, innowacyjnego autobusu 
produkcji polskiej. Z opcją  wprowadzenia go do ruchu w miastach, które przystąpią do 
tego programu właśnie w 2020 roku. 
Wiem, Ŝe panu radnemu wszystko się kojarzy z obietnicami wyborczymi, ale to jest po 
prostu zwyczajne planowanie wydatków w czasie, a w tym wypadku, jeszcze kompletnie 
od nas niezaleŜne. JeŜeli dzisiaj radni nie przegłosują tego wydatku 9 mln zł., ja po 
prostu nie mam upowaŜnienia do podpisania umowy.  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stawia sprawę jasno, zresztą jesteśmy na bieŜąco     
w kontakcie zarówno z NCBR jak i Ministerstwem Rozwoju, jeŜeli do jutra nie 
podpiszemy umowy, to po prostu wypadamy z programu.  
Wprowadzenie autobusu elektrycznego jest dla nas koniecznością z racji zmian, które są 
wprowadzane w prawie. Ustawa o elektromobilności, itd. o tym wielokrotnie mówiłem w 
mediach i na posiedzeniach komisji. Mówiąc krótko zapraszam pana radnego, Ŝeby się w 
końcu pojawił na komisjach.  
Co do budynków komunalnych, to w WPF jest kwota, co prawda w uzasadnieniu jest 
opisane, ale waŜna jest kwota, ona jest potem liczona jako suma wydatków . W tej chwili 
jestem świeŜo po rozmowach z panem ministrem Kazimierzem Smolińskim , na temat 
programu Mieszkanie Plus, nie tylko, bo mieszkanie plus to jest ciąg wielu ustaw, które 
będą zmieniane, w tym równieŜ kwestie finansowania budownictwa w TBS, 
finansowania budownictwa tymczasowego, zmiana w prawie spółdzielczym, itd. 
Pojawią się nowe pieniądze na wspomaganie budownictwa komunalnego, a to jest 
kierunek, w który w tej chwili powinniśmy pójść, stąd teŜ pojawiła się ta kwota, jako 
minimalna kwota wydatków na budownictwo mieszkaniowe. Czy za to wybudujemy 16 
czy  64 mieszkań, będzie zaleŜało tylko i wyłącznie od sytuacji zewnętrznej w tym 
równieŜ od sytuacji na rynku budowalnym w danym roku.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował: ,, po pierwsze panie prezydencie, poniewaŜ pan 
mnie sprowokował, to ja przygotuję na kolejną sesję Rady Miejskiej informację na temat 
tego, na ilu komisjach pan był a na ilu ja byłem. Wiem, Ŝe ostatnio pan częściej przebywa 
w Ministerstwie niŜ na sesjach Rady Miejskiej, chociaŜ podejrzewam, Ŝe jest to skutkiem 
teŜ innych rzeczy. Odnosząc się tylko merytorycznie chciałem powiedzieć, Ŝe na etapie, 
kiedy podpisywał pan list intencyjny nie było mowy o tym, Ŝe to się wiąŜe z kosztami                
9 mln zł. ja przynajmniej tego nie zarejestrowałem, chociaŜ panu gratulowałem, Ŝe taka 
inicjatywę pan podjął. Natomiast wtedy na pewno nie było mowy o 9 mln zł. Po prostu 
wydaje mi się, Ŝe jest to bardzo duŜy wydatek, który jest zaplanowany na 2010 rok. 
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Przypomnę tylko, Ŝe miasto zgodnie z umową zawartą z Meteorem, chyba rocznie 
dopłaca do przejazdów komunikacji miejskiej 4,5 mln zł. a więc to jest teŜ kwota jaką 
musielibyśmy teŜ zapłacić przez dwa lata obsługi dla przewoźnika. Dlatego wydaje mi 
się, Ŝe ten wydatek nie jest celowy, autobusy elektryczne są fajne, za 9 mln zł. juŜ mniej 
fajne. UwaŜam, Ŝe jest duŜo więcej inwestycji, które moŜna by było zrealizować, 
chociaŜby budownictwo komunalne, panie prezydencie i tylko tyle.  Gdyby na etapie 
podpisywania listu intencyjnego miałbym wiedzę, Ŝe będzie to 9 mln zł. dla budŜetu, bo 
chyba tak to naleŜy traktować, skoro jest to prognoza finansowa budŜetu miasta, to wtedy 
juŜ pewnie zgłosiłbym swoje zastrzeŜenia”. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował: ,, proszę mi wierzyć ja nie lubię 
takich polemik słownych, ale nie mogę milczeć, jeŜeli dochodzi do pewnych manipulacji. 
Pan radny sam wielokrotnie zgłaszał wnioski dotyczące poprawy stanu technicznego 
autobusów miejskich. JeŜeli proponuje wprowadzenie nowoczesnych autobusów 
elektrycznych, których przedstawiciel jeździ w tej chwili po mieście i spotyka się                     
z entuzjazmem mieszkańców, kaŜdy chce się przejechać zobaczyć jak to wygląda, pan 
mówi nie. Ja wiem, Ŝe kaŜda okazja, Ŝeby dokopać prezydentowi jest dobra, tylko bym 
