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P r o t o k ó ł  Nr XXXVI/2017 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 listopada  2017 roku 

 
 

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

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

Obecni radni:                 - 21/ wg listy obecności 
Nieobecni radni       -  Bożena Chylicka 

                        -  Marcin Szulc 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 
 
Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXVI 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, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 21 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane kworum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki przedstawił podsumowanie konkursu ,, Cztery pory 
roku”, wręczając nagrody i gratulując zwycięzcom.  
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 9 listopada 2017r. zaproponował zmiany do porządku obrad, poprzez: 
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 8 - przedstawienie protokołu nr 4/2017 z kontroli przeprowadzonej przez   
  zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Fabryce Sztuk w zakresie:   
  „Prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych w latach                         
   2015 – 2016”, 
- jako pkt 9.19 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości  
  stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa, 
- jako pkt 9.20 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017r. 
- jako pkt 9.21 - 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 9 listopada 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) 
nieobecna na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc. 

 
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 26 października 2017      
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c listopad 2017 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od                                

26 października 2017 r. do 22 listopada 2017 r. 
 
II. Część druga: 

7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata 
2015-2016. 

8. Przedstawienie protokołu nr 4/2017 z kontroli przeprowadzonej przez  zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej w Fabryce Sztuk w zakresie:  „Prawidłowość 
pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych w latach 2015 – 2016”. 
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9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
9.1 przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018, 
9.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
9.3 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w mieście Tczewie na 2018 r., 
9.4 uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., 
9.5 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w 
Tczewie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie, 

9.6 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 5  im. Adama Mickiewicza w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie, 

9.7 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 7  im. Stanisława Staszica w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie, 

9.8 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 8  im. Św. Wojciecha w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie, 

9.9 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka               
w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie, 

9.10 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie, 

9.11 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie, 

9.12 nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego                       
w Tczewie, 

9.13 nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tczewie, 

9.14 zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych                   
w Tczewie, wprowadzonego Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

9.15 rozszerzenia cmentarza komunalnego w Tczewie, 
9.16 w sprawie  sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Tczew, 
9.17 zmieniająca uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                              

25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew,  

9.18 rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach 
środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę                              
w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu 
przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie 
wykonywały pracy na skutek represji politycznych. 
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9.19  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Tczewa, 

9.20  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok,  
9.21  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                   

2017-2031. 
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  
Przyjęcie protokołu z sesji  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 26 października 2017 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 26 października 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 26 października 2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 26 października 2017 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 4 - obecnych 21 radnych) 
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc. 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła powyższy protokół. 

 
Pkt 5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa 
za m-c listopad 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 są 
uwagi, pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie przewodniczący, panie prezydencie,  mam kilka pytań, 
cieszę się z pana obecności na sesji, zacznę od tych najważniejszych chyba dla 
mieszkańców Tczewa, dotyczących przebudowy ulicy Jedności Narodu.  
Ten temat był poruszany na ostatniej sesji, były wyjaśnienia wykonawcy, przedstawione 
przez inspektora nadzoru nad tą budową, jak też kierownika Miejskiego Zarządu Dróg. 
Od 26 października br. na terenie placu budowy, czyli ulicy Gdańskiej i Jedności Narodu, 
niewiele się zmieniło. W związku z tym, że ostateczny termin oddania ulicy Gdańskiej                             
i Jedności Narodu to 22 grudzień br., czy nie obawia się pan, że ten termin po prostu nie 
zostanie dotrzymany i prace przesuną się aż do wiosny. To jest pierwsze pytanie                         
o ul. Jedności Narodu, będę miał jeszcze jedno, chociaż zadam je od razu. 
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Panie Prezydencie, w umowie zawartej z firma Strabag, czyli z wykonawcą tych prac, 
jest taki zapis, że na tej budowie muszą pracować pracownicy zatrudnieni na umowę                   
o pracę. Natomiast miasto może żądać od firmy Stragab wykazu pracowników, którzy 
zostali zatrudnieni na umowę o pracę. I w przypadku, gdyby Strabag takiej listy nie 
przekazał, to może nałożyć na Strabaga karę w wysokości 5 tys. zł. O taki wykaz może 
się zwracać systematycznie i cyklicznie. Z informacji jakie posiadam wynika, że tak 
naprawdę największym problemem przy przebudowie ulicy Gdańskiej i ul. Jedności 
Narodu nie są kolizje, które tam występują, tylko jest po prostu brak pracowników, brak 
podwykonawców i to jest główny problem firmy Strabag.  
I jeszcze jedną taką refleksją się podzielę. Dotarły do mnie też informacje, że Strabag 
zamierza wystąpić z wnioskiem o przerwę technologiczną na okres kalendarzowej zimy, 
czy pan prezydent coś na ten temat wie.” 
  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki -  ,, cieszę się, że pan radny cieszy się z mojej 
obecności na sesji, natomiast informuję, że ja na sesji bywam bardzo często, chyba 
częściej niż pan radny na komisjach. Natomiast jeżeli nie bywam na sesji, to wynika to               
z ważnych przyczyn, ja pełnię obowiązki prezydenta, w związku z tym jeżeli muszę 
pojechać gdzieś po tzw. ,,kasę”, to po prostu jadę. Od obecności na sesji są moi zastępcy, 
moja rola kończy się w momencie przygotowania materiałów sesyjnych i przekazania ich 
do pana przewodniczącego i pod komisje rady. Tyle jeżeli chodzi o przyczyny mojej 
nieobecności, a na ostatniej sesji nie byłem tylko dlatego, że z panem starostą 
wizytowaliśmy baseny – to jest związane z chęcią uruchomienia programu budowy 
basenu z aquaparkiem. Na termin nie miałem wpływu, ponieważ jest to kwestia ustalenia 
terminu z drugą stroną, czyli z właścicielem basenu, wykonawcą lub projektantem. Tyle 
jeżeli chodzi o  pierwsze zdanie pana radnego.  
Jeżeli chodzi o ulice Jedności Narodu, Gdańską, trochę nie jestem dobrym jakby 
adresatem  tych pytań, ponieważ zadanie prowadzi Miejski Zarząd Dróg,  ja nie 
prowadzę rozmów z firmą Strabag, nie kontaktuje się z nimi. W związku z tym, jeżeli 
pan radny ma pytania szczegółowe, to proszę skierować je bezpośrednio do pana 
dyrektora Boleskiego, myślę, że z chęcią udzieli panu wyczerpujących odpowiedzi.  
 
