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P r o t o k ó ł  Nr XXXIV/2017 

----------------------------------------------- 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 28 września  2017 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

 
Obecni radni:          -  20/ wg listy obecności 

                                   Nieobecni radni       -  Bożena Chylicka 

                                     Gertruda Pierzynowska 

                                  Mieczysław Matysiak 

                                                                   

Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 

 

Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXIV sesję Rady 

Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  

 

W i t a j ą c   

- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 

- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  

- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 

- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 

- Radnych Powiatu Tczewskiego, 

- Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Pana Marka Nagórskiego, 

- Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Tczewie Barbarę 

  Szczepańską, 
- Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i  Wychowania - Alicję   

  Olszewską,  

- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  

- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 

- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

 

Pkt 2 porządku posiedzenia 

Sprawdzenie obecności radnych 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 

stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 20 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 07 września  2017r. zaproponował zmiany do porządku obrad, poprzez: 

 

Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 12.3 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla   

  Gminy Dziemiany, 

- jako pkt 12.4 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na   

  2017 rok, 

- jako pkt 12.5 - podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej   

  miasta Tczewa na lata 2017- 2031. 

 

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 07 września 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) 

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 

 

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 28 sierpnia 2017 r.        

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c wrzesień 2017 r. 

6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 sierpnia 

2017 r. do 27 września 2017 r. 

 

II. Część druga: 

7. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 

2016/2017, 

8. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina 

Miejska  Tczew posiada udziały za 2016 rok oraz za I półrocze 2017 r.  

9. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2017 r., 

10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za I półrocze 2017 r., 

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2017 r., 
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12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

12.1przyjęcia do realizacji Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa, 

12.2 uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, 

12.3 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany, 

12.4 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok, 

12.5 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017- 2031.    

                                                                                                                                                                                                                

13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 

14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 

Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 28 sierpnia 2017 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Poinformował, że protokół były wyłożone w Biurze Rady do wglądu.  

Czy są uwagi do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół z 

sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 20 radnych) 

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, G. Pierzynowska, M. Matysiak 

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła powyższy protokół. 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c wrzesień 2017 r. 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - 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 są zapytania. 

 

Radny Zbigniew Urban – ,, z uwagą wysłuchałem sprawozdania pana prezydenta, 

powiem, że w sumie zabrakło mi takiej szerszej informacji na temat realizowanych 

inwestycji,  a w szczególności przebudowy ulicy Gdańskiej i ulicy Jedności Narodu. 

Ja jeszcze dzisiaj i wczoraj wieczorem byłem na placu budowy, wysłuchałem również                 

z uwagą tłumaczenia pana prezydenta w programie ,,Pytania do Prezydenta”. Część                     

z tych argumentów mnie przekonuje, są racjonalne, niektórych rzeczy nie można 
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przewidzieć. Nie mniej jednak deklaracje składane, że ten remont, pierwotnie planowany 

do 30 października, zakończy się z czterotygodniowym opóźnieniem. Wygląda na to, że 

już w tej chwili wiemy, że ten termin nie zostanie dotrzymany i myślę, że to nie skończy 

się przed Sylwestrem.  

Czy pan prezydent mógłby powiedzieć bardziej szczegółowo jakiego rodzaju  

niespodzianki powodują takie przesunięcie terminu realizacji i czy nie ma pan prezydent 

wrażenia, że z podobnymi  problemami spotkaliśmy się przy budowie ulicy Wigury.  

 

Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –  ,, każda inwestycja, która wiąże się                      

z pracami ziemnymi, wiąże się z pewnym ryzykiem. Wyjaśniałem  to w dwóch 

programach w Tetce, ale powtórzę dla pana radnego jeszcze raz.  

Projektant, który projektuje instalacje podziemne, jako bazę wyjściową bierze mapę 

zasadniczą, którą kupuje w Starostwie Powiatowym. Na tej mapie teoretycznie powinien 

być aktualny przebieg wszystkich sieci. Skoro projektant ma według niego, aktualny 

przebieg sieci, to na tej bazie projektuje nowy przebieg, nowe sieci, likwiduje kolizje, 

które przy okazji powstały. I to jest na etapie projektanta. Projektant nic więcej nie może 

zrobić, bo nie jest w stanie zajrzeć co w ziemi jest, to robi dopiero wykonawca. 