prosił o konsekwencję w działaniu. Albo chcemy tabor unowocześniać, poprawiać            
i zwiększać poziom jakości tego taboru – to niestety kosztuje.  
Autobus elektryczny o czym mówiłem na komisjach z reguły jest dwa razy droŜszy od 
normalnego autobusu. Dzięki programowi rządowemu jest okazja, wprowadzić do 
sprzedaŜy autobus elektryczny za cenę 2 mln zł. Dzisiaj nikt nie kupi za 2 mln zł. 
nowego autobusu elektrycznego. Nowe autobusy elektryczne kosztują 2,5- 3,5 a nawet 
3,7 mln zł. Wszystko zaleŜy od stopnia skompletowania, od jakości akumulatorów, 
sposobu ładowania, itd. Program rządowy określa ograniczenie kwoty – 2 mln zł. za 
jeden autobus z 60 % dofinansowaniem co oznacza, Ŝe tak jeden autobus będzie nas 
kosztował ok 800 tys. zł. to jest mniej, praktycznie niŜ dzisiaj kosztuje nowy autobus z 
napędem disla.  
JeŜeli pan radny uwaŜa, Ŝe to jest zły interes, to ja przepraszam bardzo juŜ nie wiem w 
jakim kierunku pan dąŜy, no oprócz krytyki prezydenta, bo to wszyscy juŜ wiedzą i nie 
trzeba juŜ o tym rozmawiać.  
Wprowadzenie przez nas autobusu elektrycznego, w niczym nie zmienia relacji miedzy 
nami a Meteorem, czy między nami a nowym przewoźnikiem, który będzie wybrany                  
w drodze przetargu na świadczenie usług transportowych.  
Prosiłbym teŜ o nie mieszanie pojęć, co innego są wydatki majątkowe na zakup taboru, 
bez względu na to, czy my kupimy czy kupi przewoźnik, koszty zakupu będą wliczone         
w koszty umowy z miastem. Tylko, Ŝe my płacimy, tak prawdę mówiąc, koszty związane 
z wprowadzeniem ulg i bezpłatnych przejazdów. I to jest ta ceną, którą my płacimy 
bezpośrednio Meteorowi, plus oczywiście koszty związane z bezpośrednią obsługa 
taboru.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował: ,, panie prezydencie, ja powiem w ten sposób, 
rzeczywiście jest tak jak pan mówił. Na etapie kiedy wybieraliśmy przewoźnika, 
zgłaszałem bardzo wiele uwag, wymagań jakie naleŜy postawić przewoźnikowi, który 
będzie świadczył usługi komunikacji miejskiej w Tczewie. JuŜ wtedy zgłaszałem, Ŝe 
wiek taboru, który został zaproponowany jest za duŜy, Ŝe to są stare autobusy, Ŝe naleŜy 
tą flotę znacznie odmłodzić. Po przeprowadzeniu tej całej procedury przetargowej, to ja 
byłem inicjatorem tego, Ŝeby wymóc na Meteorze realizację kryteriów zawartych              
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w umowie. I to skutkowało wprowadzeniem kontroli przez Miejski Zarząd Dróg, jak 
wiemy były naliczane Meteorowi kary i to powaŜne.  
Natomiast ja czytam literalnie to co jest w uchwale napisane, tu jest napisane wprost, Ŝe 
limit wydatków w 2020 roku w kwocie 9 mln zł. przeznaczonych na 4 autobusy, tu nie 
ma mowy o dofinansowaniu i w uzasadnieniu pan tego nie znajdzie. Myślę, Ŝe jeŜeli taka 
informacja by się pojawiła, to pewnie by to zmieniało ... 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, robi się teraz dyskusja na temat 
środków transportu, jesteśmy w punkcie Wieloletnia prognoza finansowa” 
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, Ŝe ,, wracam do tego stwierdzenia o którym mówił 
pan prezydent, Ŝe gdyby kolega radny zechciał być na komisjach, na których pan 
prezydent tłumaczył specyfikę tego zakupu, to dzisiaj tego tematu by nie było. A tak 
zamieszał w głowie mieszkańcom, Ŝe te autobusy maja nas kosztować 9 mln zł. Nie jest 
tam dofinansowanie, które pozwala nam te autobusy kupić  w bardzo korzystnych 
cenach.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował: ,, kwota 9 mln zł. została 
wyznaczona w bardzo prosty sposób, 4x2 plus milion zł. na stację doładowania, myślę, 
Ŝe to jest prosty rachunek, to jest limit wydatków. Na dzień dzisiejszy, na ten moment nie 
wiadomo w jaki sposób dofinansowanie z NCBR czy być moŜe z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska wpłynie do Gminy, czy to będzie po prostu obniŜona cena zakupu 
czy to będzie dotacja na zakup. Stąd teŜ na ten moment nie moŜna mówić o tym w jaki 
sposób ta kwota znajdzie się w budŜecie miasta.  
 