Co do kwestii przyczyn opóźnienia – powiem tak, ja to już wielokrotnie wyjaśniałem.  
Na pierwszym etapie, kiedy były głębokie wykopy trudno było mówić o tym, że trzeba 
na plac budowy wprowadzić piętnastu podwykonawców i pięćdziesięciu ludzi, bo oni po 
prostu w tych wykopach zadeptali. W momencie, kiedy prace wyszły z wykopów 
zgodnie z oczekiwaniami nagle tempo prac ruszyło. Łatwiej jest położyć  nawierzchnię, 
wysypać żwir, utwardzić i potem nawierzchnię, niż prowadzić żmudne prace 
instalacyjne, zwłaszcza jeżeli co rusz napotykano i napotyka się do tej pory problemy                   
z siecią, której nie ma na żadnych mapach, nie wiadomo czyja to sieć jest, czy ona jest 
sprawna, czy trzeba ją wyciąć, czy trzeba ja pozostawić, a być może trzeba ją po prostu 
przebudować. To wszystko niestety trwa.  
Nie mam informacji na temat problemów dotyczących zatrudnienia ludzi przez firmę 
Strabag, do tej pory firma Strabag takich problemów mi nie zgłaszała. I to jest wszystko 
na temat ulicy Gdańskiej i ulicy Jedności Narodu.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że na poprzedniej 
sesji był wniosek radnego Józefa Ziółkowskiego o spotkanie, albo o wyczerpującą 
informację po tym jak zostanie podpisany aneks do umowy. Taką informację 
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przygotował Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, która została odczytana, 
(informacja w zał.).  