Wykonawca wchodzi na teren budowy rozkopuje i wtedy dopiero wychodzi jak 

naprawdę wygląda przebieg sieci, a nie na rysunku.  I niestety im głębiej się kopie, tym 

więcej wychodzi różnego typu ,,kwiatków”. Ulica Gdańska jest specyficzną ulicą z racji 

tego, że tam się nagromadziły instalacje sprzed dziesiątek lat, bo to jest jedna ze 

starszych ulic. Bardzo wiele było wykopanych rur, co do których nie bardzo było 

wiadomo czyje to jest. Koparka wykopuje rurę, a w dokumentacji jej nie ma i teraz trzeba 

dochodzić, który z operatorów sieci jest właścicielem. Zwykle bywa tak, że na pierwszy 

telefon wszyscy mówią, to nie moje. Bywały przypadki rur gazowych, których nie 

powinno być, a były czynne. Był przypadek rury ciepłowniczej, z której wydostawał się 

gaz i było podejrzenie, że to jest rura gazowa, potem okazało się, że to jest rura 

ciepłownicza a ten gaz gdzieś tam się dostał w innym miejscu i w otulinie izolacyjnej 

przechodził wzdłuż rur. To są tematy, które  powodują, że za każdym razem trzeba 

rozwiązywać te kolizje, rozwiązywać problem, czyja to jest rura, czy tą rurę można 

wykopać, czy trzeba ją przełożyć, czy jeszcze coś innego. Za każdym razem wymaga to 

ingerencji projektanta, który musi nanosić poprawki na dokumentacji. 

Był przypadek, też o tym mówiłem w telewizji, powtórzę, gdzie przyłącze kanalizacji 

deszczowej odnalazło się osiem metrów dalej niż było na dokumentacji.  

Nie było by w tym nic kłopotliwego, gdyby nie to, że w tym miejscu rura instalacji 

deszczowej biegła sześć metrów pod ziemią. Więc sobie wyobraźmy, że trzeba przekopać 

sześć metrów wzdłuż całego budynku, żeby odnaleźć rzeczywiste miejsce przyłącza. To 

zabiera czas. W większości wypadków … nie wiem czy Państwo widzieliście jak 

wyglądają wykopy na poziomie sześciu metrów, czyli dwóch pięter, są zabijane takie 

ciężkie, kilkutonowe ściany, które zabezpieczają wykop przed zawaleniem.  

W większości, likwidacja tego typu zagrożeń wymaga robót ręcznych, nikt nie wpuści 

koparki jeżeli nie wiadomo co tam jest, bo może spowodować jeszcze gorsze 

zniszczenia. Efekt jest taki, że dni leciały, ludzie się denerwowali, no bo w tym 

momencie nie da się wpuścić kolejnej załogi, kolejnej ekipy, nie da się wpuścić 

wykonawcę nawierzchni, skoro cały czas robotnicy siedzą w ziemi i kopią.  Stąd też, 

wielokrotnie nawet do mnie docierały skargi, dlaczego tak mało ludzi, no jeżeli trzeba 

wyjaśnić przebieg, czy kolizję sieci, no to trudno, żeby ci ludzie tam pracowali. W tym 
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momencie wyjaśniamy, czyja jest sieć i czy trzeba przełożyć inne sieci po to, żeby ta sieć 

nadal mogła funkcjonować. I to był jeden powód.  

Drugi powód był taki, że niestety, ale dni były bardzo deszczowe, czasami były dni kiedy 

była ulewa deszczu i taki wykop jest po prostu zalany wodą, trudno pod wodą pracować, 

trzeba poczekać aż deszcze przestaną padać, odpompować wodę i dalej kontynuować 

prace. Efekt jest taki, że rzeczywiście mamy opóźnienie. Na ulicy Jedności Narodu, do 

tego doszły jeszcze inne rzeczy związane z zabezpieczeniem studzien, które dopiero jak 

się odkopało okazało się, że studnie widziały praktycznie w powietrzu, woda wymywała 

obok.  