Więcej 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 
2017-2031. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/258/2017 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031 
podjęto większością głosów: za –20, przeciw – 1, wstrz. - 0 

(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 21 radnych)  
przeciw głosował: Z. Urban  

nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031. 
 

    Pkt  12.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
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emisji obligacji komunalnych  
oraz określenia zasad ich zbywania,  
nabywania i wykupu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 20.06.2017 r.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt w/w uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.   
 
Radny Zenon Drewa – jeszcze raz podkreślił, Ŝe wykupione obligacje zostaną 
wyemitowane za 8 mln zł. co ściśle związane jest z nadwyŜką budŜetową, dzięki której 
moŜemy zmniejszyć deficyt budŜetowy.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/259/2017 
w sprawie 

emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

podjęto większością głosów: za –20, przeciw – 0, wstrz. - 1 
(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 21 radnych)  

wstrzymał się od głosu: J. Cichon  
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.           
 
Pkt  12.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru 
połoŜonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 
w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 04.05.2017 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. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.   
 
Radny Zbigniew Urban – odniósł się do uzasadnienia uchwały poinformował, Ŝe w 
drugim akapicie jest zapis, iŜ ,,…Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, uchwalony Uchwałą Nr 
XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r.”  
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy pomimo pozytywnych opinii Komisji Polityki 
Gospodarczej i Komisji Finansowo-BudŜetowej, rzeczywiście tak jest, czy to nie jest tak, 
Ŝe obowiązuje plan, który został uchwalony 30 marca 2017 r.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe jeŜeli byłby 
nowy plan, to byśmy nie przygotowali tej uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – wskazał, Ŝe projekt uchwały jest z 5 maja br. natomiast 
Wojewoda ogłosił uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w 
czerwcu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – potwierdził wypowiedź radnego 
Zbigniewa Urbana, informując, Ŝe tej propozycji nie było w tamtej uchwale. To jest 
nowa propozycja.          
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe taka propozycja była zapisana na stronie 13, 
poz. 34 – wnioskodawca Filtronix Polska Sławomir Borkowski, zmiana uwzględnienie 
działki nr 217/11 w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego, uwzględnienie 
inwestycji w planach miasta oraz wprowadzenie tam funkcji biurowo-handlowej. I ta 
zmiana uzyskała zgodę Prezydenta i w tej uchwale była podjęta, więc plan, który został 
uchwalony 30 marca br.  dotyczy tej działki.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe nie do końca, 
była taka propozycja, ale została ona  prawdopodobnie odrzucona, skoro jest 
przedstawiona teraz. MoŜe pan prezydent bardziej przybliŜy to zagadnienie.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe ma przed sobą odpis uchwały z marca br.                  
i na stronie 13 jest ewidentnie ta zmiana i jest ona uwzględniona, wniosek został 
uwzględniony. Więc jak sądzę jest to kolejna zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego, która dotyczy teraz tej działki, ale w innym zakresie. Zwracam uwagę, Ŝe 
w tej, która jest tutaj chodzi o obrys budynku i jeŜeli by tak było to trzeba zmienić 
