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P r o t o k ó ł  Nr XXXIII/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:      -    22/ wg listy obecności 

 
                                       Nieobecny radny     -  Zbigniew Urban  
                                                                   

Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXIII sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego, 
- Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Barbarę 
   Szczepańską, 
- Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i  Wychowania - Alicję   
  Olszewską,  
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 

Sprawdzenie obecności radnych 

 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 22 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane kworum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 

Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 10 sierpnia  2017r. zaproponował zmiany do porządku obrad, poprzez: 
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 8-  przedstawienie protokołu nr 1/2017 z kontroli przeprowadzonej przez        
  zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami  
  Integracyjnymi w Tczewie, 
- jako pkt 9.10 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. gen.   
  Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie, 
- jako pkt 9.11 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. mjra   
  Henryka Sucharskiego w Tczewie, 
- jako pkt 9.12 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 im.   
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, 
- jako pkt 9.13 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
  województwu pomorskiemu, 
- jako pkt 9.14 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r., 
- jako pkt 9.15 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej   
  Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031, 
- jako pkt 9.16 – podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta   
  Tczewa i dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni otrzymali 
wszystkie projekty uchwał i były one procedowane na posiedzeniach komisji.  
Zwrócił się z zapytaniem czy do zaproponowanego porządku są zapytania, uwagi? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z 10 sierpnia 2017r.wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz z w/w  zmianami 

przyjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 20 radnych) 

nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 
nieobecny podczas głosowania: Cz. Roczyński, J. Bartoszewski, 

 
I. Część pierwsza: 

1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r.                 

i z dnia 27 lipca 2017 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c lipiec i sierpień 2017r 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 czerwca 

2017 r.  do 25 sierpnia 2017 r. 
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II. Część druga: 

 

7. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2017 r. 
8. przedstawienie protokołu nr 1/2017 z kontroli przeprowadzonej przez        

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Tczewie. 
 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
9.1 zmiany nazwy ulicy Adama Ważyka, 
9.2 zmiany nazwy ulicy Pionierów, 
9.3 zmiany nazwy ulicy Partyzantów , 
9.4 zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego, 
9.5 ustalenia treści  uzasadnienia do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej                 

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Wyzwolenia), 
9.6 ustalenia treści  uzasadnienia do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej                       

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Jedności Narodu), 
9.7 ustalenia treści  uzasadnienia do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej                              

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Al. Zwycięstwa ), 
9.8 wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych, 
9.9 podpisania porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem 

Słuck (Republika Białoruś) i Miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska), 
9.10 likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego                         

w Tczewie, 
9.11 likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. mjra  Henryka Sucharskiego w Tczewie, 
9.12 likwidacji Gimnazjum Nr 3 im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w    

  Tczewie, 
9.13 udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu, 
9.14 zmiany budżetu miasta na 2017 r., 
9.15 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta   

  Tczewa na lata 2017-2031, 
9.16 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i dyrektora Zakładu Usług   

  Komunalnych w Tczewie. 
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni na 
komisjach wyrazili zaniepokojenie, iż na osiedlu Staszica, na nieruchomości, która ma 
być  włączona do PSSE, pojawi się inwestor, który będzie prowadził działalność 
uciążliwą dla mieszkańców.   
W związku z powyższym Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk zaprosił 
przedstawiciela PSSE, który przedstawi informacje w tej sprawie. (Informacja dotyczy 
pkt-u 9.8 porządku posiedzenia).  
 
Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz –
przekazał radnym w wersji papierowej ogólne  informacje o Strefie. Na prośbę radnych 
złożył deklarację, iż Zarząd PSSE będzie konsultował z miastem wybór przyszłego 
inwestora, który będzie chciał prowadzić działalność na przekazanych terenach.  
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Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołów z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 29 czerwca 2017 r.               

i z dnia 27 lipca 2017 r.       
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokoły z sesji                          
z dnia 29 czerwca 2017 r. i z dnia 27 lipca 2017 r.  
 
