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P r o t o k ó ł  Nr XXXV/2017 

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

z dnia 26 października  2017 roku 
 

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

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

 
Obecni radni:          -  22/ wg listy obecności 

                                   Nieobecni radni       -  Bożena Chylicka 
                                                                   
Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXV 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 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 12 października 2017r. zaproponował zmiany do porządku obrad, poprzez: 
 
Zdjęcie z porządku obrad: 
- pkt-u 11.6 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Miejskiej Tczew  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2018.  
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 11.6 – podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali 
Tczewskich S.A. 
 
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 12 października 2017r.wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz z w/w  zmianami 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 3 - obecnych 21 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz, 
nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka. 

 
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 września 2017 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 września 

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

7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 
2016/2017. 

8. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2017 r.” 
9. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 

2016 rok. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach  

majątkowych za 2016 rok. 
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11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta   
        Tczewa, 
11.2  uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, 
11.3  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 

miasta  Tczewa, 
11.4 dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy 

Miejskiej Tczew za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, 

11.5 przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata                  
2016 - 2030,  

11.6  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (ul. Jacka Malczewskiego), 

11.7 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (ul. Stoczniowców), 

11.8 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem nr 57 
położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, 

11.9 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 

11.10 zmian w budżecie miasta na 2017 rok, 
11.11 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031, 
12. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 28 września 2017 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 28 września 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 września 2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 28 września 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
nieobecny podczas głosowania: K. Misiewicz, 
nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka. 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła powyższy protokół. 
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Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c październik 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 – poinformował, że zanim 
przejdziemy do pytań do pana prezydenta, przedstawiciele z Miejskiego Zarządu Dróg 
przedstawią informacje na temat remontów bieżących ulic. 
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej – przedstawił krótkie podsumowanie 
kończącego się roku inwestycyjnego.  
Należy powiedzieć, że wszystkie prowadzone przez miasto inwestycje drogowe zostały 
zakończone zgodnie z planem, tzn. trzy budowane ścieżki rowerowe, przebudowa ulicy 
Pułaskiego, przebudowa drogi dojazdowej do zakładu Koral.  
W realizacji pozostaje budowa Wiślanej trasy rowerowej, która będzie zakończona                        
w terminie .  
Problematyczną jest przebudowa ulicy Gdańskiej i ul. Jedności Narodu, na której                      
w chwili obecnej jest niezwykle trudna sytuacja dla społeczeństwa, a także dla 
zamawiającego jakim jest Gmina. Jak zapewne już Państwu wiadomo z lokalnych 
mediów, jak również z własnej obserwacji, w toku wykonywania robót wystąpił cały 
szereg istotnych komplikacji. W tym szczególnie wiele niezinwentaryzowanych sieci 
infrastruktury uzbrojenia podziemnego, starej przedwojennej ulicy Gdańskiej. W związku 
z tym budowa realizowana jest na chwilę obecną z dużym opóźnieniem w stosunku do 
pierwotnie przedłożonego harmonogramu.  
Na chwilę obecną sprawa przedstawia się następująco: złożono do wykonawcy robót 
wystąpienie o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia każdego z 24 przypadków 
wystąpienia sytuacji na budowie, które to mają wpływ na przedłużenie terminu 
zakończenia całego zadania inwestycyjnego. Efektem tego będzie weryfikacja  liczby dni 
o jaką zamawiający może przedłużyć termin zakończenia całej umowy.  
 