uzasadnienie uchwały, bo obowiązuje ta z marca.  
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Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – ,,wyjaśnienie tej sprawy było wyjaśniane na 
komisjach rady, gdzie wskazywaliśmy, Ŝe jest to realizacja drugiego wniosku firmy 
Filtronix. Rzeczywiście pierwszy został przegłosowany wcześniej. Natomiast, poniewaŜ 
w trakcie uprawomocnienia się poprzedniej uchwały, nastąpiło uzgodnienie linii 
zabudowy projektowanej inwestycji firmy Filtronix z granicą pasa drogowego Dyrekcji 
Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad. Okazało się, Ŝe jest wolne miejsce ok 80 cm, 
które pozwala na przesunięcie ścianki nośnej budynku. Stąd teŜ firma Filtronix, dla 
poprawienia warunków zagospodarowania wystąpiła z nowym wnioskiem o dokonanie 
korekty. Ona wcześniej nie mogła być zrobiona, poniewaŜ ten wniosek wpłynął juŜ 
praktycznie po procedowaniu poprzedniej zmiany planu. To jest zupełnie nowy wniosek.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe jest to nowy 
wniosek, nie do uchwały, która została ogłoszona 14 czerwca 2017 r., tylko do tej z 2005 
roku.  
Czy pan radny Zbigniew Urban jeszcze chce zabrać głos do projektu uchwały?  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja byłem na komisji 
gospodarczej  koleŜanko Chylicka, na której o tym rozmawialiśmy.  
Radny powrócił jeszcze raz do treści uzasadnienia i poinformował, Ŝe w jego ocenie                            
i dobrze by było aby się ktoś z prawników na ten temat wypowiedział, w uzasadnieniu 
naleŜy wskazać, Ŝe obowiązuje uchwała z dnia 30 marca 2017 r. Ona została ogłoszona             
i obowiązuje, więc powinna zostać w uzasadnieniu wpisana. To, Ŝe została przez 
wojewodę zaskarŜona do sądu jest sprawą inną, odmienną i nie ma znaczenia dla tej 
uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe to nie dotyczy 
tej uchwały, która została opublikowana 14 czerwca br. tylko to jest uchwała, która 
dotyczy zmiany obowiązującego planu z 2005 r.  
 
Radny Zbigniew Urban – panie przewodniczący, pierwsze zdanie drugiego akapitu, 
myślę, Ŝe będą kłopoty po prostu, bo uzasadnienie jest … 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – jeŜeli będą kłopoty, to będziemy 
musieli procedować od nowa. Tak jest ta uchwała przygotowana. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – doczytał ostatnie 
zdanie ujęte we wniosku Komisji dotyczące głosowania  nad projektem uchwały:                       
w głosowaniu 8-za jednogłośnie, nieobecny na posiedzeniu komisji w tym momencie pan 
radny Marek Byczkowski i pan radny Zbigniew Urban. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk- poinformował, Ŝe jeŜeli jest to sam problem 
uzasadnienia, czy dopisania w uzasadnieniu, to nie jest problem. Z tego co pan Prezydent 
powiedział, to dokładnie wytłumaczył jak to wyglądało. Ale jeŜeli jest to problem tylko 
dopisania do uzasadnienia, Ŝe w tym czasie nastąpiła równieŜ zmiana planu, to myślę, Ŝe 
moŜemy nawet z tym procedować jeŜeli tak, a po prostu dopiszemy to do uzasadnienia.  
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Radny Zbigniew Urban – panie prezydencie dokładnie zgadzam się z pana wypowiedzią, 
uwaŜam, Ŝe tylko naleŜy zmienić numer uchwały, która obowiązuje w tej chwili dla tego 
terenu i to jest wszystko w tej materii. 
Natomiast do pana Misiewicz chciałem powiedzieć, Ŝe na Komisji Polityki Gospodarczej 
która się odbyła w czerwcu, była równieŜ pani Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i na 
moje pytanie, co z tą uchwałą,  odpowiedziała, Ŝe wszystko zostało ustalone, zamknęła 
dyskusję i wyszła z komisji, to wszystko. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, Ŝe pan radny 
Krzysztof Misiewicz tylko odczytał obecność na posiedzeniu komisji.  
 