Poinformował, że protokoły były wyłożone w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołów. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokoły 
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r.  i z dnia 27 lipca 2017 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 29 czerwca 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

nieobecny podczas głosowania: Cz. Roczyński, 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 27 lipca 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

nieobecny podczas głosowania: Cz. Roczyński, 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła powyższe protokoły. 
 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c lipiec i sierpień 2017 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Burczyk - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.     
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej informacji z działalności Prezydenta Miasta są zapytania. Poinformował, 
że pan Prezydent Mirosław Pobłocki jest nieobecny na dzisiejszej sesji, ponieważ 
wyjechał na spotkanie do Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego.  
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 29 czerwca 2017 r. 

do 25 sierpnia 2017 r. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację ze 
zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Część II 

Pkt 7  porządku posiedzenia 

Informacja z realizacji interpelacji  

radnych za I półrocze 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Informację z 
realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2017 r. 
 
Uwag nie zgłoszono 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji interpelacji                         

radnych za I półrocze 2017 r. 

 

Pkt 8 porządku posiedzenia 

Przedstawienie protokołu nr 1/2017  

z kontroli przeprowadzonej przez        

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej  

w Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami  

Integracyjnymi w Tczewie. 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Mieczysław Matysiak - 
przedstawił w/w protokół z kontroli, który znajduje się w materiałach Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Pkt 9 podjęcie uchwał 

Pkt  9.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zmiany nazwy ulicy Adama Ważyka 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 02.08.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  poinformował, że ustawa                         
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nałożyła na samorządy obowiązek 
weryfikowania nazw obiektów funkcjonujących na terenie danej jednostki.  
Zmiana nazw dotyczy dwóch ulic. Zmiana nazw ulic nie wiąże się  w drastyczny sposób 
ze zmianą dokumentów. Dowody osobiste będą do wymiany, ale dopiero po upływie 
okresu ważności. Dowody rejestracyjne, także będą do wymiany podczas sprzedaży, lub 
wymiany dowodu. Problemem może być wymiana pieczątek dla firm prowadzących 
działalność i są zarejestrowane na ulicach, które zmieniły nazwę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi zapytania do projektu uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Adama Ważyka. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/273/2017 

w sprawie 

zmiany nazwy ulicy Adama Ważyka 
podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. 1,  

(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 22 radnych)  
 nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany nazwy  

ulicy Adama Ważyka. 

 

Pkt  9.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zmiany nazwy ulicy Pionierów 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 02.08.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.   
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów. 
 

W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXXIII/274/2017 

w sprawie 

zmiany nazwy ulicy Pionierów 

podjęto większością głosów: za –18, przeciw – 0, wstrz. -4 
wstrzymali się od głosu: T. Klimczak, J. Cichon, E. Ziółek-Radziszewska, M. Matysiak  

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów 

 

Pkt  9.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zmiany nazwy ulicy Partyzantów  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 02.08.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.   
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Partyzantów. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/275/2017 

w sprawie 

zmiany nazwy ulicy Partyzantów 

podjęto większością głosów: za –18, przeciw – 0, wstrz. -4 
wstrzymali się od głosu: T. Klimczak, J. Cichon, E. Ziółek-Radziszewska, M. Matysiak  

(podczas głosowania pkt 9.3 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Partyzantów. 

 

Pkt  9.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 02.08.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.   
Nie zgłoszono uwag 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/276/2017 

w sprawie 

zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona 

Kruczkowskiego. 

 

Pkt  9.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
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ustalenia treści  uzasadnienia  

do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej 

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r.  

( ul. Wyzwolenia)  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 07.08.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie ustalenia treści  uzasadnienia do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej 
nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Wyzwolenia). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/277/2017 

w sprawie 

ustalenia treści  uzasadnienia do uchwały Miejskiej Rady Narodowej 

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Wyzwolenia) 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.5 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia treści  uzasadnienia 

do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej nr 7/II/60 z dnia12 marca 1960 r.                        

( ul. Wyzwolenia). 

 

Pkt  9.6 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

ustalenia treści  uzasadnienia do  

uchwały Miejskiej Rady Narodowej  

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r.  

( ul. Jedności Narodu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 02.08.2017 r. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie  zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia treści  uzasadnienia do uchwały Miejskiej Rady Narodowej 
nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Jedności Narodu). 
 