Na ten moment nie jestem w stanie zadeklarować w sposób odpowiedzialny, 

ostatecznego terminu zakończenia robót. Oficjalny termin jaki funkcjonuje w kontaktach 

z wykonawcą, to jest koniec października. Natomiast czy to jest termin realny, powiem 

tak wszystko zależy od pogody, jeżeli ta pogoda się utrzyma jeszcze przez miesiąc, być 

może wykonawca jest w stanie nadgonić pewne rzeczy. Jeżeli w październiku przyjdą 

kolejne deszcze, albo wczesna zima, to praktycznie tego się nie da zrealizować w tym 

terminie. Jest to trudne zadanie, rozmawiałem zarówno z ludźmi z Miejskiego Zarządu 

Dróg, jak i  z kierownikiem budowy, nie przypominają sobie, żeby tak trudna sytuacja 

była gdziekolwiek indziej przy robotach drogowych.  

                          

Radny Zbigniew Urban - ,, panie prezydencie, jeszcze tylko dopytam, bo w zasadzie 

powtórzył pan te informacje, które przekazał wcześniej, z częścią z nich się zgadzam,                  

z natura też nie ma co dyskutować, bo nie mamy wpływu na warunki atmosferyczne. 

Natomiast sięgając do historii i ograniczając trochę zakres prac chociażby tylko do ulicy 

Jedności Narodu, pamiętam, że w 2008 roku, kiedy zaczęliśmy dyskutować                          

o przebudowie ulicy Jedności Narodu powstał taki wspólny zespół do spraw wspólnych 

inwestycji miasta i powiatu, bo wtedy jeszcze była to ulica powiatowa. I na tym zespole, 

co pewnie jest w protokołach, ale również na sesjach i w komisjach, wyraziłem taki 

pomysł, postulat, żeby zanim przystąpimy do przebudowy ulicy Jedności Narodu zwrócić 

się do wszystkich właścicieli sieci, mediów, które w tej ulicy przebiegają, a więc, gaz, 

ZEC, prąd, wszystkie inne z informacją do nich, że zamierzamy przebudować ulicę 

Jedności Narodu, w związku z tym niech zaktualizują przebieg swoich sieci, doprowadzą 

do zgodności sieć, która została w różnych okresach remontowana do tego co znajduje 

się w mapach zasadniczych. Myślę, że takie działanie na przyszłość pozwoliło by skrócić 

czas tych remontów. 

 

Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –  ,, myślę, że pan radny celowo zadaje to 

pytanie, wiedząc jak naprawdę wygląda sytuacja. Ponieważ każdy projektant projektując 

uzgadnia swój projekt z inwestorami sieci i to inwestorzy sieci podpisują się na tym 

projekcie i to jest właśnie to uzgodnienie, o którym pan mówi, a to jest normalną 

procedurą budowalną na etapie projektowania. Każdy gestor sieci podpisuje się na 

projekcie i wpisuje np. że trzeba przełożyć jakąś rurę bo tam coś mamy. Natomiast 

gestorzy sieci opiniują dokumentację projektową bez zastrzeżeń, to nie ma takiego 

mądrego, żeby stwierdził, czy rura gazowa jest w tym miejscu, czy dwa metry dalej.               

 

Radny Zbigniew Urban - ,, panie prezydencie, nie do końca mnie pan zrozumiał, mi 

chodzi o to, że ja pamiętam, że napisałem do wszystkich tych gestorów taka informację, 

że będzie przebudowa ulicy Jedności Narodu i żeby zweryfikowali dokumentacje pod 

kątem  tego, czy zgodnie z tą dokumentacja ich …”  
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Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –  ,, panie radny jeszcze raz podkreślam, to 

nie jest miejsce na wystąpienia polityczne. Gestor sieci też nie do końca czasami wie, 

gdzie przebiega jego sieć. Proszę zwrócić uwagę, że na ulicy Gdańskiej jest dużo sieci 

budowanych przez kolej. Kolej z reguły nie ma dokumentacji starych. Kiedyś bywało 

tak, bardzo często, że jak trzeba było zrobić przyłącze to się wołało pana Józka i mówiło: 

Józek weź przyłącz to, tylko.” 