 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem: kto się podpisał pod pismem 
odczytanym przez pana przewodniczącego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że pod pismem 
podpisał się pan dyrektor ZUK w Tczewie.  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie przewodniczący, to chyba mamy problem, a konkretnie 
pan dyrektor Boleski ma problem z procentami, bo ja usłyszałem, że tam jest 95 % 
realizacji 98%, a fragment ulicy Jedności Narodu od bloku nr 30 do wieżowca nr 12 
jeszcze tam w ogóle prace się nie rozpoczęły, jest tylko ten krótki odcinek Jedności 
Narodu robiony .. przecież ten zakres robót jest dużo większy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, ja pana rozumiem, odczytałem 
informacją pana dyrektora ZUK w Tczewie i nie mogę nic więcej dodać w tej sprawie.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - ,, pan dyrektor jest na sali, jeżeli jest taka 
potrzeba, może wyjaśnić wątpliwości ostatecznie, on jest fachowcem w tych sprawach 
więc … powinien wiedzieć co napisał. Czy pan radny oczekuje wyjaśnienia.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, ja porozmawiam z panem dyrektorem”. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - ,, nie, ja myślę, że skoro pan publicznie 
zarzucił, że pan dyrektor nie zna się na procentach, to myślę, że publicznie pan dyrektor 
powinien na to odpowiedzieć.”  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, no to proszę bardzo, jeżeli pan ma taką wolę. Ja jeszcze panie 
prezydencie będę miał dwa pytania do pana”. 
 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie Przemysław Boleski – poinformował, 
że: ,, w piśmie jest jasno napisane i  podane…, pracy robót, które są teraz, które się toczą, 
realizacje tego i pismo jasno o tym mówi. Na chwilę obecną, to co jest wykonywane, 
robione, jest w takim stopniu zaawansowania, wykonania tych prac.”    
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie dyrektorze, pozwoli pan, zadam panu pytanie, ponieważ 
ja myślę, że mieszkańcy mają trochę inne zdanie na ten temat. My nie pytamy o to, kiedy 
fragment ul. Jedności Narodu, który jest rozkopany, na jakim etapie są zrealizowane tam 
prace. My pytamy o to, kiedy zostanie przebudowana ulica Jedności Narodu od bloku             
nr 30 do skrzyżowania z ulicą Gdańską, w całości, bo taki jest zakres prac i ten przetarg 
organizował, z tego co pamiętam chyba Urząd Miejski. I mieszkańców interesuje bardzo 
kiedy zostanie ta ulica w całości przebudowana, a nie tylko ten fragment rozkopany. 
Przecież tam się prace w ogóle nie zaczęły. I czy one zostaną …”. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że: ,, zapewniam pana 
radnego, że wszyscy dokładają niezbędnych starań, żeby ta inwestycja została 
zakończona. W niczyim interesie nie jest, aby została przedłużona w nieskończoność, 
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natomiast oczywiście, jeżeli zachodzą obiektywne kłopoty i trudności, nie da się 
przyspieszyć. Chce zwrócić uwagę, że chcemy za wszelką cenę uniknąć sytuacji, jaka ma 
miejsce w Starogardzie, gdzie wykonawca po prostu zszedł z budowy i w tej chwili 
miasto zostało rozkopane, bez wykonawcy. Prawdopodobnie za chwile będą sprawy 
sądowe, bo trzeba będzie rozliczyć to co zostało wykonane.  
My chcemy tą część dokończyć, a że ulica Gdańska jest trudna z racji historycznych, 
infrastrukturalnych, itd. to tylko pokazuje, że będziemy te kłopoty mieli nadal, bo na 
przyszły rok planowany jest remont drugiej części ulicy Gdańskiej i oczywiście 
naiwnością byłoby zakładanie, że tam pod ziemią jest zupełnie inaczej niż to, co było na 
tym pierwszym etapie.  
Także stawianie sprawy, szukanie winnych w tym momencie jest nie na miejscu. To nie 
jest kwestia sensacji, to jest kwestia jak najszybszego zrealizowania tego zakresu robót.  
Jeżeli nie uda się tego zrobić do 20 grudnia br. trudno, świat się nie zawali, ulica będzie 
musiała być dokończona na wiosnę przyszłego roku, ale to będzie związane w tym 
momencie z naliczeniem odpowiednich kar finansowych, ponieważ Strabag podpisał 
aneks  do umowy przedłużający termin do 22 grudnia br. I to jest na razie dla Strabagu 
termin wiążący. To wszystko.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,,panie przewodniczący, panie prezydencie, ja się z panem 
zgadzam, że wszystkim nam zależy na tym, aby ulice zostały przebudowane jak 
najszybciej. Nikt nie przewidział tych trudności i ja się w tym punkcie też z panem 
zgadzam.  
Powiedziałem tylko, że część inwestycji w ogóle się nie rozpoczęła, jeżeli chodzi o ulicę 
Jedności Narodu.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że: ,, trudno rozkopywać 
fragment ulicy Jedności Narodu, jeżeli nie ma gwarancji, że zostanie to zakończone, bo 
to by stwarzało dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców. My też patrzymy racjonalnie 
panie radny ”. 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, i po raz kolejny się z panem zgadzam panie prezydencie, 
trudno oczekiwać, że pozostały fragment zostanie rozkopany, skoro ta część nie została 
zakończona, dlatego zapytałem, bo ja również mam informacje o tym, że pracownicy 
firmy Strabag w Starogardzie po prostu porzucili swoje miejsca pracy. Dlatego 
zapytałem, bo w umowie jest wprost zapis, że tam wykonawca musi zatrudnić 
pracowników na umowę o pracę. Jest taki zapis, ja w tej chwili nie mam tej umowy                  
i miasto …” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – ,, przepraszam bardzo, co ma piernik do 
wiatraka, kwestia zatrudnienia osób na umowę o pracę, a kwestia ilości osób, to są dwie 
różne rzeczy.” 
Radny Zbigniew Urban - ,, a teraz już się z panem nie zgadzam, bo uważam, że miasto 
powinno wystąpić …” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, proszę Państwa, temat ulicy 
Gdańskiej, to jest temat na całą debatę, gdyby ktoś chciał bardzo szczegółowo 
analizować. Myślę, że mieszkańców interesuje kiedy ta ulica będzie gotowa. Podaliśmy 
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szczegółowy harmonogram, to co możemy podać podaliśmy, 22 grudnia br. już 
niebawem, miesiąc czasu. Podsumujemy to 22 grudnia br.  
Teraz zapytania, uwagi do informacji z działalności Prezydenta Miasta.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – ,, tylko jedno zdanie do zawierania umów 
o pracę. Jeżeli do przyspieszenia robót na ulicy Gdańskiej potrzebnych byłoby 
pięćdziesięciu ludzi zatrudnionych na umowę zlecenie, to ja się podpisuje obiema 
rękami.  
Dzisiaj ściganie wykonawcy z punktu widzenia formalnego, może się skończyć tym co               
w Starogardzie. Strabag powie- dobrze, to ja takich ludzi nie mam, zamykam inwestycję    
i  schodzę. I wtedy jestem ciekaw co pan radny będzie mówił mieszkańcom. Celem 
nadrzędnym jest zakończenie inwestycji.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że zakończona 
został dyskusja na temat ulicy Gdańskiej. Teraz zapytania, uwagi do informacji                          
z działalności Prezydenta Miasta.  
 