W wyniku jawnego głosowania    
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Uchwałę Nr XXXIII/278/2017 

w sprawie 

ustalenia treści  uzasadnienia do uchwały Miejskiej Rady Narodowej 

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Jedności Narodu) 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 22 radnych)  

nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia treści  uzasadnienia 

do uchwały Miejskiej Rady Narodowej nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r.                        

( ul. Jedności Narodu) 

 

Pkt  9.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

ustalenia treści  uzasadnienia  

do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej                               

nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r.  

( ul. Al. Zwycięstwa ) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 02.08.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia treści  uzasadnienia do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej                              
nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Al. Zwycięstwa ). 
 
W wyniku jawnego głosowania   

Uchwałę Nr XXXIII/279/2017 
w sprawie 

ustalenia treści  uzasadnienia do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej 
nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r. ( ul. Al. Zwycięstwa) 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 9.7 – obecnych 22 radnych)  

nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie  ustalenia treści  uzasadnienia 

do  uchwały Miejskiej Rady Narodowej nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960 r.                   
( ul. Al. Zwycięstwa). 

 
Pkt  9.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na włączenie  
do obszaru Pomorskiej Specjalnej  
Strefy Ekonomicznej nieruchomości  
Agencji Nieruchomości Rolnych 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 26.07.2017 r.  
Poinformował, że w punkcie 3 porządku posiedzenia sesji, Wiceprezes Zarządu 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz, w związku z obawami 
radnych dotyczącymi powstania uciążliwej działalności na terenie włączonym do SSE  
poinformował, że SSE będzie konsultowała z miastem wybór inwestora na włączonej do 
Strefy nieruchomości. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych. 
 
W wyniku jawnego głosowania   

Uchwałę Nr XXXIII/280/2017 
w sprawie 

wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 9.8 – obecnych 22 radnych)  

nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na włączenie 

do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości Agencji 
Nieruchomości Rolnych. 

 
Pkt  9.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
podpisania porozumienia o partnerskiej 
współpracy pomiędzy Miastem Słuck 
(Republika Białoruś) i Miastem Tczew 
(Rzeczpospolita Polska) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt uchwały                  
z dnia 08.08.2017 r. i zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o przedstawienie 
opinii.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, że Komisja 
Rewizyjna nie jest komisją merytoryczną i nie głosowała w/w projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie podpisania porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy 
Miastem Słuck (Republika Białoruś) i Miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/281/2017 
w sprawie  

podpisania porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Słuck 
(Republika Białoruś) i Miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska) 

podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
(podczas głosowania pkt 9.9 – obecnych 22 radnych)  

wstrzymała się od głosu: G. Pierzynowska 
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w podpisania porozumienia                                

o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Słuck (Republika Białoruś)                           
i Miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska) 

 
Pkt  9.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
likwidacji Gimnazjum Nr 1  
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  
w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 10.08.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 
Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/282/2017 
w sprawie 

likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.10 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1  
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie. 

 
Pkt 9.11 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
likwidacji Gimnazjum Nr 2  
im. mjra  Henryka Sucharskiego w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 10.08.2017 r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. mjra  Henryka Sucharskiego w 
Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXIII/283/2017 
w sprawie  

likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. mjra  Henryka Sucharskiego w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.11 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 

im. mjra  Henryka Sucharskiego w Tczewie. 
 
Pkt 9.12 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
likwidacji Gimnazjum Nr 3  
im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 10.08.2017 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/284/2017 
w sprawie 

likwidacji Gimnazjum Nr 3 im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.12 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 

im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 
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Pkt 9.13 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
województwu pomorskiemu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 17.08.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/285/2017 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu 
podjęto większością głosów: za – 21, przeciw-1, wstrz. – 0  

(podczas głosowania pkt 9.13 – obecnych 22 radnych) 
przeciw głosował K. Mokwa  

nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

województwu pomorskiemu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz- podziękował panu 
prezydentowi, za podjęcie współpracy z panem marszałkiem w zakresie naprawy 
wjazdów do posesji, które znajdują się w pasie drogowym chodnika przy                               
ul. Jagiellońskiej.  
 