 

Radny Zbigniew Urban - ,, panie prezydencie, ja ograniczyłem się tylko do ulicy 

Jedności Narodu i nie widzę w moim wystąpieniu żadnej polityki.” 

 

Radny Czesław Roczyński – zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym ścieżek rowerowych. 

Co się dzieje z kostką wymienianą ze ścieżek rowerowych. 

 

Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –  poinformował, że wymiana kostki 

odbywa się w ramach projektu rozbudowy węzłów komunikacyjnych, czyli w ramach 

środków unijnych. Jest jakby realizacją postulatów środowiska rowerzystów, aby 

wprowadzić jednolity standard  nawierzchni, standard w postaci nawierzchni 

bitumicznej. Ponieważ po takiej nawierzchni jeździ się zdecydowanie lepiej niż po 

nawierzchni z kostki niż tzw. polbruku. Polbruk jest odprowadzany na teren Zakładu 

Usług Komunalnych i wykorzystywany przy różnego typu interwencjach gdzie trzeba 

utwardzić np. kawałek chodnika, czy parkingu. Także jest to element z odzysku i do 

ponownego wykorzystania.  

 

Radny Zenon Drewa – podziękował za przedstawioną informację o skutkach 

wprowadzonej reformy oświatowej na terenie miasta Tczewa. Zwrócił się z prośbą,                      

o przedstawianie Radzie na bieżąco, dalszych informacji o wdrażaniu reformy 

oświatowej.  

 

Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 28 sierpnia 2017 r.  

do 27 września 2017 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację ze 

zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Część II 

Pkt 7  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności Młodzieżowej  

Rady Miasta w roku szkolnym 2016/2017 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Informację                          

z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z działalności Młodzieżowej 

Rady Miasta w roku szkolnym 2016/2017 



7 

 

Pkt 8 porządku posiedzenia 

Informacja o funkcjonowaniu  

spółek prawa handlowego, w których 

Gmina Miejska  Tczew posiada udziały 

za 2016 rok oraz za I półrocze 2017 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił w/w informację.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o funkcjonowaniu spółek prawa 

handlowego, w których Gmina Miejska  Tczew posiada udziały 

za 2016 rok oraz za I półrocze 2017 r. 

 

Pkt 9  

Informację z wykonania budżetu  

miasta Tczewa za I półrocze 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 

zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono 

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta Tczewa 

za I półrocze 2017 r. 

 

Pkt 10  

Informacja o przebiegu wykonania  

planów finansowych samorządowych  

instytucji kultury za I półrocze 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 

zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono 

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. 

 

Pkt 11 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej  

prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 

zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono 

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił 10 minutową przerwę                  

w obradach sesji, podczas której spotka się Komisja Finansowo-Budżetowa.  

Przerwa 

Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
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Pkt 12 podjęcie uchwał 

Pkt  12.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przyjęcia do realizacji Aktualizacji  

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  

energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 

z dnia 29.08.2017 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 przyjęcia do realizacji Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia               

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIV/289/2017 

w sprawie 

przyjęcia do realizacji Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 20 radnych)  

 nieobecni na posiedzeniu sesji: G. Pierzynowska, B. Chylicka, M. Matysiak 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 

Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe miasta Tczewa. 

 

Pkt  12.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

uchwalenia statutu Centrum Kultury  

i Sztuki w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   

uchwały z dnia 21.08.2017r. 

 
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 projekt uchwały.  

 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. 
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W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIV/290/2017 

w sprawie 

uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 20 radnych)  

 nieobecni na posiedzeniu sesji: G. Pierzynowska, B. Chylicka, M. Matysiak 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Centrum 

Kultury i Sztuki w Tczewie. 

 

    Pkt  12.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Dziemiany  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   

uchwały z dnia 27.09.2017r. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  

Gmina Miejska Tczew postanowiła wesprzeć poszkodowanych udzielając dotacji celowej 

w wysokości 200 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej i dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury komunalnej. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot – 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 dla Gminy Dziemiany. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIV/291/2017 

w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany 

podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 20 radnych)  

 nieobecni na posiedzeniu sesji: G. Pierzynowska, B. Chylicka, M. Matysiak 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Dziemiany. 