 
Piotr Szanser Inspektor Nadzoru Robót Drogowych na przebudowie ul. Gdańskiej                      
i Jedności Narodu, koordynator prac  wszystkich inspektorów – przedstawił informacje 
na temat przebudowy ul. Jedności Narodu i Gdańskiej. 
Przebudowa  ul. Jedności Narodu i Gdańska to nie tylko branża drogowa, to praktycznie 
wszystkie inne branże towarzyszące. Tytuł zadania brzmi: Przebudowa węzła 
integracyjnego w skład, którego wchodzi przebudowa ulicy Gdańskiej i przebudowa 
ulicy Jedności Narodu.  
Pierwsze skojarzenia, jakie każdy mieszkaniec może mieć to, że przebudowa ulicy, to  
chodniki i asfalt. W tym przypadku tak nie jest, ponieważ na ulicy Gdańskiej i na 
Jedności Narodu przebudowujemy praktycznie całą infrastrukturę towarzyszącą, sieci 
kanalizacyjne, sieci wodociągowe, sieci teletechniczne, sieci energetyczne. Pełnimy 
nadzór od połowy lipca br. w tym czasie wykonawca wystąpił z szeregiem problemów, 
szeregiem kolizji, które mają miejsce.  
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Tak jak wspomniałem, gro robót do tej pory prowadzonych jest pod ziemią, nawet do                    
5 metrów. Przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i  kanalizacji deszczowej 
napotkaliśmy szereg kolizji, czyli to co jest zaprojektowane, nie zawsze się zgadza ze 
stanem rzeczywistym.   
Wykonawca występuje do nas z wystąpieniami, które mają na celu rozwiązać te 
problemy. Gdybyśmy chcieli iść na skróty, to moglibyśmy to zrobić tylko, że wtedy                   
w najlepszym wypadku, my jako osoby, pełniące funkcje techniczne i wykonawca, który 
też pełni funkcje techniczne, później moglibyśmy odpowiadać za łamanie prawa 
budowlanego. A w najgorszym wypadku jeżeli chcielibyśmy robić szybko i na skróty, to 
istniałoby ogromne ryzyko, że to co zostałoby zrobione, za jakiś czas okazałoby się  
uszkodzone i musielibyśmy to jeszcze raz wykonywać. Nikt nie jest zainteresowany 
takim stanem rzeczy, dlatego my jako nadzór robimy wszystko, żeby to było zrobione jak 
najszybciej.  
Dzisiaj sytuacja jak jest taka jest, jest klęska urodzaju jeżeli chodzi o roboty drogowe, 
roboty budowlane, także nie ukrywam, że wykonawca robi wszystko, żeby wymuszać na 
nas wydłużenie tego terminu. My robimy wszystko, na co pozwala nam prawo 
budowlane, aby ta realizacja szła jak najsprawniej i jak najszybciej i żeby efekt końcowy 
był zgodnie z projektem i oczekiwaniami.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy do 
przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji z działalności, są zapytania.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie można zadawać pytania 
panu Kierownikowi Miejskiego Zarządu Dróg i panu Inspektorowi Nadzoru Drogowego, 
jeżeli chodzi o ul. Jedności Narodu.  
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że obaj panowie 
są obecni na Sali.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że do pytań do pana prezydenta wróci za chwilę 
i chciałby kontynuować wątek przebudowy ul. Jedności Narodu.  
,, Za cztery dni mija termin, w którym przebudowa ulicy Jedności Narodu i ul. Gdańskiej, 
zgodnie z podpisaną umową miała się zakończyć. To co się w tej chwili dzieje na ulicy 
Jedności Narodu i ul. Gdańskiej, tego po prostu nie da się wytłumaczyć. Na pewno nie w 
taki sposób jak to przedstawił przed chwilą pan inspektor nadzoru. Proszę Państwa 
stwierdzenie, że budujemy, że są wykopy 5 metrowe, to jest bardzo dużo powiedziane, 
ponieważ ja tam systematycznie jeżdżę w ramach obowiązków służbowych, ale także 
dlatego, aby interesować się na bieżąco postępem prac na ul. Gdańskiej i ul. Jedności 
Narodu. Rozumiem skomplikowaną materię jeżeli chodzi o Gdańską, ale przypominam 
jeszcze raz, że za cztery dni upływa termin umowy, w którym obie ulice miały zostać 
przebudowane.  
Prawo budowlane, a konkretnie art. 26 prawa budowlanego, daje inspektorowi nadzoru 
bardzo duże kompetencje do wydawania poleceń wykonawcy włącznie. Chciałem 
zapytać, czy inspektor nadzoru pan Piotr Szanser korzysta z tych uprawnień. Chciałem 
też powiedzieć, że w trybie informacji publicznej uzyskałem wszystkie 24 punkty sporne, 
które wykonawca Strabag wskazał jako powody przeciągania się prac na ulicy Gdańskiej. 
Część z nich w ogóle  jest dla mnie do zakwestionowania, ale ja rozumiem, że to 
wykonawca i inwestor ustali to opóźnienie, które jest wytłumaczalne tymi 
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niezidentyfikowanymi sieciami. Wobec tego, pytanie pierwsze jest takie: z wiedzy jaka 
posiadam, wykonawca zwrócił się do inwestora, czyli do miasta z wnioskiem                            
o przedłużenie terminu zakończenia prac na ulicy Jedności Narodu i Gdańskiej, do dnia                    
30 kwietnia. Rozumiem, że termin ten zostanie zweryfikowany przez inwestora, przez 
miasto.”    
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej – poinformował, że termin będzie 
zweryfikowany przez miasto, jest to rzecz oczywista. Nie wszystkie z punków 
podnoszonych w wystąpieniu przez wykonawcę są w sposób rzetelny uzasadnione, one 
zostaną przez nas zweryfikowane i w przypadku niektórych punktów nie uwzględnione. 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, a kiedy poznamy termin weryfikacji tych wszystkich 
zastrzeżeń zgłoszonych przez wykonawcę, taki przybliżony termin, uzgodniony między 
miastem, a firmą Strabag.”  
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej - ,, tak jak powiedziałem, zwróciliśmy 
się z wystąpieniem o doprecyzowanie tych wszystkich punktów, ale też trzeba mieć na 
uwadze, że wniosek wykonawca złożył na początku października i on opisuje 24 pozycje, 
które do końca września miały miejsce. Nie uwzględnia natomiast tych, które                       
w przeciągu października w dalszej realizacji występują w dalszym ciągu. I to 
wystąpienie będzie też uzupełnione o kolejne jakieś punkty. Całość będziemy 
weryfikowali, datę musimy poznać w przyszłym tygodniu, bo do tej daty musi być 
podpisany nowy aneks.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie kierowniku, tak jak pan zauważył wniosek                                 
o przedłużenie terminu zakończenia przebudowy ulicy Gdańskiej i ul. Jedności Narodu, 
wpłynął dopiero 2 października. Chciałem powiedzieć, że ulica Jedności Narodu, od 
miejsca gdzie został zakończony pierwszy etap przebudowy, aż do wjazdu do 
Ekonomika, w ogóle nie został rozpoczęty. Rozumiem, że nie można prowadzić na całej 
długości tych prac jednocześnie. Natomiast wielokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że 
na terenie placu budowy przebywała bardzo znikoma, jeżeli nie śladowa ilość 
pracowników i moim zdaniem nie można tego wytłumaczyć kolizjami w sieci, bo jeżeli 
kolizje występują w jednej części drogi, to prace można prowadzić w innej części.                     
Dlatego prosiłbym i wnioskuje do pana kierownika o to, żebyście Państwo naprawdę w 
sposób bardzo rzetelny i szczegółowy sprawdzili, czy to są naprawdę rzeczywiste 
powody przedłużenia terminu przebudowy, czy tym powodem jest po prostu brak 
pracowników i podwykonawców.”  
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej - ,, i taka też weryfikacja zostanie 
przeprowadzona, rzetelna i merytoryczna. Natomiast już tłumaczę. Wrażenie jakie może 
odnieść szary obywatel przechodzący ulicą, o znikomej ilości pracowników … dwie 
części budowy, czyli przebudowa ulicy Jedności Narodu i Gdańskiej, one się 
charakteryzują tym samym. Tu kamieniem milowym jest kanalizacja deszczowa                         
i sanitarna, ona  jest posadowiona najgłębiej ze wszystkich sieci i niecelowym jest 
wykonywanie na przód przebudowy pozostałych kolizji, które są dużo płycej. Dlatego na 
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tym odcinku, który jest w trakcie realizacji, a wynika to z organizacji ruchu                              
i z organizacji całego procesu przebudowy ulicy Jedności Narodu, zostały wykonane 
wszystkie prace towarzyszące, które można było wykonać, a reszta oczkuje na 
zakończenie kanalizacji deszczowej, co miało miejsce jakieś dwa tygodnie temu. I od 
tego momentu widzimy tam co najmniej pięć różnych brygad, które pracują i realizują 
prace zgodnie z harmonogramem.”  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie kierowniku, jeszcze ostatnie pytanie, mieliśmy okazje 
spotykać się wielokrotnie, także podczas przebudowy pierwszego etapu przebudowy 
ulicy Jedności Narodu. Ja te spotkania wspominam bardzo pozytywnie. Ten postęp prac                 
i zaangażowanie firmy Skanska przy tej przebudowie w moim odczuciu było 
zdecydowanie większe. Tam te prace przebiegały w sposób taki, jak powinny. I zgłoszę 
tylko takie jedno zastrzeżenie. Z rozmów, które przeprowadziłem wynika to, że 
problemem mogą być jednak podwykonawcy i że te kolizje zgłaszane 24 punkty                      
2 października, czyli tak naprawdę w momencie kiedy cała inwestycja powinna być na 
ukończeniu. Dlaczego tych kolizji nie zgłaszano w sposób systematyczny wcześniej, 
tylko skumulowano je w jednym piśmie. Wiem, że tam jest informacja o tym,  że one na 
bieżąco były rozwiązywane, ale jeżeli jest kolizja i pięć dni czeka się na rozwiązanie tej 
kolizji, to nie znaczy chyba, że przez pięć dni niczego nie można robić. To jest pytanie do 
wykonawcy tak naprawdę, a nie do pana, panie kierowniku.”  
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej - ,, odniosę się do tego pytania.                      
W odpowiedzi  na pana wniosek o udzielenie informacji publicznej, otrzymał też pan 
pełną korespondencję, jaka była od początku prowadzona z wykonawcą. I te wszystkie 
problemy, one były na bieżąco przez wykonawcę podnoszone.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, dziękuję panie kierowniku za 
informację. Tutaj sprawy pomiędzy firmą a panem radnym były kontynuowane, nas w tej 
chwili nie interesują, jesteśmy w tej chwili w punkcie Informacji z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa. Szczegóły na spotkaniu, jeżeli tak sobie zażyczą radni, 
zorganizujemy. Dzisiaj, to by było na tyle. Chyba, że są następne pytania.” 
 