Pkt 9.14 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany budżetu miasta na 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 10.08.2017 r. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
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Uchwałę Nr XXXIII/286/2017 
w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2017 r. 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.14 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta  

na 2017 r. 
Pkt 9.15 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Tczewa na lata 2017-2031 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 10.08.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2017-2031. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/287/2017 
w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.15 – obecnych 22 radnych)  
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031. 
 
Pkt 9.16 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa i dyrektora Zakładu  
Usług Komunalnych w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 24.08.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, że uzasadnienie do 
projektu uchwały jest lakoniczne, a niezręcznie było pisać, doprecyzować tytuł skargi. 
Skarga dotyczy pana, który handlował książkami na placu obok wejścia na targowisko 
miejskie, od ulicy Jasińskiego. Zakłócało to ruch komunikacyjny, nie było to zgodne                   
z regulaminem targowiska i pan prezydent zdecydował, aby te sprawę unormować. Pan 
nie chciał się dostosować do zaleceń, nie chciał przenieść swojego stanowiska pod 
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zadaszenie na stoły. Dochodziło do utarczek z pracownikami Zakładu Usług 
Komunalnych. W konsekwencji pan napisał skargę. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że 
ZUK działał zgodnie z prawem, zgodnie ze swoimi kompetencjami.  
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i dyrektora Zakładu 
Usług Komunalnych w Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIII/288/2017 
w sprawie 

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i dyrektora Zakładu 
Usług Komunalnych w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 9.16 – obecnych 21 radnych)  

nieobecny podczas głosowania: M. Byczkowski 
nieobecny na posiedzeniu sesji: Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Tczewa i dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malinowskiej w obrębie ewidencyjnym  Z 
– działki 17/8, 17/14, 17/15, 17/16, 17/18, 17/19, 17/20, tak aby w mającym powstać 
tam zakładzie produkcyjnym nie prowadzono uciążliwej działalności (m. in. stacji 
paliw, uciążliwych obiektów infrastruktury technicznej).  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.379 

2. Radny Józef Ziółkowski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o skoszenie chwastów, które rosną na działkach przy 
transformatorach energii elektrycznej, jak i terenach stacji gazownictwa w Tczewie.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.380 

3. Radny Józef Ziółkowski  
Radny, w związku z powtarzającymi się szczególnie porą wieczorną i nocną emisją 
gazów organicznych na osiedlu Staszica z firmy Oiler przy ul. Czatkowskiej, zwraca 
się z prośbą o stałe upominanie firmy. Przypadek udowodniony przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie jest jedyny.   
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.381 
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4. Radny Michał Bollin  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu rozpoczęcia procedur Budżetu 
Obywatelskiego, tak by prace związane z jego realizacją mogły rozpocząć się już w  
miesiącach styczeń/luty. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.382 

5. Radny Czesław Roczyński  
Radny w imieniu mieszkańców zwraca się z wnioskiem o zainstalowanie przy 
wejściu na Cmentarz Komunalny tablicy, na której będzie można umieścić 
zawiadomienia o osobach, które „odeszły” (tzw. „klepsydry”). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.383 

6. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie inwentaryzacji koszy                          
z pojemnikami na psie odchody na osiedlu Czyżykowo. Po jej przeprowadzeniu 
bardzo prosi o  uzupełnienie o takie pojemniki w szczególności wzdłuż ulicy 
Czyżykowskiej oraz Ceglarskiej.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.384 

7. Radny Józef Cichon  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Gdańsku (ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdańsk)                                
o uporządkowanie terenu działki nr 17/6 położonej przy ulicy Prostej w Tczewie. Na 
wymienionej wyżej działce znajdują się śmieci oraz wyrosły chwasty, których                        
w bieżącym roku nikt nie kosił.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.385 

8. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem 
o przeprowadzenie przeglądu i wykonanie ewentualnych niezbędnych napraw 
urządzeń „siłowni pod chmurką” zlokalizowanej na działce nr 17/6 przy ulicy Prostej 
w Tczewie.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.386 

9. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze w Tczewie zwrócił się z wnioskiem o  
wprowadzenie takich zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
aby umożliwić mieszkańcom, którzy posiadają mieszkania na strychach, rozbudowę 
swoich lokali. Uzasadnienie w załączeniu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz.387 

10. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie naprawy nawierzchni jezdni na                        
ul. Kazimierza Jagiellończyka na wysokości nr 19,20,21,22.  Po obfitych opadach 
deszczu w  dniu 27.08.2017 r. doszło do uszkodzenia studni kanalizacyjnej                           
i zniekształcenia nawierzchni wokół studni. Biorąc pod uwagę, że końcowy fragment 
ulicy na długości ok. 14 m uległ zapadnięciu z jednej strony jezdni i wokół kratki 
odbierającej wodę opadową radny wnioskuje o:  
1) naprawę studni, 
2) przełożenie płyty jumba na długości 14 m i wyrównanie nawierzchni na tym 
odcinku, 
3) wyczyszczenia kanałów pod dwoma kratami znajdującymi się na ul. Kazimierza 
Jagiellończyka. Rysunek w załączeniu 
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    Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 388 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos mieszkańcowi miasta 
Tczewa z ulicy Kruczej, który chciałby przedstawić problem nurtujący mieszkańców                       
ul. Kruczej, ul. Młyńskiej i ul. Wilczej. 
 
Mieszkaniec Tczewa, zamieszkujący przy ulicy Kruczej poinformował, że Konserwator 
Zabytków miasta Tczewa, uniemożliwia mieszkańcom w/w/ ulic budowy lukarni, 
twierdząc, że budynki te są pod ochroną konserwatora zabytków i budowa lukarni, czy 
wykonanie ociepleń budynku jest niemożliwe.  
Mieszkaniec twierdzi, że niedaleko, bo przy  ul. Elżbiety na  os. Zatorze, są wybudowane 
lukarnie.  
Budynki przy ul. Kruczej są wybudowane z cegły, która bardzo chłonie wilgoć. 
Mieszkańcy chcieliby polepszyć sobie byt, ale nie mogą ocieplić budynku, bo 
Konserwator Zabytków nie wyraża zgody, zasłaniając się przepisami.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, aby Komisja 
Polityki Gospodarczej na najbliższym posiedzeniu, zapoznała się i rozpatrzyła problem  
przedstawiony przez mieszkańca.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – zaprosił 
mieszkańca zgłaszającego problem na  posiedzenie komisji. Poinformował, że do całości 
przedstawionego przez mieszkańca problemu, brakuje wypowiedzi pani konserwator 
zabytków, która na pewno działała zgodnie z prawem.  
 
Radny Michał Bollin – podziękował panu prezydentowi za modernizację parkingu przy 
ul. Jurgo w Tczewie.  
Radny Krzysztof Misiewicz – podziękował za wykonanie I etapu prac związanych                      
z wymiana placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – podziękowała pani Katarzynie Mejna, pani Helenie 
Kullas, pani Elżbiecie Kurowskiej, pani Reginie Drawińskiej, które zasponsorowały 
potrzebującej osobie zakup leków. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o nadchodzących 
wydarzeniach w mieście:  
- 1 września br. – obchody upamiętnienia wybuchu II wojny światowej. Organizator   
  obchodów pan Jacek Prętki przedstawił i omówił program obchodów, 
- 2 września br. o godz. 11.00 przy fontannie na os. Suchostrzygi, odbędzie się narodowe   
   czytanie ,,Wesela”. Dyrektor MBP Krzysztof Korda, przedstawił program, 
- 2 września br. w godz. od 10.00 do 15.00 przy ul. Łaziennej, odbędzie się wrześniowe   
  targowisko,  
- 4 września o godz. 12.00 w SP Nr 8, odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego wraz z   
  otwarciem nowo wybudowanej sali gimnastycznej,  
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- 5 września br. o godz. 17.30 w MBP odbędzie się konferencja z okazji 90-tych urodzin   
  Tadeusza Mazowieckiego, 
- 7 września o godz. 16.00 odbędzie się konwent, 
- 28 września o godz. 10.00 odbędzie się sesja Rady.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXIII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1215. 
 
                             Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


