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P r o t o k ó ł  Nr XXXVIII/2018 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 stycznia 2018 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 
               - Tomasz Klimczak 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXVIII 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. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 11 stycznia 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta, zaproponował zmiany do porządku 
obrad, tj.: 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 8.4 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu   
  Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali   
  Tczewskich S.A., 
- jako pkt 8.5 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018r., 
- jako pkt 8.6 - podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej   
   miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
 
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 11 stycznia 2018 r. wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 
 

porządek obrad sesji wraz z w/w  zmianami 
przyjęto jednogłośnie: za – 20 

 (podczas głosowania pkt 3 – obecnych 20 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, T M. Szulc,                   
Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka, Z. Urban. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
K. Misiewicz,   

 
 

 
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 grudnia 2017 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c styczeń 2018 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 grudnia 

2017 r. do 24 stycznia 2018 r. 
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II. Część druga: 
7. Przedstawienie protokołu nr 3/2017 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej u Skarbnik Miasta Tczewa w zakresie – Zaległości 
podatkowe wobec budżetu miasta za lata 2015-2016. 

 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

8.1 przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                       
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: Realizacja dwóch 
pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów 
komunalnych na terenie Tczewa”, 

8.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów 
zdrowotnych, 

8.3 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok. 
8.4  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A., 
8.5 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018r. 
8.6 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 28 grudnia 2017 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 28 grudnia 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 grudnia 2017 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 28 grudnia 2017 r. 

przyjęto jednogłośnie: za – 20 
 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 20 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, T M. Szulc,                   
Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka, Z. Urban. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
K. Misiewicz,   

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c styczeń  2018 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 – zwrócił się do prezydenta miasta z zapytaniem dotyczącym 
budżetu obywatelskiego, …. ,, czy zareagował pan na informacje, które pojawiły się w 
mediach dotyczące nieprawidłowości podczas głosowania w jednym z okręgów,                         
w którym mieszka radny po pana prawej stronie. Czy pan podjął jakieś działania, żeby 
zweryfikować te informacje. One dotyczą konkretnie zbierania podpisów pod wnioskami 
zanim ogłoszono listę projektów, która przeszła do dalszego etapu.”   
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że ,, do mnie nie zgłosiła 
się żadna osoba, która potwierdziła by prawidłowość tej informacji, w związku z tym nie 
miałem podstaw do tego, żeby ingerować. Zresztą gdybyśmy tak rozsądnie popatrzyli nie 
bardzo byłoby wiadomo w jaki sposób ingerować … co, odrzucić część podpisów, 
uzyskać potwierdzenie konkretnych osób, że głosowały przed terminem, a być może cała 
ta sprawa ma zupełnie inny wymiar. Nie ma dowodów na to, żeby w sposób istotny 
ingerować w ilość głosów oddanych w tym okręgu. Poza tym akurat w tym okręgu trzy 
projekty zdobyły tak zdecydowaną przewagę, że nawet kilkanaście głosów, czy  
kilkadziesiąt, odliczywszy od ogólnego wyniku, nie wpłynęłoby na rozstrzygnięcia                
w tym okręgu.” 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, tak panie prezydencie, tu chodzi generalnie o zasadę, żeby 
nie głosować zanim nie będzie oficjalnej listy projektów. Te informacje pojawiły się na 
portalu tcz.pl. łącznie ze zdjęciami, ktoś porobił zdjęcia tych ogłoszeń i informacji, które 
zostały wywieszone w klatkach schodowych. Więc …, pan bardzo często występuje na 
tym portalu, myślałem, że to do pana dotarło.  
Moje drugie pytanie jest inne panie prezydencie, zupełnie, dosłownie przed chwilą 
dotarły do mnie informacje łącznie ze zdjęciami, dokumentujące fakt tego, że …., może 
zapytam: czy to prawda, że firma Drog-Bud, której współwłaścicielem jest X, także 
pracownik Miejskiego Zarządu Dróg, przez jakiś okres pełniący obowiązki kierownika 
tego zakładu, wylewa właśnie asfalt na ulicy Paderewskiego, jego samochody w tym 
uczestniczą. Zostało to udokumentowane, przed chwilą otrzymałem taką informację, czy 
pan coś w tej sprawie wie.”    
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że ,, myślę, że to pytanie 
nie powinno być kierowane do mnie, tylko do organizatora komunikacji na terenie miasta 
Tczewa i zarządzającego drogami, czyli do ZUK-u. Osobiście nie znam firmy Drog-Bud, 
nie wiem, czy w tej chwili jest wylewany asfald na ul. Paderewskiego, jest pan dyrektor 
może udzielić odpowiedzi.   
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Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie Przemysław Boleski – poinformował, 
że ,,na to pytanie, które pan zadał, które padło …, ja takiej informacji nie mam, że coś 
takiego miało miejsce.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że ,, z tego co ja wiem, 
jeżeli trwają jakiekolwiek prace asfaltowe to dotyczą one uzupełniania ubytków                          
i prowadzone są w ramach bieżącego utrzymania dróg, które to prace prowadzi firma 
Gladpol.” 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, ok, panie prezydencie myślę, że doskonale pan zna firmę 
Drog-Bud, jak i pana X, bo w końcu pracował w Wydziale Inwestycji, który mieścił się w 
Urzędzie Miejskim …. „ 
 
 Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że ,, jeszcze raz 
powtarzam, że firmy Drog-Bud nie znam i proszę trzymać się mojej wypowiedzi.” 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, przyjmuje do wiadomości, że nie zna pan firmy Drog-Bud. 
Wobec tego zapytam tak, czy pamięta pan interpelację, którą złożyłem w 2011 roku,                  
w której pytałem się, czy pracownicy Urzędu Miejskiego w Tczewie, zawodowo                             
i służbowo zajmującymi się drogami, prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie 
lub wspólnie z innymi podmiotami w tym samym zakresie, czy to nie koliduje.                            
I uzyskałem odpowiedz od pana, że ci pracownicy złożyli stosowne oświadczenie, że 
obowiązki wykonywane w ramach pracy w Urzędzie Miejskim, nie kolidują z ich 
działalnością gospodarczą. Czy pamięta pan tą interpelację.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – ,, no i …” 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, no i w związku z tym, w kontekście tego, chciałem zapytać, 
czy nadal nie widzi pan kolizji, jeżeli przyjąć, że taki fakt ma miejsce.”  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – ,, przepraszam, ale pan radny cały czas 
podtrzymuje tezę, której pan nie udowodnił, ja panu wyraźnie stwierdziłem, zresztą pan 
dyrektor też potwierdził, że za bieżące utrzymanie dróg i łatanie dziur odpowiada firma 
Gladpol, która wygrała przetarg,  inne prace nie są prowadzone w tej chwili na terenie 
miasta. Teraz pan próbuje cały czas udowodnić zupełnie inna tezę, proszę to udowodnić, 
wtedy będziemy rozmawiać, czy następuje kolizja.” 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, czy mam to udowodnić w tej chwili, przesyłając zdjęcie na 
telefon służbowy pana Boleskiego czy pana.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – ,, przepraszam, ale w jaki sposób chce 
pan udowodnić przesyłając zdjęcie.” 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, to, że samochody firmy Drog-Bud właśnie wylewają asfalt 
właśnie na ulicy Paderewskiego, a nie firma Gladpol.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się do przedmówców, 
aby omawiane sprawy wyjaśnić bezpośrednio z panem Boleskim i panem prezydentem. 
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Radni otrzymali z Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie dwie informacje, dotyczące: 
- rozbudowy cmentarza komunalnego, (w zał.) 
- realizacji zadania przebudowy ulicy Gdańskiej i Jedności Narodu. (w zał.)  
 
Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 28 grudnia 2017 r.  

do 24 stycznia 2018 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację ze 
zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Radny Kazimierz Mokwa – nawiązał do odczytanej wypowiedzi i poinformował,  ,, żeby 
cokolwiek było zapisane w Panoramie Miasta, to radny musi coś robić, ja mam 
doświadczenie, że jak robię coś z mieszkańcami, to w Panoramie ta informacja się 
ukazuje. Ale to trzeba coś zrobić, a później domagać się, aby o którymś z radnych była 
jakakolwiek informacja w Panoramie.  
 
Radny Zbigniew Urban -  … ,, panie przewodniczący, myślę, że nie powinno dochodzić 
do dyskusji, czy komentowania interpelacji złożonych przez innych radnych. Ale skoro 
już do tego  doszło, to zapraszam Kazimierza Mokwę na ulicę Jedności Narodu, tam za 
blokami jest bardzo ładny plac zabaw, jest też już połowa ulicy Jedności Narodu 
wyremontowana, druga jest w toku, nie wiem ile to potrwa, ale rozumiem, że występuje 
pan tutaj jako obrońca Panoramy Miasta.” 
 