Radny Zbigniew Urban –zwrócił się z zapytaniem dotyczącym miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:  
,, rozprawa o której pan mówił odbyła się 12 października br. a nie 11 października                     
i znany jest już termin kolejnej rozprawy, tj. 10 styczeń 2018 r. Chodzi o zmianę tego 
dużego planu, między innymi zmianę przeznaczenia działek, które kupiła Trans Polonia.  
Ale moje pytanie jest inne – ponieważ ja byłem na tej rozprawie osobiście                         
i przysłuchiwałem się jej …, panie prezydencie, czy ma pan plan B, co się stanie jeżeli 
okaże się, że ten plan zostanie uchylony nie w części, tylko w całości. To jest pierwsze 
pytanie dotyczące planu. 
Drugie pytanie: panie prezydencie, tym razem chodzi o budynek Restex-u, który miał 
powstać  na bulwarze. Wszyscy wiemy, że wojewoda uchylił decyzje starosty, a Restex 
nie odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to spraw będzie ponownie 
rozpatrywana przez starostę i starosta ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia wojewody. 
A kluczowym zastrzeżeniem wojewody przy uchylaniu pozwolenia na budowę jest fakt, 
że ten plan jest niezgodny z prawem, bo zawiera definicje wskaźników zabudowy.  
Czy pan, panie prezydencie w tych okolicznościach zamierza przystąpić do zmiany tego 
planu.   
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – ,, panie radny, chciałbym zwrócić uwagę 
na jedną rzecz, ja nie jestem uczestnikiem tego postępowania, nie jeżdżę, pan radny 
widzę, że jest aktywnym uczestnikiem i lepiej zna niuanse tej sprawy. Być może nasze 
intencje są inne.  
Powiem tak, plan z prawnego punktu widzenia jest ważny i proszę tutaj nie głosić 
demagogii, że coś jest nieważnego i będą problemy. Plan z punktu widzenia prawnego 
jest ważny, wszedł w życie i obowiązuje. To, że wojewoda niezależnie zgłosił jakby 
zastrzeżenia do sądu, to jest zupełnie inna sprawa. Pytanie - czy są potwierdzi te 
zastrzeżenia, są opinie urbanistów, którzy mówią, że wojewoda nie miał racji i sąd 
powinien te zastrzeżenia wojewody po porostu uchylić.  
Na ten moment dywagacja czy mamy plan B czy nie,  jest  przedwczesna, dla mnie plan 
jest ważny i na podstawie tego planu starosta ma możliwość wydawania pozwolenia na 
budowę.  
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Jeżeli chodzi o sprawę firmy Restex, udział miasta w tej sprawie został zakończony                               
w momencie podjęcia uchwały o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego                    
i w momencie sprzedaży działki. Więcej miasto jakby z tym terenem  nie ma wspólnego. 
Decyzja, która została oprotestowana dotyczy decyzji starosty, a nie prezydenta. Dzisiaj 
postępowanie toczy się przed starostą, jeżeli firma Restex spełni wszystkie zastrzeżenia 
organu w postaci wojewody, starosta nie będzie miał powodu, żeby nie wydać ponownie 
pozwolenia na budowę. Ale to już zostawmy zarówno inwestorowi jak i staroście. 
prezydent miasta, czy urząd miasta w tym postepowaniu nie jest stroną. 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie przewodniczący, panie prezydencie, ja apeluję do pana, 
żebyśmy rozmawiali merytorycznie a nie oskarżali się o uprawianie demagogii, ponieważ  
jak przypuszczam, zarówno pana intencje, jak i moje są takie, żeby rozwiązać te 
problemy z jak najlepszym dobrem dla mieszkańców.  
Dlatego uważam, że zastanowienie się nad ewentualnymi konsekwencjami uchylenia 
naszej uchwały dotyczącej zmiany planu …, my już powinniśmy zacząć myśleć o tym  
teraz i ewentualnie przygotować jakieś tezy. Ja nie twierdzę, że to należy zrobić, ale 
trzeba zacząć o tym myśleć.  
Natomiast panie prezydencie, jeżeli chodzi o decyzję starosty pozwolenie na budowę, to 
ta decyzja została wydana na podstawie planu, który został uchwalony przez Radę 
Miejską. Więc starosta wydając swoją decyzję opierał się na dokumentach uchwalonych 
przez Radę Miejską i taką decyzję wydał.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –,, ale ja dokładnie to samo powiedziałem, 
tylko pan z tego wyciąga negatywne wnioski, a ja patrzę pozytywnie i taka jest różnica 
między nami.”  
 
Radny Zbigniew Urban - ,, panie prezydencie, ja wyciągam pozytywne wnioski, a tak 
naprawdę wyciągam pragmatyczne wnioski, najbardziej logiczne jakie można z tego 
wyciągnąć. Dlatego myślę …” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –,, pytanie jest, dlaczego sprawa w ogóle 
się pojawiła u wojewody itd. .. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –,,panowie proszę zostawić wnioski 
jakie wyciągacie, dla siebie, nas nie interesuje, czy to są wnioski pragmatyczne, 
negatywne, pozytywne. Proszę zadawać pytania, proszę odpowiadać.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował: ,, na ten moment nie ma 
tematu zmiany planu, jeżeli chodzi o Stare Miasto, czy bulwar.” 
 