 

    Pkt  12.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zmian w budżecie miasta  

Tczewa na 2017 rok 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   

uchwały z dnia 22.09.2017 r.  
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała 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 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIV/292/2017 

w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok 

podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: G. Pierzynowska, B. Chylicka, M. Matysiak 

 

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

Tczewa na 2017 rok. 

 

    Pkt  12.5 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 22.09.2017 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 

2017-2031. 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIV/293/2017 

w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 

lata 2017-2031 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: G. Pierzynowska, B. Chylicka, M. Matysiak 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031. 
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Pkt 13 porządku posiedzenia 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 

1. Radny Tomasz Tobiański 
Radny zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości ustawienia znaku zakazu 

parkowania po obu stronach ulicy E. Orzeszkowej w Tczewie na odcinku od ulicy           

E. Orzeszkowej 7 do 9 na szczycie ww. budynków oraz przyległych chodnikach. 

Parkowanie pojazdów w  tym „wąskim gardle” może doprowadzić do tragedii w 

 przypadku nagłej potrzeby dojazdu do budynków straży pożarnej czy pogotowia. 

Radny prosi o podanie rozwiązania zaistniałego problemu. Mając na uwadze 

bezpieczeństwo mieszkańców liczy na priorytetowe rozpatrzenie wniosku.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 392 

2. Radny Józef Cichon 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do spółki ENERGA o uporządkowanie 

terenu wokół podstacji transformatorowej położonej przy zbiegu ulic Półwiejskiej i  

Młyńskiej na Osiedlu Zatorze. Wokół podstacji rosną chwasty, które nie były koszone 

od wiosny. W załączeniu fotografia.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 393 

3. Radny Józef Cichon  
Radny, w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze, zwrócił się z wnioskiem                             

o naprawienie nawierzchni chodnika przy ulicy Kolejowej w części pomiędzy 

wjazdem na teren kolejowy, a wejściem  do windy. Chodnik nie jest zniszczony, ale 

jego powierzchnia jest źle ukształtowana i podczas silnych opadów deszczu gromadzi 

się na nim woda, co utrudnia dojście do windy.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 394 

4. Radny Józef Ziółkowski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dla 

mieszkańców budynków Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego                  

Sp. z o.o. przy ul. Okrętowej w uzgodnieniu z zarządem TTBS Sp. z o.o. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 395 

5. Radny Józef  Ziółkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie mini placu zabaw przy ul. Okrętowej 

w Tczewie z  wykorzystaniem użytkowych elementów z innych placów zabaw, na 

których następuje wymiana elementów na nowocześniejsze. W załączeniu mapka                 

z planem terenu.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 396 
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6. Radny Marcin Szulc  
Radny, w imieniu mieszkańców ul. Nowowiejskiej w Tczewie,  zwrócił się kolejny 

raz, tj. po raz trzeci z prośbą o doposażenie dodatkowych elementów placu zabaw. 

Miejsce to jest bardzo mocno zaniedbane. Stan w jakim się znajduje stwarza ryzyko 

związane  z bezpieczeństwem użytkowania. Najlepszym obrazem fatalnego wyglądu 

są zdjęcia załączone do wniosku. Wyposażenie to zaledwie dwa wyeksploatowane 

elementy, zniszczona ławka, rozpadająca się piaskownica, w której brakuje piasku.  

W miesiącu sierpniu został zdemontowany jeden z dwóch elementów: motor na 

sprężynie. Radny ma nadzieję, że ma to związek z naprawą, a nie z likwidacją tego 

miejsca. Pomimo formy w jakiej się znajduje, widać tam bawiące się dzieci, dlatego 

warto spełnić ich skromne oczekiwania. Mając na uwadze dobro dzieci                              

i mieszkańców, radny ponownie prosi o  akceptacje i realizację wniosku.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 397 

7. Radny Marcin Szulc 
Radny, w imieniu mieszkańców ul. Konarskiego i ul. Polnej w Tczewie,  zwrócił się     

z prośbą o uzupełnienie brakującej kostki w chodniku oraz naprawę występujących 

nierówności. Przejście znajduje się pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 1                           

i Przedszkolem „Chatka Puchatka”. Obecny stan ogranicza możliwości swobodnego                    

i bezpiecznego przejścia szczególnie osobom prowadzącym wózek dziecięcy. 