Radny Zbigniew Urban – ale w maju, a nie w czerwcu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – na tej, na której była głosowana 
uchwała. 
 
Radny Zbigniew Urban – komisja w maju, natomiast ja chciałem dopytać o tą uchwałę w 
czerwcu panie przewodniczący i juŜ nie miałem moŜliwości uzyskania informacji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – w kaŜdym bądź razie podczas 
głosowania pana nie było, tylko tyle pan przewodniczący komisji powiedział.    
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe 
odczytał wnioski z posiedzenia komisji Polityki Gospodarczej z dnia 20 czerwca br. a to, 
Ŝe radny raz wychodzi, raz przychodzi to juŜ nie jest moim problemem, jeŜeli w części 
dyskusji uczestniczy a w części nie. Dyskutowaliśmy juŜ o tym kilkakrotnie i to jest juŜ 
radnego wybór, na którym fragmencie komisji  czy sesji chce być a na którym nie.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk- poinformował, Ŝe sama uchwała nie ulega 
zmianie, uzgodnimy z mecenasami uzasadnienie, ale uchwała nie ulega zmianie.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – treść uchwały nie ulegnie 
zmianie, moŜe w uzasadnieniu znajdą się poprawki. Czy to państwa radnych 
satysfakcjonuje i moŜemy głosować tę uchwałę.  
 
Nie zgłoszono więcej  głosów.  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru połoŜonego przy ulicy 
Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz”. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/260/2017 
w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru połoŜonego przy ulicy Kazimierza 

Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz” 
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podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 21 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla 
obszaru połoŜonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej 

UMN 6 „Kolejarz”. 
 
Pkt  12.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na zawarcie  
w trybie bezprzetargowym  
umów dzierŜaw nieruchomości  
gruntowych stanowiących własność  
Gminy Miejskiej Tczew na cele  
składowania odpadów stałych, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 29.05.2017 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 zawarcie w trybie bezprzetargowym umów 
dzierŜaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na 
cele składowania odpadów stałych. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/261/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierŜaw 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele 

składowania odpadów stałych 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 21 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 

w trybie bezprzetargowym umów dzierŜaw nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów 

stałych. 
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Pkt  12.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umów dzierŜaw 
nieruchomości gruntowych połoŜonych 
pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem 
Młyńskim, stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 07.06.2017 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 zawarcie w trybie bezprzetargowym umów 
dzierŜaw nieruchomości gruntowych połoŜonych pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem 
Młyńskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/262/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierŜaw 
nieruchomości gruntowych połoŜonych pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem 

Młyńskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 21 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umów dzierŜaw nieruchomości gruntowych połoŜonych 

pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem Młyńskim, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew. 

 
Pkt  12.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej 
przy ul. Malinowskiej, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 30.05.2017 r.  
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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 zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierŜawy nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Malinowskiej, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew. 
W wyniku jawnego głosowania   

Uchwałę Nr XXXI/263/2017 
w sprawie 

wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Malinowskiej, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew. 
podjęto większością głosów: za –20, przeciw -0, wstrz. – 1 

(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 21 radnych)  
wstrzymał się od głosu: Z. Urban,  

nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie  wyraŜenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej połoŜonej 

przy ul. Malinowskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
Pkt  12.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie  
bezprzetargowym umowy dzierŜawy  
nieruchomości gruntowej połoŜonej  
przy ul. Bałdowskiej i ul. Ceglarskiej,  
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 30.05.2017 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 zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierŜawy nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Bałdowskiej i ul. Ceglarskiej, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania   
Uchwałę Nr XXXI/264/2017 

w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Bałdowskiej i ul. Ceglarskiej, 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto większością głosów: za –19, przeciw -0, wstrz. – 2 

(podczas głosowania pkt 12.8 – obecnych 21 radnych)  
wstrzymali się od głosu: Z. Urban, J. Cichon 

nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak, 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie  wyraŜenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowej połoŜonej 
przy ul. Bałdowskiej i ul. Ceglarskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
Pkt  12.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie  
bezprzetargowym umowy dzierŜawy  
nieruchomości gruntowych połoŜonych przy  
ul. Czatkowskiej, stanowiących własność  
Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt uchwały z 
dnia 01.06.2017 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 zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierŜawy nieruchomości gruntowych połoŜonych przy ul. Czatkowskiej, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/265/2017 
W sprawie  

wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierŜawy 
nieruchomości gruntowych połoŜonych przy ul. Czatkowskiej, stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto większością głosów: za –19, przeciw – 0, wstrz. – 2, 

