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BRM.0012.1.4.2017 

 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 23 sierpnia 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy                 

ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Zenon Drewa - Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy tj. 7 osób: 

1. Józef Cichon  

2. Zenon Drewa 

3. Mieczysław Matysiak 

4. Krzysztof Misiewicz – nieobecny  

5. Kazimierz Mokwa 

6. Gertruda Pierzynowska  

7. Marcin Szulc  

8. Zbigniew Urban  

    

Porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 28 czerwca 2017 r. 

2. Skarga mieszkańca miasta.  

3. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

4. Informacja z przebiegu kontroli. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Członkowie komisji przyjęli ww. porządek posiedzenia w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: Z. Urban. 

Nieobecny na posiedzeniu: K. Misiewicz. 

 

Ad 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 28 czerwca 2017 r.  

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 28 czerwca 2017 r. w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: Z. Urban. 

Nieobecny na posiedzeniu: K. Misiewicz. 

 

 



2 
 

Ad 2. Skarga mieszkańca miasta 

 

Przewodniczący poinformował, że skarga mieszkańca miasta z dnia 13 czerwca 2017 r. na 

działalność Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie była 

już omawiana na poprzednim posiedzeniu komisji. Odpowiedź Prezydenta Miasta dotyczącą skargi 

była bardzo krótka, a członkowie komisji chcieliby się też dowiedzieć jak ta sprawa wyglądała ze 

strony ZUK’u. Pytali też Straż Miejską ile tam było interwencji i otrzymali odpowiedź. Nie 

otrzymali informacji z Policji ani od kupców tczewskich „Świt” ani od „Zorzy”.  

 

Następnie Przewodniczący oddał głos pracownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie panu 

Franciszkowi Brzeskiemu, który zarządza targowiskiem miejskim „Manhattan”, żeby opowiedział 

jak wyglądały kontakty ze skarżącym w tym okresie, w którym jak opisuje skarżący, był 

szczególnie prześladowany.  

 

Pan Franciszek Brzeski pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie odpowiedział, że 

skarżący nie był w ogóle prześladowany z tego względu, że cały czas pracownicy chodzili i prosili 

go, żeby przeniósł się na plac handlowy. Skarżący miał sobie wybrać wolne stoły, ale on w żadnym 

wypadku nie chciał się przenieść. W wyniku czego interweniowali w Straży Miejskiej, która 

przyjeżdżała i kończyło się na pouczeniu. Mimo to, skarżący pozostał na starym miejscu.  

Z objęciem funkcji przez nowego Dyrektora pana Przemysława Bolewskiego skarżący również 

bywał pouczany. Później odbyło się wygrodzenie miejsca przy bramie od strony ul. Jasińskiego 

i  przeniesienie wszystkich handlujących na stoły. Tylko skarżący nigdy nie chciał się przenieść.  

Pracownik ZUK’u wielokrotnie kontaktował się ze skarżącym i informował go, że nie może tam 

stać, ale on sobie z tego nic nie robił. Po wielokrotnym wzywaniu Straży Miejskiej, ZUK przestał 

reagować. Później skarżący wystosował pismo do sądu i został mu przyznany adwokat z urzędu.  

 

Na pytanie Przewodniczącego jak ta sprawa przedstawia się teraz, Pan Franciszek Brzeski 

pracownik ZUK’u odpowiedział, że teraz skarżący dalej tam handluje zza siatki, jest tam prawie 

codziennie. 

 

Na pytanie Przewodniczącego jakie opłaty są pobierane od skarżącego, Pan Franciszek Brzeski 

pracownik ZUK’u odpowiedział, że opłaty nie są od niego pobierane, ponieważ skarżący nie 

handluje w miejscu do tego przeznaczonym. Pobieranie opłat od skarżącego byłoby nielegalne. 

 

Następnie Pan Przemysław Bolewski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 

poinformował, że zgodnie z założeniami dotyczącymi zmiany organizacji handlu i decyzją 

Prezydenta, handel na targowisku miejskim „Manhattan” w miejscach takich jak alejki, drogi 

pożarowe, przejścia, wejścia na targowisko ma być przeniesiony na stoły. Dlatego też cała sytuacja 

związana ze skarżącym się rozwinęła. Skarżący dostał informację, że ma się przenieść w  związku 

z  reorganizacją handlu na targowisku. Skarżący nie chciał się przenieść i  odwoływał się na pisma 

kierowane do niego w tej sprawie. Samochód przy którym handluje, skarżący zaczął traktować jako 

magazyn. Dyrektor dodał, że od skarżącego nie jest pobierana żadna opłata lecz nie ma też 

mechanizmów sprawczych, by go stamtąd usunąć. ZUK odpowiada za organizacje handlu i 

utrzymanie tam porządku, natomiast skarżący uparł się, że wie lepiej, jemu się to należy i nie 

stosuje się do żadnych uwag ZUK’u. 
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Przewodniczący podkreślił fakt przeniesienia się na stoły wszystkich osób handlujących pod 

płotami i w ciągach komunikacyjnych na targowisku miejskim, poza skarżącym, który łamie 

wszelkie zakazy. Nie ma w stosunku do niego żadnych narzędzi, żeby go przymusić. Kupcy 

handlujący na targowisku również uważają, że skarżący powinien przenieść się na stoły.  