Radny Zbigniew Urban - ,, dobrze, panie prezydencie kolejny temat, już ostatni                      
w zasadzie, tj. kwestia ścieżek rowerowych, które pan poruszył,  chciałem zapytać, czy         
w obliczu tych wszystkich uwag, które pojawiają się, jest pan zadowolony z realizacji 
inwestycji pt. ,,ścieżki rowerowe”. „ 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował: ,, tak, jestem zadowolony, 
dlatego, że realizacja tych ścieżek jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności 
rowerowej, jest nadzorowana przez specjalnego pracownika, który odpowiada za politykę 
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rowerową urzędu miasta. Myślę, że to co jest realizowane jest na pewno kompromisem 
pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami terenowymi realizacji ścieżek rowerowych. 
Pamiętajmy, że Tczew jest miastem bardzo zwartym i tutaj oczekiwanie, że wszystko 
będzie po parę metrów szerokości, niestety nie jest realne do zastosowania, zwłaszcza                
w obszarze Starego Miasta.  
 
Radny Tomasz Tobiański – poinformował, że w informacji z działalności prezydenta 
miasta, zabrakło dwóch informacji. Jedna dotyczy modernizacji i budowy stadionu 
lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej. Spotkania, które odbyło się w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki.  
Druga informacja dotyczy parkingu przy ulicy Rokickiej, za pomnikiem Jana Pawła II. 
Dwa lata temu złożyłem wniosek do budżetu obywatelskiego, poparty ponad 300 
podpisami, wtedy niestety nie udało się zrealizować tego zadania. Dzisiaj powiem 
uczciwie, cieszę się, że pan prezydent dostrzegł podpisy tych mieszkańców i wolę tych 
mieszkańców, zarówno jeśli chodzi o potrzebę stadionu lekkoatletycznego, jak również 
parkingu. Po prostu zabrakło mi tych informacji, uważam, że powinny się one znaleźć           
w sprawozdaniu prezydenta.  
Wiem, że o wielu spotkaniach i  innych działaniach nie zostało tutaj powiedziane przez 
pana, natomiast uważam, że są to dwa tematy, które przez lata przewijały się  zarówno na 
komisji jak i różnych innych spotkaniach.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – podziękował za uwagę, rzeczywiście ona 
jest zasadna, na moje usprawiedliwienie muszę dodać tylko jedną rzecz, tematów                      
o  których nie wspomniałem jest znacznie więcej, to wynika jakby z trybu pracy 
prezydenta. Staram się tutaj przedstawiać te rzeczy, które nigdzie jakby nie były 
poruszane. Natomiast temat stadionu był tyle razy medialny poruszany, że uznałem, że to 
nie jest news, aby do tego wracać, chyba, że jest taka wola, to mogę jeszcze raz 
powiedzieć. Ale myślę, że zarówno Tetka jak i niektóre media papierowe zamieściły 
informacje o wynikach tych rozmów.  
Efekt będzie w postaci projektu budżetu na 2018 rok i tutaj w tym momencie zapraszam 
wszystkich radnych po sesji na przedstawienie projektu budżetu miasta na 2018 rok. Tam 
będzie również kwestia stadionu i inne elementy związane z tymi rozmowami, które 
prowadziłem w Warszawie.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 
Informacja ze zgłoszonych 
interpelacji przez radnych  
w okresie od 26 października 2017 r.  
do 22 listopada 2017 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację ze 
zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska - ,, mam tylko taką maleńką uwagę, może ktoś uznać ją za 
banalną, ale chodzi mi o sformułowanie interpelacji. Pan przewodniczący czytał, że 
chodzi o inwestycję, która ma być realizowana na bulwarze. Uważam, że ona jest lub 
będzie realizowana przy ulicy Zamkowej, a nie użycie takiego zwrotu na bulwarze. 
Uważam, że należy taką poprawkę nanieść. Bo ona na pewno nie jest na bulwarze.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – podziękował radnej za bardzo 
trafna uwagę.  
Radny Zbigniew Urban - ,, panie przewodniczący, moim zdaniem bardzo nietrafna 
uwaga, bo ta inicjatywa nazywa się Ratujmy bulwar, a nie Ratujmy ulicę Zamkową.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, pani radna nie mówiła                        
o inicjatywie, tylko mówiła o budowie, a budowa jest przy ulicy Zamkowej, nie na 
bulwarze. Także taka była uwaga pani radnej.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 7 porządku posiedzenia 
Raport z wykonania Programu  
Ochrony Środowiska dla miasta  
Tczewa za lata 2015-2016. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił Raport z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2015-2016. 
Zwrócił się z zapytaniem czy do w/w raportu są zapytania, uwagi.  
 
Uwag nie zgłoszono 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2015-2016. 

 
Pkt 8  porządku posiedzenia 
Przedstawienie protokołu nr 4/2017  
z kontroli przeprowadzonej przez   
zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej  
w Fabryce Sztuk w zakresie: „Prawidłowość  
pozyskiwania i wydatkowania środków  
publicznych w latach 2015 – 2016” 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej  Józef Cichon - przedstawił 
w/w protokół z kontroli, który znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę  w obradach sesji, 
podczas której spotkała się Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisja 
Finansowo-Budżetowa i Komisja Polityki Gospodarczej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji. 
 