(podczas głosowania pkt 12.9 – obecnych 21 radnych)  
wstrzymali się od głosu: Z. Urban, J. Cichon 

nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak, 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierŜawy nieruchomości gruntowych połoŜonych przy 

ul. Czatkowskiej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 
 

Pkt  12.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia zasad wyznaczania składu 
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  
w  mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 07.06.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka – poinformowała, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji w  mieście Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/266/2017 
w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  
Komitetu Rewitalizacji w  mieście Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 12.10 – obecnych 21 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w  mieście Tczewie. 

 
Pkt 12.11 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie utworzenia  
i przystąpienia do Stowarzyszenia  
Polska Unia Mobilności Aktywnej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  projekt 
uchwały z dnia 06.06.2017 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyŜszego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia  
Polska Unia Mobilności Aktywnej. 
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W wyniku jawnego głosowania  
Uchwałę Nr XXXI/267/2017 

zmieniającą 
uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia 

Polska Unia Mobilności Aktywnej 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 12.11 – obecnych 21 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej. 
 
Pkt 12.12 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 07.06.2017 r.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, Ŝe po raz kolejny, prawie od dwóch lat nie 
udało się do planu kontroli Komisji Rewizyjnej, wprowadzić punktu dotyczącego 
kontroli Centrum Informatycznego, o co radny zbiega od dłuŜszego czasu. Po raz kolejny 
ta kontrola nie została uwzględniona przez komisję, co się w dziesięcioletniej karierze 
radnego jeszcze nigdy nie zdarzało, bo komisja prędzej czy później realizowała wnioski 
swoich członków i przeprowadzała kontrolę o które wnioskowali. Dlatego radny będzie 
głosował przeciw.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, Ŝe po raz kolejny chciałby wyjaśnić, iŜ 
głosował przeciw i będzie głosował do końca kadencji, poniewaŜ komisja nie powinna 
być wikłana w prywatne rozgrywki pomiędzy panem radnym a naczelnikiem.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – wyjaśnił, Ŝe dobór tematów do 
planu kontroli przebiega na zasadzie demokratycznej i tego się trzymamy, wniosek 
kolegi radnego nie uzyskał koniecznej większości.  
 
Radny Zbigniew Urban- poinformował, Ŝe nie wie o czym mówi kolega Misiewicz, to 
juŜ kolejny raz.   
Zwracając się do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zenona Drewy 
powiedział, Ŝe nie jest naturalną sytuacją, Ŝe Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa, który przez 
8 lat pełnił funkcję Z-cy Prezydenta teraz jest na czele komisji, która ma kontrolować 
jego działalność. Myślę, Ŝe jest to bardzo niezręczna sytuacja, Ŝeby na czele komisji 
kontrolującej działalność prezydenta, był wieloletni zastępca prezydenta. Być moŜe 
dlatego nie udaje mi się przeprowadzić tej kontroli.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – ,, to co pan radny sobie wymyślił 
jakby, ja tego komentować nie będę, ja się wywiązuję ze swoich obowiązków naleŜycie               
i dla mnie sytuacja ta jest normalna, komfortowa.     
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Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze      
2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/268/2017 
w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r. 
podjęto większością głosów : za –19, przeciw – 1, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 12.12 – obecnych 21 radnych)  
przeciw głosował Z. Urban,  

wstrzymał się od głosu J. Cichon, 
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r. 
 
Pkt 12.13 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
rozpatrzenia petycji dotyczącej  
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 08.06.2017 r.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyŜszego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 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 XXXI/269/2017 
w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej 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 12.13 – obecnych 21radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie zwolnienia  przedsiębiorców z podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis. 
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Pkt 12.14 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i  
Przeciwdziałania Narkomanii  
w mieście Tczewie na rok 2017 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 21.06.2017 r.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-BudŜetowej Józef Ziółkowski– 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej BoŜena Chylicka  – poinformowała, 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 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 
2017. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXI/270/2017 
w sprawie 

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 12.14 – obecnych 21 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: Cz. Roczyński, M. Matysiak 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017. 