Radny Zenon Drewa – ,, mam takie pytanie do kierownika, jakby obserwując to, co się 
na ul. Gdańskiej dzieje, jakie tam są utrudnienia, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. 
Niedługo upływa ten termin, kiedy inwestycja powinna zostać zakończona. Wiemy, że 
wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu, zdziwiony jestem, że aż do końca kwietnia. 
Ale czy pan mógłby podać takie  terminy realizacji poszczególnych etapów, kiedy tam 
się trochę uładzi, kiedy tam piesi będą mogli spokojnie przejść, kiedy zostaną wykonane 
poszczególne etapy remontu tej jezdni, bo wiemy, że nałożenie tego ostatniego dywanika 
ścieralnego, no to jest już trochę inny termin. Ale tam się musi coś uładzić, bo tak się żyć 
mieszkańcom ulicy Gdańskiej nie da.”  
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej - ,, już Państwu tłumaczę. Abstrahując 
od  terminu zakończenia umownego, jakie zostanie uwzględnione w ramach wystąpienia  
o przedłużenie terminu, w przeciągu miesiąca ta część ulicy Gdańskiej, którą 
obserwujemy w tej chwili, która jest w rozbiórce, ona  przejdzie budowę kolektora 
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sanitarnego do ulicy północnej i tak jak widzicie Państwo,  tam już na fragmencie od 
stacji benzynowej do praktycznie ul. Gdańskiej 14 (dawny dworek), wstępnie jest już 
przygotowana  konstrukcja jezdni. Planowane jest uczynnienie skrzyżowania z ulicą 
Jedności Narodu. I tak samo fragment ulicy Jedności Narodu obecnie rozebrany na tym 
odcinku, on też będzie w jakiejś warstwie bitumicznej, prawdopodobnie będzie to 
warstwa wiążąca czyli ta ostatnia. Równolegle będą ciągi piesze, po prawej stronie ulicy 
Gdańskiej, idąc od drogi 91 i kompleksowo na tym rozebranym odcinku ul. Jedności 
Narodu. Te chodniki już teraz powstają, one powinny być  wcześniej, ja mówię o jezdni, 
która będzie w przeciągu miesiąca, a chodniki powinny się pojawiać w przeciągu dwóch 
tygodni. Także tam sytuacja dla pieszych powinna się poprawić.”  
 
Radny Zenon Drewa – ,, czyli moglibyśmy przyjąć, że ten termin jednego miesiąca, to 
jest taki termin, kiedy tam da się już  w miarę spokojnie funkcjonować mieszkańcom.”  
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej - ,, pominąłem taką informację istotną, 
gdzie planowane jest uczynnienie tego wjazdu ulicy Sadowej w kierunku ul. Kwiatowej, 
on będzie czynny w dwóch kierunkach, to usprawni już komunikację. Natomiast 
niezależnie od tego, ruch będzie się odbywał dalej jednokierunkowo, po nowej 
nawierzchni, przedostatniej warstwie konstrukcyjnej. Dlatego jeżeli chodzi                                
o komunikację kołową, to jakiejś istotnej poprawy w natłoku tych pojazdów nie będzie. 
Tu głównie mówimy o ciągach pieszych, gdzie mieszkańcy będą mogli suchą noga 
przejść.  
Chciałbym nadmienić, że pracujemy nad tym, aby to oświetlić. Także warunki będą 
poprawione bezwzględnie.”  
 
Radny Józef Ziółkowski – zwrócił się z wnioskiem, aby pan kierownik przygotował 
harmonogram realizacji, który by przedstawił Radzie na spotkaniu, jak również 
mieszkańcom z docelowym zakończeniem tej inwestycji.  
Bo tak będziemy rozmawiać o szczegółach, natomiast wątpliwości może być więcej.                    
I dlatego uważam, że taki harmonogram jasny, czytelny, ustalony z wykonawcą i jakby                
z pozycji kierownika, inspektora nadzoru powinniśmy otrzymać i na spotkaniu się z nim 
zapoznać. Również powinien być wysłany do mieszkańców Tczew, aby też wiedzieli jak 
ta sytuacja wygląda.  
 
Radny Michał Bollin – zwrócił się z zapytaniami: 

1) Czy remont ulicy Pułaskiego został zakończy w terminie i nie wystąpiły żadne 
kolizje, 

2) Czy podczas remontu pierwszej części ulicy Jedności Narodu, występowały  
kolizje, tego typu jak podczas obecnego remontu ulicy Jedności Narodu. 

 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej – poinformował, że podczas remontu 
ulicy Pułaskiego nie występowały kolizje i remont wykonano w terminie. Podczas 
remont ulicy Jedności Narodu I etap nie występowały takie sytuacje jak teraz i termin 
wykonania był również dotrzymany. 
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Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem, jak będzie rozwiązany problem 
zbliżającego się święta 1 listopada. 
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej – poinformował, że w związku ze 
zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych, wstąpiono z oficjalnym pismem do 
wykonawcy o przygotowanie ciągów pieszych i załączenie oświetlenia.  
 
Radny Józef Cichon – poinformował,  że w okolicy stacji benzynowej wykonany jest 
prowizoryczny przejazd, który umożliwia jazdę pod prąd ulica Gdańską. Skoro przejazd 
jest udostępniony, to powinien spełniać odpowiednie wymagania, ponieważ samochody 
osobowe zahaczają podwoziem o wyłożone płyty betonowe.  
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej – poinformował, że w dniu 
wczorajszym wykonawca dostał polecenie inspektora nadzoru, żeby ten przejazd, 
tymczasowy objazd uzdatnić i doprowadzić do jakiś normatywów. Mieliśmy też uwagi 
kierowców komunikacji miejskiej. Także będzie to realizowane.  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, że na terenie budowy pracuje zbyt mało 
pracowników, a jeżeli technologia remontu nie pozwala na większą liczbę pracowników, 
to w tym czasie można wykonywać różne rzeczy na danym odcinku drogi.  
Poinformował o zapadającej się studzience kanalizacyjnej, która powstała po remoncie 
chodnika przy ulicy Jagiełły. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że dzisiaj mówimy 
o konkretnej sprawie,  pozostałe wnioski można zgłosić do ZUK. 
 