Część II 
Pkt 9 podjęcie uchwał 
Pkt 9.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia rocznego planu potrzeb  
w zakresie wykonywania prac społecznie  
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 26.10.2017r. i zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/305/2017 
w sprawie 

przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 21 radnych)  

 nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na 
rok 2018. 
 

    Pkt 9.2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 8.11.2017r.  
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Tczewskiego ze środków budżetu miasta na 2018 rok na 
dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka”             
w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6 do wysokości 60.000 zł. 
 
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  
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Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/306/2017 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 21 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego. 
 
Pkt  9.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Narkomanii w mieście  
Tczewie na 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 8.11.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
 
Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, że: ,, po raz pierwszy w 2018 roku, będzie tak, że 
wydatki na realizację Gminnego Programu przewyższą planowane dochody za wydane 
koncesje i to jest kwota dość znacząca, bo 75 tys. zł. 
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w tym miesiącu zdecydowała, że chce 
przeprowadzić kontrolę rozliczania środków finansowych na realizację Gminnego 
Programu  jeżeli Rada ten temat zatwierdzi , to taka kontrole przeprowadzimy. Chcę 
Państwa poinformował, że już niedługo bo w 2018 roku oddamy kolejną świetlicę na 
osiedli Zatorze, która będzie generowała kolejne środki. I tak mi się wydaje, że tu 
potrzebna byłaby taka wspólna praca Komisji Rewizyjnej i Komisji Polityki Społecznej               
i pana Prezydenta Miasta, żeby przyjrzeć się rozliczeniu tych finansów.  Ale też 
popatrzeć na to szerzej jeżeli chodzi o sieć placówek o sposób ich funkcjonowania                     
o obłożenie. Bo jeżeli to w takim trybie to pójdzie to środki będą rosły nam dość 
zatrważająco, a może się ostatecznie okazać, że mamy trochę przeinwestowana sieć.                
To jest taka sugestia w stronę pana prezydenta, by włączył się w te prace Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Polityki Społecznej.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, dziękuję za tą cenną uwagę 
myślę, że pan prezydent z Wydziałem Spraw Społecznych zajmie się tym tematem.” 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w mieście Tczewie na 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/307/2017 
w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w mieście Tczewie na 2018 r. 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 9.3 – obecnych 21 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii                

w mieście Tczewie na 2018 r. 
 
Pkt  9.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia programu współpracy  
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku  
publicznego na 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 06.11.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew                           
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/308/2017 
w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 21 radnych)  
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nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 r. 
 
Pkt  9.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte  
w Tczewie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową Nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.11.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał 
dotyczące przekształcenia szkół od pkt-u 9.5 do pkt-u 9.13. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów 
Westerplatte w Tczewie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/309/2017 
w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte 

w Tczewie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 9.5 – obecnych 21 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie w ośmioletnią  
Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie. 
 

Pkt  9.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5  
im. Adama Mickiewicza w Tczewie   
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w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5  
im. AdamaMickiewicza w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 03.11.2017 r.   
Opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej została przedstawiona w punkcie 
9.5.  
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/310 /2017 
w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5                

im. Adama Mickiewicza w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 21 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Adama Mickiewicza                

w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Adama Mickiewicza                         
w Tczewie. 

 
Pkt  9.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7   
im. Stanisława Staszica w Tczewie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7  
im. Stanisława Staszica w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.11.2017 r.  zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania do projektu 
uchwały.  
Opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej została przedstawiona w punkcie 
9.5.  
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie. 
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W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XXXVI/311/2017 
w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                  
Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7                      

im. Stanisława Staszica w Tczewie 
podjęto jednogłośnie : za –20  

(podczas głosowania pkt 9.7– obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7  im. Stanisława Staszica               

w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Stanisława Staszica                            
w Tczewie. 

 
Pkt  9.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8   
im. Św. Wojciecha w Tczewie w ośmioletnią  
Szkołę Podstawową Nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w  uchwały 
z dnia 07.11. 2017 r.  
Opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej została przedstawiona w punkcie 
9.5.  
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej Nr 8  im. Św. Wojciecha w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/312/2017 
w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                
Nr 8  im. Św. Wojciecha w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8                        

im. Św. Wojciecha w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –20  

 (podczas głosowania pkt-u 9.8– obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8  im. Św. Wojciecha                       
w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Św. Wojciecha  
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w Tczewie. 
 

Pkt  9.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 z  
Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka  
w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka  
w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.11.2017r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania. 
Opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej została przedstawiona w punkcie 
9.5.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. 
Stanisława Dąbka w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/313/2017 
w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                  
Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie                            

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi                              
im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 20 
(podczas głosowania pkt 9.9 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 
nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka 

w Tczewie 
 
Pkt  9.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11  
im. Mikołaja Kopernika w Tczewie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11  
im. Mikołaja Kopernika w Tczewie 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały 
z dnia 03.11.2017 r.  
Opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej została przedstawiona w punkcie 
9.5.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/314/2017 
w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej              
Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 

im. Mikołaja Kopernika w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.10 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mikołaja Kopernika               

w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Mikołaja Kopernika                     
w Tczewie. 