 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radna Gertruda Pierzynowska  

Radna zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej 
zachowania się rowerzystów na przejściach dla pieszych. Jednocześnie wnosi o 
uczulenie straŜników miejskich na kontrolę przejść i karanie mandatami rowerzystów, 
którzy łamią przepisy kodeksu drogowego. Radna przypomina, Ŝe rowerzysta wręcz 
jest obowiązany do przeprowadzenia roweru przez przejście, a tak w wielu 
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przypadkach się nie dzieje. Takie zachowania mogą rodzić przykre konsekwencje dla 
pieszych, jak przede wszystkim samych rowerzystów.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 369 
 
2. Radny Józef Cichon  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z prośbą o zmianę zasad                     
i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie                       
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej                                  
Nr XLIX/430/210 z dnia 30 września 2010 r. w taki sposób, aby umoŜliwić 
mieszkańcom Zatorza korzystanie z dotacji. Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  

    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 370 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, Ŝyczenia itp.) 
 
Radny Zbigniew Urban – przedstawił oświadczenie o treści:   
,,Moje oświadczenie bez wątpienia będzie miało związek ze sprawowaniem przeze mnie 
funkcji radnego miejskiego oraz sprawami, którymi się zajmuję na sesjach Rady 
Miejskiej.  
Tutaj tytułem informacji dla pana prezydenta i pana przewodniczącego, gdyby mnie tak 
często nie pozywali do róŜnych sądów w róŜnych sprawach cywilnych i karnych, a takŜe  
prezesi spółek miejskich, a teraz juŜ Trans Polonia równieŜ, to zapewne miałbym więcej 
czasu, Ŝeby zająć się sprawami miasta. Dzisiaj spóźniłem się na sesję Rady Miejskiej, 
poniewaŜ po raz kolejny byłem w sądzie, tym razem akt oskarŜenia złoŜyła spółka Trans 
Polonia. Odbyła się dzisiaj rozprawa, moje oświadczenie jest z tym związane. Trans 
Polonia jako dowody do aktu oskarŜenia dołączyła nagranie z sesji Rady Miejskiej z 30 
marca 2017 r. oraz wywiady, których udzieliłem do Gazety Tczewskiej i do Tygodnika 
Wieści z Kociewia. Te materiały zostały dołączone jako dowody.  
Odnoszę się do sesji, na której była uchwalana zmiana planu, ta duŜa, która została przez 
pana wojewodę zaskarŜona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co jest rzeczą, 
moim zdaniem teŜ niebywałą, bo nie przypominam sobie, Ŝeby od 11 lat, tak jak 
poprawił mnie pan przewodniczący, wojewoda kiedykolwiek wystąpił do Sądu 
Administracyjnego przeciwko Radzie Miejskiej. Takie rzeczy się nie zdarzają, a juŜ na 
pewno nie często.  
W związku z tym, Ŝe ujawniłem informacje dotyczące bezprzetargowej sprzedaŜy działek 
naleŜących do Spółki TBS, za wiedzą i zgodą Rady Nadzorczej i pana prezydenta 
Mirosława Pobłockiego, który musiał osobiście w tej sprawie wydać zgodę oraz 
przedstawiłem swoje stanowisko i wątpliwości na sesji Rady Miejskiej oraz w tych 
wywiadach, Trans Polonia skierowała do sądu przeciwko mnie akt oskarŜenia. Nie będę 
wnikał w szczegóły czego on dotyczył, generalnie naruszenia ich dóbr, pomówienia , 
czyli o przestępstwa z art. 212 i 216 kodeksu karnego.  
Dzisiaj o godz. 9.30 odbyła się rozprawa, chciałem powiedzieć, Ŝe pełnomocnik Trans 
Polonii pani adwokat Grodzicka widziała moŜliwość zawarcia ugody pod warunkiem, Ŝe 
ich przeproszę  oraz, Ŝe zapłacę symboliczne świadczenie. Ja nie widziałem moŜliwości 
pojednania, moim zdaniem nie popełniłem przestępstwa i wnoszę o merytoryczne 
rozpoznanie sprawy przez sąd.  
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Proszę Państwa sąd dzisiaj na posiedzeniu umorzył to postepowanie. Uznał, Ŝe nie 
popełniłem Ŝadnego przestępstwa, nie ma znamion czynu zabronionego. To jest dla 
Państwa jasny sygnał, tego co się w tej chwili dzieje i jak przez pana prezydenta, panów 
prezesów spółek miejskich a takŜe spółki giełdowe, jestem traktowany.  
Jedno zdanie tylko z uzasadnienia postanowienia sądu, w swoich wypowiedziach 
oskarŜony wskazywał, Ŝe miasto powinno zmienić plan zagospodarowania 
przestrzennego przed sprzedaŜą działek, co przyczyniłoby się do znacznego wzrostu 
sumy uzyskanej ze sprzedaŜy. Wypowiedzi oskarŜonego naleŜy tłumaczyć jako krytykę 
osób, które dopuściły do utraty korzyści związanych ze sprzedaŜą działek przed zmianą 
planu zagospodarowania przestrzennego, skoro była ona juŜ planowana w momencie 
przedmiotowej transakcji.  
Tyle chciałbym przekazać radnym i moje oświadczenie sprowadza się do jednego zdania, 
panie prezydencie, panowie prezesi, panowie prezesi spółek giełdowych, zreflektujcie 
się, zastanówcie się nad tym co robicie i co czynicie, bo jak widać, jest to kolejny dowód 
na to, Ŝe nie macie po prostu racji. Osobiście odbieram to jako kolejne zwycięstwo a na 
następne czekam z utęsknieniem. Dziękuję.” 
 