Marcin Górny Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, czynny inżynier 
budownictwa o specjalności drogowej i kolejowej – ,, pytanie pierwsze dotyczyło liczby 
osób pracujących. Odniosę się do tego w ten sposób: Przejeżdżając samochodem ulica 
Gdańską można mieć złudne wrażenie, a zwłaszcza przejeżdżając w godzinach 
przewidzianych np. na przerwę śniadaniową, można odnieść mylne wrażenie, że tych 
osób było sześć. Od miesiąca sierpnia, widząc problemy na budowie, wdrożyliśmy do 
obiegu szczegółowy raport w cyklu tygodniowym, który wykonawca nam przedkłada,                  
a czterech inspektorów branżowych zespołu nadzoru inwestorskiego potwierdza 
prawidłowość tych raportów.  I z nich wynika, że od 36 tygodnia br. na budowie było od 
35-50 robotników i 6 osób kadry inżynierskiej. Państwo tego nie widzicie, bo jak ci 
ludzie siedzą w wykopie, a jedziecie samochodem, siłą rzeczy ich nie widać. Ale jest 
jeszcze zaplecze techniczne na tyłach Urzędu Skarbowego, gdzie trwa przygotowanie 
procesu budowy. Tam przygotowywany jest materiał do budowy, czego też nie widać. 
Tego nikt nie liczy.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, proszę Państwa, chyba nie jest 
ważne czy pracuje stu czy jeden pracownik, dla mnie może pracować jeden codziennie 
przez godzinę  i  ulica ma być wykonana w terminie. Tutaj my nie jesteśmy od 
rozliczania ilości pracowników. Mamy konkretne pytania zadać, chcemy, żeby ta ulica 
była zrealizowana.  
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Radny Zbigniew Urban – ,, panie przewodniczący, ja w zasadzie już nie chciałem 
zabierać głosu, ale po tym co usłyszałem od pana kierownika, muszę zdecydowanie 
zaprotestować.  Ja tam od 35-50 pracowników nigdy nie widziałem., chyba łącznie                  
w ciągu tygodnia. I zapewniam pana, że nie jeżdżę w godzinach przerw śniadaniowych, 
zdjęcia, które publikuję na facebook powstają między godziną 8 a chyba 16, można to 
bardzo prosto sprawdzić. Jeżdżę tam kilka razy w ciągu tygodnia. Również 
przejeżdżając, korzystając z drogi wewnętrznej ekonomika, w różnych miejscach tej 
przebudowy się znajduje i zapewniam pana, że nigdy na tej budowie nie było tylu osób                   
o których pan mówi. Nawet gdyby byli pochowani we wszystkich możliwych 
kontenerach i  toi-toi. To jest pierwsza moja uwaga.   
Natomiast panie przewodniczący, chciałem powiedzieć, że dla mnie ma znaczenie ile 
osób pracuje, bo im więcej tych osób pracuje jednocześnie, tym szybciej będziemy mogli 
ta ulicę przebudować. Ja wiem, że cel jest taki, żeby ulicę przebudować, więc tutaj tak 
naprawdę chodzi o zaangażowanie, a ja niestety zaangażowanie firmy Strabag w tą 
przebudowę, widzę takie jak przy ulicy Wigury.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że na tym 
zakończymy temat. Był wniosek radnego Józefa Ziółkowskiego, myślę, że Państwo radni 
przychylicie się do tego, żeby zorganizować spotkanie z wykonawcą, ewentualnie                    
z panami i uzyskamy więcej informacji po uzgodnieniu tego ostatecznego terminu przez 
Miejski Zarząd Dróg.  
Radny Zbigniew Urban - ,, panie przewodniczący, wrócę do pytań do pana prezydenta, 
które zwyczajowo są zadawane po przedstawieniu przez prezydenta informacji z bieżącej 
działalności międzysesyjnej.  
Ze zdziwieniem stwierdzam, że pan prezydent Mirosław Pobłocki jest nieobecny. 
Wchodząc tutaj na sesję widziałem go, jak wychodzi bocznym wyjściem, jest to dla mnie 
zaskoczeniem, tym bardziej, że w tym okresie międzysesyjnym wydarzyło się bardzo 
dużo spraw, które bezpośrednio dotyczą osoby pana prezydenta.   
W związku z tym nie widzę uzasadnienia w tym, żeby pytania dotyczące postawienia 
zarzutów prezydentowi przez prokuratora z art. 23, czyli wszczęcia śledztwa w sprawie 
bezprzetargowej sprzedaży działek, …” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, my nie przyszliśmy słuchać 
pana wypowiedzi, tylko pytań do pana prezydenta, proszę ograniczyć się do pytań do 
pana prezydenta.”  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, czy dostanę instrukcję , albo nawet .. ( krótka przerwa ). Panie 
przewodniczący, bardzo proszę o umożliwienie mi swobodnej wypowiedzi, bo jeżeli tak 
dalej będzie, to rozumiem, że na następną sesję dostanę kartkę z treścią, którą mogę 
wygłosić od pana.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, proszę mówić na temat: 
Informacja z działalności pana prezydenta.”  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, w związku z tym chciałbym tylko poinformować, że do tych 
pytań do pana prezydenta, wrócę na następnej sesji”. 
 
Zapytań do pana prezydenta nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  przedstawił pana Mateusza 
Biskupa, wychowanka Klubu Unia Tczew, podopiecznego trenera Mariusza Grubicha. 
Na czas studiów reprezentanta AZS AWF Gdańsk.  
We wrześniu br.  wraz z panem  Mirosławem Zientarskim wywalczyli w Stanach 
Zjednoczonych wicemistrzostwa świata w wioślarstwie. 
W imieniu Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego, który jest nieobecny 
ponieważ uczestniczy w spotkaniu z panem Starostą Powiatu Tczewskiego na temat 
nowej inwestycji, wraz z Z-cą Prezydenta Miasta Tczewa Adamem Burczykiem, 
podziękował panu Mateuszowi Biskupowi za osiągnięte sukcesy.  
 
Mateusz Biskup – podziękował za zaproszenie na sesję i gratulację za osiągnięty sukces, 
który między innymi zawdzięcza Klubowi Unia Tczew. 
 
Prezes Kolejowego Klubu Sportowego Unia Tczew Jacek Prętki – poinformował, że do 
sukcesów pana Mateusza Biskupa przyczynił się jego trener pan Mariusz Grubich.                
KKS Unia Tczew obchodzi w tym roku 95 lecie istnienia, jako prezes najstarszego klubu 
sportowego na pomorzu, podziękował panu prezydentowi i radnym za wsparcie sportu, 
wręczając szalik ze znaczkiem ,,Mateusz Biskup”.   
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 28 września 2017 r.  
do 25 października 2017 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację ze 
zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Raport o stanie realizacji zadań  
oświatowych miasta Tczewa w roku  
szkolnym 2016/2017. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Raport o stanie 
realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2016/2017. Zwrócił się z 
zapytaniem czy do w/w raportu są zapytania, uwagi.  
 
Radny Tomasz Tobiański - odczytał informacje na temat Raportu o stanie realizacji 
zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2016/2017. Podziękował za 
współpracę z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego, jak również dyrektorom szkół                       
i placówek miasta Tczewa, a przede wszystkim Z-cy Prezydenta Miasta Tczewa 
Adamowi Urbanowi, za rzetelny Raport o stanie realizacji zadań oświatowych                           
w minionym roku szkolnym 2016/2017. Wystąpienie stanowi zał. do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował panu Tomaszowi 
Tobiańskiemu Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, za 
wystąpienie.  
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Radny Zbigniew Urban - … ,, szanowni radni i goście, otóż powiem tak, jestem 
zdziwiony tym, że raport, który przygotował Wydział Edukacji, urzędnicy pana 
prezydenta na sesji czyta radny. W związku z tym, chciałbym też poprosić                                
o przygotowanie przez pana prezydenta materiałów w jakiejś dziedzinie, które w ramach 
autopromocji mógłbym na sesji przedstawić.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, tak jak powiedziałem wcześniej, 
pan Tomasz Tobiański jest przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej, bezpośrednio odpowiedzialny za edukację, dlatego wystąpienie pana 
przewodniczącego. Myślę, że to jest zrozumiałe i czytelne.”  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, widzę, że Tomasz Tobiański się zgłosił, ale się wycofał na 
wyraźny znak, w związku z tym powiem tak, panie przewodniczący, nie jest normalną 
praktyką, że dokumenty przygotowane przez urzędników czytają radni, bo to jest raport 
pana prezydenta. I nawet, jeżeli pan Tomek jest przewodniczącym Komisji Edukacji, no 
to w tej sprawie może zając stanowisko. Natomiast co do raportu powinni się 
wypowiedzieć urzędnicy.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, jeżeli pan radny chce 
przeczytać, albo odnieść się do raportu,  to bardzo proszę, każdy z radnych ma prawo, 
jest pytanie, czy ktoś ma uwagi, pytania, bardzo proszę.” 
 
Radny Tomasz Tobiański - ,, ja nie odczytałem tego raportu, nad tym raportem 
pochyliliśmy się na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Od lat, 
praktycznie od zawsze tak jest, że miesiąc październik jest miesiącem oświatowym. 
Zapoznajemy się z tym raportem analizujemy i krótkie sformułowanie, streszczenie, 
wnioski przedstawimy na sesji. Nic nowego. Co do znaku umownego, powiem tak, pan 
przewodniczący nie pisał mi tego wystąpienia i też nie karze mi co mam robić. Z racji 
wysokiej mojej kultury osobistej chciałem odstąpić od odpowiedzi i na tym zakończę. 
Dziękuję.”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 
miasta Tczewa w roku szkolnym 2016/2017. 