 
Pkt  9.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12  
im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12  
im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.11.2017 r.  
Opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej została przedstawiona w punkcie 
9.5. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/315/2017 
w sprawie 
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stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                 
Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.11 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Bronisława 
Malinowskiego w Tczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Bronisława 

Malinowskiego w Tczewie. 
 
Pkt  9.12 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1  
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.11.2017 r.  
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 nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/316/2017 
w sprawie 

nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.12 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 
nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania Statutu Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie. 
 

Pkt  9.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 03.11.2017 r.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/317/2017 
w sprawie 

nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.13 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 
nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania Statutu Szkole 

Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 
 

Pkt  9.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany statutu jednostki budżetowej  
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych  
w Tczewie, wprowadzonego Uchwałą  
Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 19.10.2017 r.  
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. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług 
Komunalnych w Tczewie, wprowadzonego Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej                 
w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/318/2017 
w sprawie 

zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych 
w Tczewie, wprowadzonego Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
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podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.14 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 
nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany statutu jednostki 

budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, wprowadzonego 
Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 
Pkt  9.15 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
rozszerzenia cmentarza komunalnego 
w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 31.10.2017 r.  
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/319/2017 
w sprawie 

rozszerzenia cmentarza komunalnego w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.15 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie rozszerzenia cmentarza 
komunalnego w Tczewie. 
 
Pkt  9.16 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
sprawiania pogrzebu przez  
Gminę Miejską Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 31.10.2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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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 sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/320/2017 
w sprawie 

sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.16 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie sprawiania pogrzebu przez 
Gminę Miejską Tczew. 

 
Pkt  9.17 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej  
w Tczewie z dnia 25 października 2012 r.  
w sprawie określenia zasad gospodarowania  
nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 02.11.2017 r.  
 
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                   
25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/321/2017 
zmieniającą 

uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew 
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podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.17 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 
nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXV/195/2012 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt  9.18 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania 
prawa do ulg w przejazdach środkami  
komunikacji miejskiej dla osób, które  
świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach  
i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów  
do kwietnia 1989 r. oraz dla osób które przed  
4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek 
represji politycznych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 14.11.2017 r. zwrócił się z zapytaniem, czy do projektu uchwały są uwagi, 
zapytania.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg                             
w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę                        
w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do 
kwietnia 1989 r. oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na 
skutek represji politycznych. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/…../2017 
w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach  
środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych 

organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989r. 
oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek 

represji politycznych 
podjęto większością głosów: za –16,przeciw – 2, wstrz. - 2 

(podczas głosowania pkt 9.18 – obecnych 20 radnych)  
przeciw głosowali: G. Pierzynowska, J. Bartoszewski 

wstrzymali się od głosu: K. Mokwa, T. Tobiański 
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – … ,, proszę Państwa w związku z 
tym, że pan radny nie usłyszał formuły o pytaniach i uwagach, odbędzie się  reasumpcja 
głosowania. 
 
Radny Zbigniew Urban - zwrócił się z zapytaniem technicznym, czy nie można by 
wprowadzić zmiany do obowiązującej umowy w formie aneksu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, iż otrzymaliśmy 
taką odpowiedź, że ze względu na koszty, które są w tej chwili nie do wyliczenia, petycja 
ma taki kształt a nie inny.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem, ile osób miałaby dotyczyć ulga 
na przejazdy komunikacją miejską.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– poinformował, że takiej informacji 
nie posiada, jeżeli byłby taki wniosek, to informacja byłaby przygotowana.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że nie do końca mógł taki wniosek zgłosić, 
ponieważ ten temat nie był omawiany na żadnej komisji. Ale nie w tym rzecz, bo to 
może dotyczyć np. pięciu osób. Dlatego nie wiem, czy to takie  ogromne koszty, że nie 
jesteśmy w stanie tego wprowadzić już.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn– ,, czy chce pan powiedzieć, że pan 
nie miał informacji o petycji w ogóle?”. 
Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przystąpił do reasumpcji 
głosowania, projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania 
prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły 
pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów 
do kwietnia 1989 r. oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy 
na skutek represji politycznych. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/322/2017 
w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach  
środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych 

organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989r. 
oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek 

represji politycznych 
podjęto większością głosów: za –16, przeciw – 1, wstrz. - 3 

(podczas głosowania pkt 9.18 – obecnych 20 radnych)  
przeciw głosowała: G. Pierzynowska, 

wstrzymali się od głosu: J. Bartoszewski J. Ziółkowski, T. Tobiański 
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach  

środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych 
organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989r. 

oraz dla osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek 
represji politycznych. 