Radny Tomasz Klimczak – zaprosił mieszkańców na coroczna akcję oddawania krwi, 
która odbędzie się 4 sierpnia br. od godz. 9.00 na skrzyŜowaniu ulicy Jagiellońskiej                    
i Armii Krajowej obok sklepu Intermarsche.  
 
Radny Jarosław Bartoszewski – przedstawił oświadczenie, dotyczące przyjętego na sesji 
25 maja 2017 r. Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przyjęcia Karty 
Samorządności. Oświadczenie stanowi zał. do protokołu.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – podziękował pani Dyrektor Janinie Mroczkowskiej                    
i pracownikom  Przedszkola ,,Jarzębinka” za przygotowanie i prowadzenie sobótek na 
osiedlu Witosa. Odbyły się równieŜ zawody dla słuŜb mundurowych, dla radnych.  
Radny uwaŜa, iŜ radny powinien współpracować z ludźmi a przede wszystkim                     
z mieszkańcami, a nie bić pianę na komisjach czy na sesjach i jak kolega wcześniej 
wspomniał, politycznie. Tyle razy powtarzałem, Ŝe Rada Miejska nie jest do uprawiania 
polityki.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o wydarzeniach, 
które w najbliŜszym czasie będą się odbywały w Tczewie i przedstawił bieŜące 
informacje: 
- Pan Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki nagrodził dwóch młodych tczewian: 
Pana Tomasza Wendta saksofonistę, który otrzymał Fryderyka, nagrodę Akademii 
Fonograficznej za jazzowy debiut roku oraz wyróŜnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jako jeden z najzdolniejszych studentów uczelni artystycznych w Polsce. 
Pana Szymona Morusa, laureata Pomorskiej Nadziei Artystycznej, nagrody przyznanej 
młodym uzdolnionym artystom, jak równieŜ właściciela Gryfa Pomorskiego, 
wyróŜnienie przyznano za kierownictwo muzyczne opery Czarna Maska Krzysztofa 
Pendereckiego, przedstawionej w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Teatrze Wielkim                             
i Operze Narodowej w Warszawie,   
- w imieniu Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej oraz ekipy pani Anny Popek, 
podziękował panu Józefowi Ziółkowskiemu, za wkład pracy w przygotowanie 
materiałów, które umoŜliwiły realizacje przedsięwzięci ,, Wolność jest moim domem”. 
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Był to przedpremierowy pokaz filmu pani Anny Popek pt. ,,Wojna i miłość”, wywiad                
z panem Kazimierzem Piechowskim,  
- zaprosił radnych do wpisywania się na listę odbywających się miesiąc lipcu i sierpniu  
kolonii i półkolonii w ramach Akcja Lato, w celu wizytacji dzieci i młodzieŜy.  
- mieszkańcom Tczewa Ŝyczył miłych i udanych, bezpiecznych wakacji. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXI sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1300. 
 
                             Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