 
Pkt 8  porządku posiedzenia 
Informacja z przebiegu „Nieobozowej  
Akcji Lato w 2017 r.” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił w/w informację. 
Poinformował, że radni otrzymali Informację z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 
2017 r.” Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do informacji.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacja z przebiegu „Nieobozowej 
Akcji Lato w 2017 r.” 
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Pkt 9 porządku posiedzenia 
Informacja Prezydenta Miasta  
o złożonych oświadczeniach  
majątkowych za 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 
zwrócił  się z zapytaniem czy są uwagi, pytania do informacji.  
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacja Prezydenta Miasta 
o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok 

 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Informacja Przewodniczącego  
Rady Miejskiej o złożonych  
oświadczeniach  majątkowych  
za 2016 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 
zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacja Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach  majątkowych za 2016 rok 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę  w obradach sesji, 
podczas której spotka się Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Polityki 
Gospodarczej, Komisja Polityki Społecznej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
 
Część II 
Pkt 11 podjęcie uchwał 

    Pkt 11.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 28.09.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/294/2017 
w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 21, przeciw-0, wstrz.- 1 

(podczas głosowania pkt 11.1 – obecnych 22 radnych)  
wstrzymał się od głosu: Z. Urban 

 nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 

 
    Pkt  11.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
uchylenia opłaty od posiadania  
psów na terenie miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 06.10.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Tomasz Klimczak – wyraził zaniepokojenie, iż zniesienie opłat od posiadania 
psów, będzie miało wpływ na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że kwota ta jest 
niewielka i nie będzie to miało większego wpływu na funkcjonowanie schroniska.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/295/2017 
w sprawie 

uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw-0, wstrz.- 2 

(podczas głosowania pkt 11.2 – obecnych 22 radnych)  
wstrzymali się od głosu: M. Matysiak, J. Cichon, 

 nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchylenia opłaty od 
posiadania psów na terenie miasta Tczewa 

 
    Pkt  11.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia wysokości stawek  
podatku od środków transportowych  
na terenie miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 18.10.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że po dość długim obowiązywaniu 
wyższych stawek, postanowiono je bardzo znacząco zmniejszyć.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
terenie miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/296/2017 
w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie miasta Tczewa 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
(podczas głosowania pkt 11.3 – obecnych 22 radnych)  

nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa. 

 
    Pkt  11.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
dopuszczenia zapłaty podatków,  
stanowiących dochody budżetu  
Gminy Miejskiej Tczew za pomocą  
instrumentu płatniczego, w tym  
instrumentu płatniczego, na którym  
przechowywany jest pieniądz elektroniczny 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 02.10.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Krzysztof Misiewicz - poinformował, że podjęcie uchwały umożliwi mieszkańcom 
opłaty, za pomocą karty.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu 
Gminy Miejskiej Tczew za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/297/2017 
w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej 
Tczew za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na 

którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 11.4 – obecnych 22 radnych)  
nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Tczew za pomocą 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 
 
    Pkt  11.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia zmiany Gminnego  
Programu Rewitalizacji Miasta  
Tczewa na lata 2016 - 2030 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 31sierpnia 2017 r. wraz ze zmienionym  załącznikiem z dnia                             
17 października 2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że 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  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa 
na lata 2016 – 2030. 
  
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/298/2017 
w sprawie 

przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa  
na lata 2016 - 2030 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 11.5 – obecnych 22 radnych)  

nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. 

 
    Pkt  11.6 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na odstąpienie  
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości  
(ul. Jacka Malczewskiego) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21 września  2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, w głosowaniu: za – 1, przeciw – 0, 
wstrz. -5. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, w głosowaniu: za - 3, 
przeciw – 1, wstrz. – 6. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał wystąpienie, 
stanowiące zał. do protokołu.  
 
Radny Zenon Drewa Przewodniczący Klubu Radnych PNP  - w imieniu klubu zwrócił 
się o 5 minut przerwy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę  w obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
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Więcej uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (ul. Jacka Malczewskiego). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/299/2017 
w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości  (ul. Jacka Malczewskiego) 
podjęto większością głosów: za –14, przeciw – 1, wstrz.- 6 

przeciw głosował: R. Dominikowski,  
wstrzymali się od głosu: Z. Urban, M. Matysiak, E. Ziółek-Radziszewska,                       

J. Bartoszewski, B. Paprot, K. Bejgrowcz,  
(podczas głosowania pkt 11.6 – obecnych 21 radnych)  

nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka,  
nieobecny podczas głosowania: Z. Drewa, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

(ul. Jacka Malczewskiego). 
 

    Pkt  11.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na odstąpienie  
od żądania zwrotu bonifikaty  
udzielonej przy przekształceniu  
prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości  
(ul. Stoczniowców) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21 września  2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, 
wstrz. -5. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, w głosowaniu: za - 5, 
przeciw – 0, wstrz. – 5. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi, zapytania do projektu uchwały.  
Uwag nie zgłoszono.  
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Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (ul. Stoczniowców). 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/300/2017 
w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(ul. Stoczniowców) 
podjęto większością głosów: za –16, przeciw – 1, wstrz.- 5 

przeciw głosował: R. Dominikowski,  
wstrzymali się od głosu: Z. Urban, M. Byczkowski , B. Paprot, J. Bartoszewski,                        

K. Bejgrowcz,  
(podczas głosowania pkt 11.7– obecnych 22 radnych)  
nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(ul. Stoczniowców). 
 

    Pkt  11.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie  
w trybie bezprzetargowym umowy  
dzierżawy na czas nieoznaczony  
nieruchomości gruntowej zabudowanej  
garażem nr 57 położonej w Tczewie  
przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej  
własność Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 27 września  2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała 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 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy  
dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem nr 57 
położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXXV/301/2017 

w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem nr 57 położonej 
w Tczewie przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –22  
 (podczas głosowania pkt 11.8– obecnych 22 radnych)  

nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości 

gruntowej zabudowanej garażem nr 57 położonej w Tczewie przy ul. Armii 
Krajowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 

 
    Pkt  11.9 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego z  
przeznaczeniem na podwyższenie  
kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 23.10.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego 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 Powiatu Tczewskiego                              
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXV/302/2017 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
(podczas głosowania pkt 11.9 – obecnych 22 radnych)  

nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 

Szpitali Tczewskich S.A. 
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Radny Zenon Drewa – poinformował, że odbyły się spotkania z panem Prezesem Szpitali 
Tczewskich S.A. i z panem Starostą Powiatu Tczewskiego, który poinformował, że 
podejmuje też działania w innych samorządach, aby zechciały wesprzeć tczewski szpital. 
Poinformował, że w tym przedmiocie jest trudno.  
Zasugerował, aby wystąpić z apelem do pozostałych gmin Powiatu Tczewskiego, aby 
zechciały wesprzeć tczewski szpital w tej trudnej sytuacji. 
Tczewski szpital, to centrum bezpieczeństwa zdrowotnego dla wszystkich mieszkańców 
Powiatu Tczewskiego i wszystkie gminy należące do  powiatu, powinny szpital 
wesprzeć.  
 

    Pkt  11.10 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 23.10.2017 r.  
 
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 XXXV/303/2017 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.10 – obecnych 22 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka,  

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

Tczewa na 2017 rok. 
 

    Pkt  11.11 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 23.10.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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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 XXXV/304/2017 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2017-2031 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 11.11 – obecnych 22 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka,  
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031. 
              