 
Pkt  9.19 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie określenia  
wysokości stawek podatku od  
nieruchomości na terenie miasta  
Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały 
z dnia 15.11.2017 r.  
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVI/323/2017 
zmieniającą  

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie miasta Tczewa 

podjęto większością głosów: za –19, przeciw – 0, wstrz.- 1 
(podczas głosowania pkt 9.19 – obecnych 20 radnych)  

wstrzymał się od głosu: Z. Urban 
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc, 

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 

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

miasta Tczewa. 
    Pkt  9.20 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 17.11.2017 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 XXXVI/324/2017 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2017 rok 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 9.20 – obecnych 20 radnych)  
nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc,  

nieobecny podczas głosowania: J. Cichon. 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2017 rok. 

 
    Pkt  9.21 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 17.11.2017 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 XXXVI/325/2017 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 
lata 2017-2031 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 9.21 – obecnych 20 radnych)  

nieobecni na posiedzeniu sesji: B. Chylicka, M. Szulc,  
nieobecny podczas głosowania: J. Cichon 
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 Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2031. 

 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Józef Cichon 

Radny w imieniu mieszkańców ulicy Pomira w Tczewie zwrócił się z wnioskiem o 
uporządkowanie terenu działki nr 386. Na działce należy wyciąć krzewy, posprzątać 
śmieci, usunąć płytę betonową i prawidłowo zabezpieczyć właz do studni. Ponadto ze 
względu na dużą ilość zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz 
gromadzeniem się osób bezdomnych należy zmodyfikować oświetlenie ulicy Pomira 
tak, aby chociaż w części oświetlić w/w działkę. W załączeniu fotografie.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 416. 
 
Radny Józef Ziółkowski – poinformował, że od wielu lat osiedle Staszica nękane jest 
tzw. ,, smrodami”, pochodzącymi z dwóch firm, Oiler i Comal, przedstawiając krótką 
dawkę historii. W kwietniu br. na emitorze Oilera stwierdzono przekroczenie emisji 
związków organicznych. Dopiero w lipcu zmieniono skład węgla, który znajduje się w 
filtrach. Sprawa zakończyła się nałożeniem kary przez Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Ponieważ nie następowała poprawa, złożyłem ponowny 
wniosek i z panem Z-cą Prezydenta Miasta Adamem Burczykiem udaliśmy się do pani 
dyrektor Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 
prośbą o zajęcie się tym tematem. Chciałbym tutaj podziękować panu Z-cy Prezydenta 
Miasta Adamowi Burczykowi za to. Rozmowa była rzeczowa, była również z nami pani 
z Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie, przedstawiliśmy cały 
pakiet związany z podtruwaniem mieszkańców przez obie firmy.  
W wyniku przeprowadzenia kontroli w firmie Comal, okazało się, że firma mająca 
pozwolenie na przerób 10 ton na dobę oleju, przerabia 6 200 miligramów, czyli PWIOŚ 
dąży do tego, aby tą firmę zamknąć. W prawdzie nie otrzymaliśmy odpowiedzi co jest 
powodem tych zapachów, które się tam ulatniają, ale być może i tego się tez dowiemy.  
Wnioskowałem aby obie firmy posiadały stały monitoring, ale niestety w pozwoleniu, 
które wydał Marszałek Województwa Pomorskiego dla Oilera, nie ma takiego zapisu. 
Nie wiem co będzie z firmą Comal, jeżeli zostanie to pozwolenie nowe, zintegrowane 
wydane.   
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował, że w dniu 
dzisiejszym po sesji, odbędzie się spotkanie, na którym pan prezydent i pani skarbnik 
przedstawią radnym, projekt budżetu miasta na 2018 rok,  
- konwent planowany jest na 14 grudnia br. (czwartek) o godz. 16.00, 
- sesja odbędzie się 28 grudnia br. (czwartek) o godz. 10.00,  
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- wigilia miejska dla mieszkańców miasta Tczewa i powiatu Tczewskiego, obędzie się                 
  17 grudnia br. (niedziela) przy Placu Grzegorza, ewentualnie przy Placu Hallera,  
 
Radny Jarosław Bartoszewski – poinformował, iż trwa X Festiwal Twórczości 
Kociewskiej im. Romana Landowskiego w dniu jutrzejszym odbędzie się koncert 
finałowy i promocja książki ,,Poezje zebrane Romana Landowskiego”.   
Podziękował panu prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu, samorządowi miasta 
Tczewa, za  pomoc i wsparcie w realizacji tej publikacji.  
 
Radna Danuta Żywicka – w imieniu Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego ,,Brama” 
zaprosiła mieszkańców na muzyczno-poetycki mix, który odbędzie się w 3grudnia  br.                
o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przedstawił informację dotyczącą podjętej w dniu 
dzisiejszym uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew.  
Poinformował wszystkich mieszkańców miasta Tczewa, którzy chcieli by wykupić                       
z bonifikatą mieszkanie znajdujące się w zasobie gminy miejskiej, że mogą to jeszcze 
zrobić do końca czerwca 2018 r. ponieważ od 1 lipca 2018 roku przestanie ta zasada 
obowiązywać i już nie będzie bonifikat przy sprzedaży mieszkań. 
Na Komisji Polityki Gospodarczej uzgodniono, że wszyscy, którzy mają taką możliwość 
powinni o tym zostać powiadomieni.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – złożył wszystkim mieszkańcom 
życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.   
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXVI sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1230. 
 
 
                             Przewodniczący 

                               Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                          Mirosław Augustyn 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 