 

Dyrektor ZUK’u z własnych obserwacji wywnioskował, że handel prowadzony przez skarżącego 

jest bardziej jego sposobem na życie niż prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 

Przewodniczący zapytał czy nie ma jakiegoś innego rozwiązania tej sytuacji? Czy istnieje 

możliwość, aby znaleźć mu jakieś miejsce gdzie mógłby handlować? 

 

Dyrektor ZUK’u odpowiedział, że ze strony pracownika ZUK’u padła propozycja w kierunku 

skarżącego, aby zagospodarował sobie pół stołu lub ¼ stołu, tak żeby nakłonić go do przejścia 

w  miejsce handlu. Proponowano skarżącemu symboliczną opłatę za handel na stole, jednak nie ma 

z jego strony woli przystania na jakiekolwiek warunki.   

 

Przewodniczący zachęcił do zadawania pytań Dyrektorowi ZUK’u w tym temacie.  

 

Radni poruszyli kwestie obciążania mandatami skarżącego za handel w niedozwolony miejscu.  

 

Przewodniczący zaproponował, aby poza skargą, jako stanowisko komisji poprosić pana 

Prezydenta, aby spróbował ten temat rozwiązać i podjął próbę porozumienia się ze skarżącym.  

 

Dyrektor ZUK’u stwierdził, że takie próby były niejednokrotnie.  

 

Radni zastanawiali się nad możliwością wywiezienia samochodu, który skarżący traktuje jako 

magazyn. Radny Zbigniew Urban omówił zagadnienie związane z usuwaniem pojazdów 

zarejestrowanych z drogi. Dodał, że czynność usunięcia pojazdów usytuowanych poza drogą może 

zostać wykonana tylko przez komornika po prawomocnym wyroku sądu. 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący wniosek:  

 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę pana Włodzimierza Jabłonki na działalność Prezyden-

ta Miasta Tczewa i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie z dnia 13 czerwca 2017 r. w 

sprawie reorganizacji handlu na targowisku miejskim „Manhattan” w  Tczewie. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami pana Przemysława Boleskiego Dyrektora      

Zakładu Usług Komunalnych oraz zarządcy targowiska pana Franciszka Brzeskiego i uznała skargę 

za bezzasadną  

6 – za, 

1 – wstrz. (Z. Urban), 

nieobecny na posiedzeniu: K. Misiewicz. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący zaproponował, aby jako komisja złożyć wniosek do Prezydenta 

Miasta o polubowne rozwiązanie sprawy skarżącego. 
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Następnie radny Zbigniew Urban dodał, tytułem wyjaśnienia, iż jego zdaniem Rada Miejska nie 

powinna się zajmować tymi sprawami, o których przed chwilą rozmawiano. Nie należy to do 

kompetencji Komisji Rewizyjnej, to należy do kompetencji organów wykonawczych Prezydenta.  

 

Przewodniczący odpowiedział, że ma tego świadomość, dlatego uwagę komisji chcą skierować do 

pana Prezydenta, aby ten się nad tematem pochylił i tą sprawę rozwiązał. Dyskusja, którą tu 

prowadzili była dyskusją wewnętrzną komisji. Zapytał radnych czy chcą taki wniosek do pana 

Prezydenta złożyć, aby zechciał się nad sprawą pochylić i spróbować rozwiązać.  

 

Radni zgodzili się, aby poddać pod głosowanie wniosek o następującej treści:  

 

Komisja Rewizyjna wnosi o podjęcie próby mediacji z handlującym na targowisku miejskim 

„Manhattan” w Tczewie panem X w celu rozwiązania sprawy polubownie, tak aby nie                        

sankcjonować działań niezgodnych z prawem pana X 

7 – za /jednogłośnie/, 

nieobecny na posiedzeniu: K. Misiewicz. 

 

Ad 3. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

 

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce się podzielić wrażeniami z miejsc, w których był.  