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Tomasz Tobiański 

Radny zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie audytu dotyczącego 
bezpieczeństwa pieszych na terenie pętli autobusowej przy ul. Konarskiego na osiedlu 
Czyżykowo. W załączeniu uwagi, wnioski oraz propozycje rozwiązania powyższego 
problemu mieszkańca miasta, który zwrócił się do radnego o interwencje w tej 
sprawie.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 403 
 

2. Radny Józef Cichon 
Radny w imieniu użytkowników lokali przy ulicy Jagiellońskiej oraz klientów 
zwrócił się z wnioskiem o naprawienie nawierzchni ulicy na odcinku wskazanym na 
załączonym planie. Uszkodzenia występują w okolicach studzienek i na razie są 
niewielkie. Ich szybkie usunięcie zapobiegnie dalszej degradacji nawierzchni ulicy. 
W załączeniu plan ulicy Jagiellońskiej oraz fotografie uszkodzeń.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 404 
 

3. Radny Józef Ziółkowski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie mini placu zabaw przy ul. Okrętowej w  
Tczewie. Jeżeli są wątpliwości, co do budowy placu z niepełnowartościowych 
elementów można wykonać zadanie z elementów pełnowartościowych.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 405 
 

4. Radny Józef  Ziółkowski 
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Radny zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do zarządcy autostrady A-1 w sprawie 
zmiany nazwy węzła „Stanisławie” na „Tczew”. Tczew w czasie budowy autostrady 
zabiegał o wykonanie węzła, który łączyłby miasto z autostradą. Radny dodaje, że 
sprawa nazwy toczy się od roku 2014.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 406 
 

5. Radny Tomasz Klimczak, Marek Byczkowski  
Radni zwrócili się z wnioskiem o naprawę piłkochwytu na skwerze przy fontannie na 
osiedlu Suchostrzygi i jego uzupełnienie siatką od bloku przy ul. Akacjowej 4.   
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 407 
 

6. Radny Tomasz Klimczak 
Radny zwrócił się z wnioskiem o naprawę ul. Władysława Jagiełły w  Tczewie. Po 
remoncie chodnika przy tej ulicy została załamana jezdnia na wysokości                            
ul. Władysława Jagiełły 3 i 4.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 408 
 

7. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie uaktualnienia uchwały Rady Miejskiej 
w  Tczewie w sprawie Biuletynu Informacyjnego Samorządu Miasta Tczewa – 
Panorama Miasta oraz uchwalenie nowego regulaminu funkcjonowania Panoramy 
Miasta, a w tym kontekście dookreślenia kompetencji Rady Programowej Panoramy 
Miasta. Radny nadmienia, iż obecny regulamin nie odpowiada stanowi faktycznemu, 
wiele zapisów wydawania Panoramy Miasta wymaga doprecyzowania, a Rada 
Programowa działa niejako zwyczajowo bez umocowania prawnego. Obecnie akty 
prawa miejscowego pochodzą z roku 1993 i 1994 (uchwała i regulamin). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 409 
 

8. Radna Danuta Żywicka 
Radna zwróciła się z wnioskiem o naprawę wiaty autobusowej usytuowanej przy                 
ul. Mieszka I w Tczewie, znajdującej się po prawej stronie jadąc z ul. Grunwaldzkiej 
w stronę osiedla Bajkowego. Wiata ta nie ma bocznych szyb. Zbliża się zima, czas 
zawieruch i śniegu, dlatego radna bardzo prosi o naprawę istniejących braków.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 410 
 

9. Radny Zbigniew Urban  
Radny zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie na głównej stronie BIP Urzędu 
zakładki  „UMOWY-ZLECENIA”, w której publikowane będą na bieżąco informacje 
o wszystkich umowach i zleceniach poniżej progu unijnego (30.000€) zawartych 
przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe. Wykaz powinien 
zawierać co najmniej informację o numerze, dacie zawarcia, przedmiocie umowy                 
i wartości brutto umowy oraz informacje o wykonawcy. Idealnym rozwiązaniem 
byłoby publikowanie w tej zakładce także informacji o planowanych zleceniach 
poniżej tego progu. Uzasadnienie w  załączeniu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 411 
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TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
1. Radny Zbigniew Urban  
 
Radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
Czy w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dn. 16 października 2017 r.                        
o uchyleniu firmie „RESTEKS DOM” Sp. z o.o. pozwolenia na budowę bloku na 
bulwarze nadwiślańskim oraz Inicjatywą Obywatelską „Ratujmy Bulwar” podpisaną 
przez ponad 1500 mieszkańców Tczewa prezydent Miasta Tczewa zamierza przystąpić     
w tej kadencji do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Uchwała RM XVI/154/2004) dla tego obszaru Starego Miasta zgodnie z wolą 
mieszkańców?  
W uzasadnieniu decyzji uchylającej pozwolenie na budowę wojewoda pisze, że 
definiowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sposobu pomiaru 
podstawowych wskaźników oraz parametrów, tj. powierzchni zabudowy, w sposób 
odmienny niż to zostało określone w legalnej definicji na mocy przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz Rozporządzenia wykonawczego należy uznać za wychodzące poza 
zakres ustaleń planu, w związku z powyższym niedopuszczalne.  
Treść interpelacji  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 402  
 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radny Kazimierz Mokwa  - ,, Szanowna Rado, zapewne jesteście zdziwieni …, eksponat, 
który przyniosłem czeka już parę miesięcy na wręczenie pewnej osobie. Rozwinę ten 
temat, a zmusiło mnie to …, artykuł Wieści z Kociewia. Jak mi wiadomo, mogę się 
mylić, że informacje pochodzą od pana Urbana, który twierdzi, że jest kryształowym 
radnym, daje nam popisy na komisjach, a ja przytoczę kilka spraw związanych z tym 
panem.  
Radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, na pewno pamiętają jak media rozpisały się, 
że spóźniłem się na komisje dosłownie 13 minut, razem z Włodkiem Mroczkowskim,            
a dodam do tego,  że to była ta sama komisja, tylko druga w tym miesiącu, o której 
zapomniałem. Ale spóźniłem się 13 minut.  
Nie tak dawno, bo na jednej z ostatniej komisji, pan radny Urban spóźnił się godzinę,                
a jeszcze dodam do tego, że zarzucono mi, że spóźniłem się na komisję, a pobieram za tą 
komisję pieniądze.  
Jak panie z Biura Rady sobie przypominają …, byłem i chciałem się zrzec tych 
pieniędzy, ja nie przyszedłem do Rady po pieniądze, załatwiania swoich osobistych 
spraw, jestem siedem lat w Radzie i z tego nie skorzystałem.   
A co do jeszcze pana Urbana, to mam dwa takie … jak można, jak on jest  taki 
kryształowy …, po prostu okłamał nas dwukrotnie na komisjach. Jedno to, przetarg w 
Centrum Informatycznym …, który twierdził, że firma zwróciła się z przetargiem, 
otrzymał e-maile od tej firmy, po sprawdzeniu tej firmy na rynku nie ma, dosłownie nie 
ma. Skąd miał te informacje …., to jest pierwsze kłamstwo.    
Druga sprawa, którą również przedstawił na komisji, można odsłuchać tu …, bo 
wszystkie komisje są nagrywane, stwierdził, mogę się troszeczkę mylić co do położenia 
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tej działki, części działki w Parku Kopernika, gdzie też stwierdził, że osoba wygrała spór 
z miastem i sądownie  to wygrała. Po sprawdzeniu, nie ma takiego wyroku sądowego.     
Jak wspomniałem, nie korzystam z przywileju bycia radnego, a pan Urban korzysta, 
może już nie …, będąc w radzie nadzorczej szpitala. Zadawaliśmy mu kilka razy na 
komisjach pytania, co się dzieje w szpitalu, to powiedział, że to nie jest sprawa radnych 
miasta. A się okazuje, że szpital jest zadłużony. Ja nie mam do nikogo pretensji, czy jest 
zadłużony czy nie, bo każdy pracuje na ile mu wystarcza tych pieniędzy.  
Ja nie oglądam tych wszystkich wpisów na tych facebook, ja mam inne zajęcie. Ja jestem 
społecznikiem. Dobrze wiedzą radni, że ja współpracuję z ludźmi na osiedlu Witosa i tą 
panią, co tak mi zarzuciła te kłamstwa w tych Wieściach, chciałbym się dowiedzieć, jak 
ja kłamałem i w jakim przypadku. Wystawczy przyjechać na osiedle Witosa, tzw. Górki       
i zobaczyć co można zrobić z mieszkańcami poświęcając swój własny czas, nie szukania 
haków na wszystkich wokoło i bycia kryształowym jak się samemu nie jest. Uważam, że 
jeżeli od kogoś się wymaga, to najpierw trzeba samemu świecić przykładem.  
Ja spędziłem 36 lat na morzu, byłem marynarzem i wyniosłem takie doświadczenia                    
z tego wszystkiego, że wy pracujący na lądzie, macie możliwość pozyskania pomocy                
w każdej chwili. My jako marynarze musieliśmy liczyć tylko sami na siebie. I podchodzę 
dalej tak, że staram się współpracować z mieszkańcami i nie tylko z mieszkańcami. Bo 
zarzucano mi …., zresztą koledzy zawsze się śmieją, że jak na komisji coś mówię, to od 
razu mówię …, na Górkach, tak, bo ja mieszkam na tych Górkach 37 lat, wiem czego 
brakuje, czego mieszkańcy sami dokonali, sami dosłownie własnymi rękoma. I to jest 
przykład współpracy z mieszkańcami, nie szukania haków.  
A ta wypowiedz moja, co taki nagłówek piękny był, skąd się wzięło te 25 milionów                  
i w tym filmiku, który krąży w internecie, to dziwne jest to, że jest część mojej 
wypowiedzi, której nie zaprzeczam, udzieliłem, tylko nie ma tej drugiej wypowiedzi, 
gdzie mówię, że trzeba  patrzeć również na tego, który wykupił te działkę. On włożył nie 
małe pieniądze i wątpię w to, żeby on od tego odstąpił, bo każdy z nas …, nie łudźmy 
się, że ktokolwiek z nas kupując tę działkę i teraz mając ja oddać za te same pieniądze, za 
którą kupił, gdzie niemałe pieniądze były włożone w przygotowanie projektu                            
i wszystkich spraw z tym związanych.  
Ja się wypowiedziałem, tak jestem za tym bulwarem, ale również trzeba patrzeć na …, 
jeżeli już mleko się wylało i to nie jest pierwsza inwestycja, która powstaje na bulwarze, 
to jest chyba czwarta inwestycja na bulwarze. Gdyby to była pierwsza inwestycja, to bym 
był za zblokowaniem, ale teraz zauważcie Państwo, że trzech właścicieli postawiło swoje 
budynki i teraz czwartych, który chce postawić, mówimy mu, nie. Jak będziemy nad tym 
…, ażeby się bardziej nie rozwodzić i ten rekwizyt, który stał już w Biurze Rady dobre 
trzy miesiące, dam panu Urbanowi, że zamiast szukać tych wszystkich haków, tego 
wszystkiego, może by się wziął…, teraz jest jesień, są liście, może w swoim obrębie, czy 
gdziekolwiek, żeby wykorzystał te grabie dla pożytku wszystkich nas i mieszkańców.  
Bo to co się dzieje …, ja mam takie głosy na osiedlu .., że  ludzie mówią, co tam się 
dzieje, roztrząsacie prywatne sprawy na sesjach, sesja nie jest do tych spraw.  
Ja teraz może zaprzeczam swoim słowom, tak, ale to zmuszono mnie do tego. Wiecie, że 
rzadko kiedy …, na tej mównicy może wciągu siedmiu lat, jestem trzeci, czy czarty raz, 
ale to już są takie fakty, gdzie wymaga …, po prostu, ktoś mi za bardzo depta po 
paznokciach, a ja sobie na to nie pozwolę.   
I zapraszam tą panią, co taki piękny artykuł napisała na osiedle Witosa, nie kręcić tylko 
to co się dzieje na sesji, ale również pokazać mieszkańcom…, przytoczę taką wypowiedź  
poprzedniego starosty, który uczestniczył w majówce, które cyklicznie się odbywają na 
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osiedlu Witosa, gdzie bardzo dużo rzeczy się robi. Przykładowo w tym roku było osiem 
imprez. Przytoczę jego słowa, że to co robi to osiedle, to zakrawa nie tylko na powiat, na 
województwo a kraj, że tak ludzie …, tyle co zrobili sami na tym osiedlu, to jest 
naprawdę wyjątkowa sytuacja. Nie chcę się chwalić, bo ja nigdy nie mówię, ja zrobiłem, 
chociaż mógłbym powiedzieć, że  tymi rękoma wiele rzeczy zrobiłem. Ale zawsze 
mówię, myśmy zrobili i to buduje mieszkańców. I życzę mieszkańcom mojego osiedla, 
aby te sprawy, które dotychczas realizowały się, a mamy wiele pomysłów, a to wiąże się 
z pewnymi inwestycjami, wtenczas bardziej się rozwiniemy. Dziękuję bardzo. Panie 
Urban zostawiam te grabie, czy pan je przyjmie czy nie …, ale. 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, proszę Państwa, to co się w tej chwili dzieje, to jest historia, 
to przejdzie do historii tej Rady, ale zacznę tak. Panie przewodniczący pozwolił pan na 
swobodną wypowiedź radnemu Kazimierzowi Mokwie, chyba kilkunastominutową, nie 
przerywając mu ani jeden raz. Liczę, że wobec mnie postąpi pan tak samo.      
A teraz tak, zanim odniosę się do wypowiedzi, to chciałem powiedzieć, że tak słabej 
merytorycznie i nieprzygotowanej wypowiedzi, to chyba jeszcze nie słyszałem w historii 
od kiedy jestem w samorządzie. Tutaj chyle czoła radnemu Dominikowskiemu, który pod 
tym względem jest dużo lepiej przygotowany. I apeluje do szefostwa klubu PNP, żeby 
zmieniła swojego żołnierza, który mnie tutaj, po raz kolejny próbuje obrazić.  
A teraz proszę Państwa tak, zdementuję te wszystkie bzdury o których mówił radny 
Mokwa, po kolei, posługując się dosłownie jednozdaniowymi twierdzeniami. Szanowny 
panie radny Mokwa i wszyscy Państwo, po raz kolejny jesteście świadkami tego, w jaki 
sposób radni PNP próbują mnie zdyskredytować, opowiadając na sesji bzdury, atakują 
mnie jeden po drugim.  
Poruszają wątki, które są zupełnie nieistotne dla mieszkańców. Chciałem panu 
powiedzieć, że ja nie wziąłem z miasta ani złotówki i jest pan niedoinformowany                      
i odszczeka pan wszystko to, co pan powiedział na mój temat.  
Zacznę od tego, że we wtorek i  w środę przebywałem na zwolnieniu lekarskim.                      
I w związku z tym jest tutaj zwolnienie, które panu dostarczyłem, ale ponieważ jest pan 
nieprzygotowany, to pan o tym nie wiedział, więc zarzut tego, że byłem na komisji, 
wziąłem pieniądze, a nie powinienem, jest absurdalny.  
Sprawa druga, jeżeli ktoś pisze do komisji, do mnie może najpierw, napisał e-maila 
wskazując, że w Centrum Informatycznym Urzędu Miejskiego są nieprawidłowości, a ja 
przesyła tego e-maila do Komisji Rewizyjnej, która powinna się zająć tym e-mailem.                
A ta Komisja Rewizyjna z pana udziałem od dwóch i pół roku blokuje przeprowadzenie 
kontroli w Centrum Informatycznym, to myślę, że wszyscy mieszkańcy na ten temat 
wyrobili sobie zdanie. Co do tego jakie te dokumenty były, to myślę, że wystarczy po 
prostu sięgnąć do skrzynki e-mailowej. Bo ja przesłałem dokładnie to samo pismo, które 
otrzymałem. Sprawa jest zakończona, nie pomógł tutaj nawet donos jednego                            
z pracowników urzędu do Prokuratury, bo sprawa został umorzona. Widzę, że pracownik 
wzorem swojego zwierzchnika również opuścił salę.  
Teraz tak, panie przewodniczący, powiem tak, po raz kolejny pozwolił pan na coś, co nie 
powinno się na tej sesji wydarzyć. Po raz kolejny doprowadził pan do tego, że inni radni 
oceniają akurat moją osobę. Moim zdaniem nie jest to przedmiotem pracy Rady i pan do 
tego nie powinien dopuścić. To po pierwsze.  
Ja przypomnę, że film, który został opublikowany w internecie, gdzie jest mowa                       
o 25 milionach odszkodowania, które miasto może zapłacić lub nie, nie wnikam, 
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opublikowany został przez Inicjatywę Ratujmy Bulwar, a nie przeze mnie. Tego pan 
pewnie też nie zauważył, jak wielu innych rzeczy.  
Jeżeli chodzi natomiast o Wieści z Kociewia, proszę nie insynuować mi panie 
przewodniczący, że ja tu jestem z kimś razem, albo oddzielnie, bo to pan po prostu 
zawinął gazety Wieści z Kociewia, schował je u siebie pod biurkiem, żeby mieszkańcy 
Tczewa nie mieli dostępu do informacji, które są dla pana niewygodne. A konkretnie 
informacje o ty, że prezydentowi postawiono zarzuty. To jest jedyne miejsce w Tczewie, 
w którym chowane są gazety, zawierające informacje o tak naprawdę działalności tego 
urzędu, które nie mogą być w żaden sposób indoktrynowane. Powiem w ten sposób w 
Starostwie Powiatowym znajdują się gazety, w Urzędzie Gminy, w sklepach w różnych 
miejscach, wszędzie znajdują się gazety. Ale ponieważ w tej gazecie znalazła się 
informacja o zarzutach wobec pana prezydenta, to pan przewodniczący te gazety po 
prostu zawinął ze stolika, żeby mieszkańcy nie mieli do nich dostępu, a potem grzecznie 
je oddał tłumacząc się jak dzieciak, że żadna gazeta nie zginęła, że wszystko jest, itd.               
38 tys. odsłon filmu w internecie. Proszę Państwa, to jest skala zainteresowania 
działaniami Przewodniczącego Rady, który po raz kolejny .., ja bym tego nie poruszał, 
ale po raz kolejny pan dopuszcza do takiej sytuacji, że próbujecie mnie tutaj zlinczować, 
a jesteście po prostu bezsilni. Jesteście bezsilni, bo nie macie racji, po raz kolejny.  
Ja przypominam …, gdzie jest pan prezydent, od ostatniej sesji …, on uciekł bocznymi 
drzwiami przed sesją, żeby nie odpowiadać na pytania, na pytania dotyczące 
postawionych mu przez prokuratora zarzutów. Gdzie jest pan prezydent, pytam się gdzie 
jest kapitan. Kapitan powinien schodzić z okrętu ostatni, a nie pierwszy. Dziękuję”  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz - ,, nawiązując do jednej                   
i drugiej wypowiedzi, że kolega Kazimierz Mokwa mówił w swoim imieniu, bo ze mną 
np. wystąpienie nie było konsultowane, ja dowiedziałem się osobiście na sesji o tym, co 
kolega Kazimierz chce powiedzieć. Więc takie insynuowanie, że PNP…, no to myślę, tak  
trochę też nie na miejscu. Bo należało by może przemyśleć całą sprawę , wtedy dopiero 
mówić.” 
 