Lokalizacje miejsca zaznaczono na załączonej mapie SIP i zdjęciu. Mając na uwadze 

dobro mieszkańców radny ponownie prosi o akceptacje i realizację wniosku.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 398 

8. Radny Bartosz Paprot 
Radny zwrócił się z wnioskiem, aby instytucje podległe Miastu, nie promowały 

imprez o nacjonalistycznym charakterze. Każdy mieszkaniec miasta powinien czuć 

się dobrze w miejskiej przestrzeni publicznej. Agresja i przemoc odstręczają 

mieszkańców od udziału w życiu publicznym.  

17 września br., na terenie Fabryki Sztuk, miała miejsce uroczystości z okazji 

rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Obchody zostały zorganizowane 

między innymi przez Młodzież Wszechpolską i miały nacjonalistyczny charakter. 

Według artykułu, który pojawił się na portalu tcz.pl miały tam paść następujące 

słowa: „Nie możemy pozwolić na to, by demoliberalizm zabił dusze następnych 

pokoleń. To właśnie my, pokolenie młodych patriotów, pokolenie młodych 

nacjonalistów i pokolenie młodych katolików, mamy szanse, aby przywrócić światu 

jego ład”. 

Abstrahując od jaskrawej sprzeczności głoszonych poglądów z pojęciami patriotyzmu 

formułowanymi przez Jana Pawła II  - to jednocześnie zasmucające, że Fabryka Sztuk 

po raz kolejny promuje skrajne, nacjonalistyczne organizacje. Wspomnieć należy                    

o niedawnych wykładach Pani Anny Kołakowskiej, która publicznie nawoływała do 

fizycznej napaści na posłankę Platformy Obywatelskiej Agnieszkę Pomaską.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 399 
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Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
Radny Zbigniew Urban – ,, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni                    

i goście. Dzisiaj tylko bardzo krótko, obiecuje, że przygotuję formę pisemną, 

oświadczenie. Chciałbym tylko zasygnalizować, że na wniosek Rajmunda 

Dominikowskiego, złożony … adresatem wniosku jest pan Mirosław Augustyn, wniosek 

jak widzę nie został zarejestrowany w żadnej ewidencji. Dominikowski, mówiąc 

kolokwialnie i w skrócie donosi na mnie, a pan Przewodniczący Rady Miejskiej do CBA 

wskazując, że podałem nieprawdę w oświadczeniach majątkowych, tutaj w kontekście  

miejsca zamieszkania. Powiem tylko tyle, że dowiedziałem się o tej sprawie, że taka 

sprawa w ogóle toczy się, dowiedziałem się w czasie urlopu 20 lipca, kiedy prokurator 

poprosił mnie o złożenie wyjaśnień w tej sprawie, na które mu odpowiedziałem.   

Następnie zostało wydane postanowienie prokuratora, widzę tutaj dwóch panów 

prokuratorów się tym zajęło. I po procesowej weryfikacji odmówili wszczęcia śledztwa 

w sprawie złożenia przeze mnie rzekomo fałszywego oświadczenia majątkowego, 

wskazując, że nie podałem nieprawdy w tym oświadczeniu, nie zataiłem prawdy.                    

W związku z tym nie zostały wypełnione znamiona przestępstwa.  Mówiąc w skrócie 

żadnego przestępstwa i żadnej nieprawdy w oświadczeniu majątkowym nie podałem.  

Chciałbym zauważyć, że oświadczenie majątkowe, jak sama nazwa wskazuje mówi                   

o majątku a nie o miejscu zamieszkania.  

Podzielę się z panami radnymi, bo jak sądzę Państwo też tej wiedzy nie mają, jak we 

wczorajszym wywiadzie w Wieściach z Kociewia i zachęcam Państwa do lektury tego 

wywiadu, jak również artykułu dotyczącego tej awantury między KOD-em a Młodzieżą 

Wszechpolską w tle z panem prezydentem.  