 

Radna Gertruda Pierzynowska poinformowała, że była w 4 miejscach na terenie miasta Tczewa, tj. 

w Szkole Podstawowej nr 8, 7, 12 oraz w świetlicy Spółdzielczego Domu Kultury na osiedlu 

Suchostrzygi. Nadmieniła, że radny Kazimierz Mokwa zobowiązał się przez dwa dni do 

organizowania półkolonii dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 (ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

korzystanie z boiska na osiedlu Górki).  

Poza tym organizowano bardzo dużo wycieczek np. do parku linowego w Malborku czy 

oceanarium.  

 

Radny Kazimierz Mokwa dodał, że rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 wystąpili 

o  zwiększenie opłaty za półkolonie ze 100 zł do 200 zł w celu urozmaicenia harmonogramu 

półkolonii, by były one bardziej atrakcyjne. 

 

Przewodniczący poinformował, że kierowniczka półkolonii w Szkole Podstawowej nr 5 zwróciła 

uwagę na dysproporcje w wysokości opłat za półkolonie uiszczanych przez rodziców 

korzystających z pomocy społecznej a pozostałymi rodzicami.  

 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna na wniosek radnego Zenona Drewy wniosła, aby 

pochylić się nad formą odpłatności za kolonie letnie prowadzone w ramach Akcji Lato, tak by 

ujednolicić opłatę wnoszoną przez wszystkich rodziców po równo. 

 

Radny Zbigniew Urban przypomniał wniosek z ubiegłych lat dotyczący zwiększenia 

dofinansowania oraz kwestię dotyczącą zatrudniania opiekunów kolonii w celu wzbogacenia oferty. 

 

Następnie radny Józef Cichon poinformował, że razem z radną Ewą Ziółek – Radziszewską byli 
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w  Szkole Podstawowej nr 2. Dzieci było 90 w sześciu grupach. Zajęcia odbywały się od godz. 9:00 

do 14:00. Atrakcji było dosyć sporo np. wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki - Nowa Holandia, 

wyjścia do kina, na basen, do Fabryki Sztuk na zajęcia z edukacji ekologicznej. 

 

Ad 4. Informacja z przebiegu kontroli. 

 

Kontrola w Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie 

 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że w statucie Przedszkola nr 8 jest zapis, iż prowadzi ono oddziały 

integracyjne, chociaż oddziały te już się wyczerpały. Prowadzenie tych oddziałów integracyjnych 

zawyżało koszty. Zastanawiał się czy nie zasygnalizować panu Prezydentowi, aby dokonać zmiany 

w statucie, tak aby przedszkole to funkcjonowało bez oddziałów integracyjnych.  

Uwaga ta zostanie zgłoszona poza protokołem pokontrolnym. 

 

Następnie członkowie zespołu kontrolnego podpisali protokół pokontrolny, który zostanie 

odczytany na sesji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu br.    

 

Kontrola w schronisku dla zwierząt w Tczewie ANIMALS  

 

Radna Gertruda Pierzynowska poinformowała, że ostatnia kontrola schroniska odbyła się w lutym 

2013 r. Od tego czasu zmieniło się bardzo dużo. Nadal prowadzącym schronisko jest ANIMALS 

oddział w Gdyni. Pytania dotyczące funkcjonowania schroniska zostały przygotowane.  

Radna poruszyła tematy, którymi będą się zajmować kontrolując schronisko m. in. kwestię 

czipowania psów.  

 

Radny Józef Cichon dodał, że podczas kontroli warto by poprosić o dokument na podstawie, 

którego funkcjonuje schronisko oraz o formę zabezpieczenia terenu schroniska.  

 

Kontrola w Fabryce Sztuk w Tczewie 

 

Przewodniczący zaproponował, aby członkowie zespołu kontrolnego przesłali swoje sugestie 

dotyczące kontroli przewodniczącemu zespołu na maila, który roześle je w formie pytań. Radny 

Józef Cichon przyjął to do wiadomości.  

 

Kontrola u Skarbnik Miasta 

 

Przewodniczący, analogicznie jak poprzednio, poprosił, aby członkowie zespołu kontrolnego do 

końca tygodnia na ręce przewodniczącego zespołu Krzysztofa Misiewicza przesłali swoje sugestie 

dotyczące kontroli.  

 

Dodał, że jeśli ktoś do piątku nie prześle swoich propozycji, to będziemy traktować to jakby ich nie 

było. Chciałby, aby w następnym tygodniu pytania te zostały przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu. 
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Ad 5. Sprawy bieżące. 

 

Nie zgłoszono żadnych spraw. 

 

Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji ok. godz. 16:23. 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

Zenon Drewa   ………………………………… 

Mieczysław Matysiak  ………………………………… 

Krzysztof Misiewicz  ………………………………… 

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc    ………………………………… 

Zbigniew Urban   ………………………………… 
 

 

Sporządziła: Natalia Gruhlke, BRM 

 