Następnie  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz - poinformował                        
o nadchodzących wydarzeniach w mieście: 
w miesiącu październiku i listopadzie będą miały miejsce: 
- rozpoczął się festiwal twórczości Romana Landowskiego, kontynuowany będzie od               
22 – 24 listopada.  
- w dniu dzisiejszym w Fabryce Sztuk odbędzie się odczyt na temat obraz Polaków                     
w niemieckim piśmiennictwie,  
- w dniu jutrzejszym Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej zaprasza na Tczewskie 
Zaduszki, poświęcone Urszuli Giełdon, 
- 11 listopada- obchody Narodowego Święta Niepodległości, uroczystości rozpoczną się 
o 12.00,  
- 20 listopada 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki, odbędzie się gala jubileuszowa                        
z okazji 165-lecia kolei w Tczewie, 160-lecia Mostu Tczewskiego, 95-lecia Kolejowego 
Klubu Unia Tczew. 
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Radna Gertruda Pierzynowska - ,, proszę Państwa, ja nie chciałam zbierać głosu, ale 
przyglądam się, przysłuchuję i dochodzę do takiego pewnego wniosku – tak jak jesteśmy 
wszyscy radnymi i to przez wiele lat, ja po raz pierwszy spotykam się z taką wewnętrzną 
złością, takim wyszukiwaniem. Brak wśród nas empatii. Nie nam kolego Zbyszku, nie 
nam jest dane ocenianie drugiego kolegi, czy koleżanki w jaki sposób mówi, jakich 
używa zwrotów i wyrażeń. To jest bardzo nieeleganckie takie zwracanie uwagi komuś. 
Natomiast jeszcze chciałabym zapytać, czy to należy do pięknego gestu powiedzenie, że 
prezydent uciekł bocznymi drzwiami. Przepraszam bardzo gdzie tutaj są boczne drzwi             
i kto widział prezydenta uciekającego. Pytanie - gdzie jest prezydent – w pracy jest, 
wcześniej przewodniczący powiedział, że jest na spotkaniu ze starostą, czyli co robi- 
pracuje.  Więc uważam, że takie oceny …, no trzeba się trochę ugryźć w język. 
Przepraszam bardzo, ale już kiedyś nas kolega próbował ustawiać na Komisji Polityki 
Gospodarczej, ale ja bym sobie bardzo życzyła, żeby ten charakter sobie trochę zmienić i 
trochę tego ciepła żeby tam wyszło z tego wnętrza, a nie tylko taka …., no nie powiem 
co. Dziękuję bardzo.” 
 
Radny Jarosław Bartoszewski – przedstawił informacje na temat Festiwalu Twórczości 
Kociewskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował, że w miesiącu 
listopadzie 2017 r. konwent odbędzie się 9 listopada 2017 r. a sesja 23 listopada 2017r.               
o godz. 10.00 
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXV sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1303. 
 
                             Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska  
 

 
 
 
 