Chciałem powiedzieć, że jestem mocno zdegustowany panie przewodniczący, że 

podejmował pan wspólnie w porozumieniu, jak to oceniam z Rajmundem 

Dominikowskim działania, zmierzające do tego, żeby w jakiś sposób jak sądzę, mnie 

zdyskredytować.  Chyba, że pan po prostu nie miał wiedzy na ten temat. O niczym mnie 

nie informując, nie prosząc mnie o żadne wyjaśnienia. Przypomnę, że zupełnie inaczej 

było jak sprawa dotyczyła radnego Matysiaka, wówczas poprosił go pan na piśmie                     

o wyjaśnienia, pan prezydent sprawdził ewidencję, były chyba dwie sesje temu 

poświęcone. Natomiast teraz cicho w ukryciu, o niczym mnie nie informując, nawet                   

o sposobie rozpatrzenia tego donosu. I o to mam żal, bo uważam, że gdyby pan mi po 

prostu o tym powiedział, to sprawa wyglądała by zupełnie inaczej, byłaby czysta. A pan 

wobec mnie zachowałby się po prostu przyzwoicie informując mnie o tym, że toczy się 

jakieś postępowanie CBA, bo Dominikowski doniósł.  

Nie będę się odnosił do szczegółów, tak jak powiedziałem panie przewodniczący, tylko 

w skrócie, mam  do pana żal, że mnie pan o tym nie poinformował, bo rozumiem, że 

działania musiał pan podjąć. Dlatego jeszcze raz deklaruję, że do sprawy wrócę, a 

Państwa zachęcam jednak mimo wszystko do przeczytania tego artykułu zarówno 

dotyczącego KOD-u i Młodzieży Wszechpolskiej, jak i tej sprawy. Myślę, że są tam 

ciekawe informacje. Nie zamierzam polemizować. Dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – to ostatnie zadanie było 

prawdziwe, że taką procedurę trzeba było wszcząć, a cała reszta to po prostu jest pana 

tylko zdanie na temat tego co się wydarzyło.  
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Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Dominikowski - ,, nie chcę polemizować w tej 

sprawie, ale nie zmienia to faktu, panie radny, że pan w oświadczeniu majątkowym 

skłamał. Bo Prokuratura odmówiła wszczęcia postepowania, bo drobne wykroczenia nie 

są karalne i dlatego tylko prokurator to umorzył. To pana oświadczenie majątkowe, 

którego się pan sam przyznał, że nie mieszka pan tam gdzie składał pan oświadczenie 

majątkowe, mogło rzutować na wynik wyborczy, bo pan ledwo, ledwo przekroczył tym 

jednym głosem wybory. I jeszcze przy pięciu nie wiadomo jakich głosach także, tu nie 

ma o czym dyskutować.  

 

Radny Zbigniew Urban – ,, panie Dominikowski, to wszystko jest nagrywane, pan przed 

chwila powiedział, że skłamałem, pan po prostu bredzi panie Dominikowski. Prokuratura 

niczego nie umorzyła, tylko odmówiła wszczęcia śledztwa na pana donos. Takie 

zachowania, niektórzy wysysają z mlekiem matki i szczerze mówiąc nie dziwi mnie to, 

patrząc na pana dotychczasową karierę. Dziękuję”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Dominikowski - ,, wolę moją jak pańską”.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poprosił o spokój na Sali. 

 

Radny Tomasz Klimczak - ,, panie przewodniczący, mija trzeci rok naszej kadencji, a tak 

jak byśmy dopiero usiedli w tych ławach. Zaczęło się wszystko od początku, znowu są 

walki osobiste i jeden drugiego obraża, nie obraża, donosi jeden na drugiego. To jest 

moja uwaga. Dziękuję bardzo”.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,,za to ponoszą odpowiedzialność 

panowie, których to dotyczy, my jesteśmy chyba poza tym.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował o nadchodzących 

wydarzeniach w mieście. 

-konwent odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 16.00 

- Sesja odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 10.00 

 

Więcej uwag nie zgłoszono   

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                

w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXIV sesji, dziękując wszystkim za 

uczestnictwo.   

 

Obrady sesji zakończono o godz. 11
45

. 

 

                             Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska  