Więcej uwag ani zapytań nie zgłoszono.  
 

Część II 

Pkt 7 porządku posiedzenia 

Przedstawienie protokołu nr 3/2017 z kontroli 

przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji  

Rewizyjnej u Skarbnik Miasta Tczewa w zakresie 

– Zaległości podatkowe wobec budżetu miasta za lata 2015-2016 
Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Krzysztof Misiewicz - 
przedstawił w/w protokół z kontroli, który znajduje się w materiałach Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Pkt 8 podjęcie uchwał 

    Pkt 8.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Gdańsku na realizację zadania  
pn.: Realizacja dwóch pilotażowych zestawów  
podziemnych pojemników do segregacji odpadów  
komunalnych na terenie Tczewa” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.01.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do 
projektu 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 przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: Realizacja dwóch 
pilotażowych zestawów  podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych 
na terenie Tczewa”. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVIII/342/2018 
w sprawie 

przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Realizacja dwóch pilotażowych 
zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na 

terenie Tczewa” 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 1 

(podczas głosowania pkt 8.1 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Misiewicz,  K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, 
M. Szulc, T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,                 
D. Żywicka. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu Z. Urban. 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia pożyczki                               

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
na realizację zadania pn.: „Realizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych 

pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa”. 
 
Pkt 8.2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego na realizację  
programów zdrowotnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 22.01.2017r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot - poinformował, że  
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja zawnioskowała, aby z preambuły projektu w/w uchwały wykreślić po 
zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na 
realizację programów zdrowotnych. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVIII/343/2018 
w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację  
programów zdrowotnych 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 8.2 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 
J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Misiewicz,  K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, 
M. Szulc, T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,                 
D. Żywicka, Z. Urban. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów zdrowotnych. 
 

    Pkt  8.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planów pracy Komisji  
stałych Rady Miejskiej na 2018 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 22.01.2018 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi zapytania do projektu uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 
rok 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVIII/344/2018 
w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 8.3 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Misiewicz,  K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, 
M. Szulc, T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,                 
D. Żywicka, Z. Urban. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok 
 
Pkt  8.4 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 19.01.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że na komisje przekazano projekt 
uchwały, który w uzasadnieniu zawierał zapis: ,, na  podwyższenie kapitału zakładowego 
Szpitali Tczewskich S.A w celu zakupu  karetki pogotowia”.  
Na Komisji Finansowo-Budżetowej obecny był pan Prezes Szpitali Tczewskich S.A.                 
i pan Starosta Powiatu Tczewskiego. Pan prezes wypowiadał się w ten sposób, że 
prawdopodobnie zakupią dwie karetki bez wyposażenia w kwocie 500 000 zł  udzielonej 
pomocy przez miast Tczew, ponieważ będzie to bardziej pomocne do wyliczenia ilości 
tych czterech karetek, przed startowaniem do kontraktu. Dlatego na Komisji Finansowo-
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Budżetowej przyjęto autopoprawkę pana Prezydenta,  aby w uzasadnieniu zmienić słowo 
na zakup ,,karetki” na słowo ,,karetek”. Ponieważ pan prezes Szpitali Tczewskich S.A na 
100% nie wiedział, czy będzie zakupiona jedna karetka z wyposażeniem, czy to będą 
dwie karetki bez wyposażenia.  
Komisja Finansowo-Budżetowa przegłosowała projekt w/w uchwały z autopoprawką, 
którą pan prezydent przyjął.  
Natomiast Komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt uchwały bez autopoprawki, więc 
nie wiem czy Komisja Polityki Społecznej, nie powinna przegłosować projektu uchwały 
z autopoprawką. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że:  ,,w październiku ubiegłego roku, radni 
przegłosowali uchwałę, w której udzielili pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu     
w kwocie 750 000 zł. Teraz będzie udzielana pomoc w kwocie 500 000 zł. To są 
znaczące kwoty w budżecie, dlatego wydaje mi się, że pan prezes Szpitali Tczewskich 
powinien być na sesji i mieszkańcom przedstawić informacje na ten temat, ponieważ my 
jako radni taką wiedzę posiadamy, natomiast mieszkańcy, którzy nas oglądają, już 
niekoniecznie. Dlatego zachęcałbym do zapraszania na sesje pana prezesa,  wówczas 
kiedy będziemy udzielali pomocy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do Z-cy 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosza Paprota z zapytaniem, czy 
komisja głosowała projekt uchwały z autopoprawką dotyczącą zamiany słów ,,karetki” 
na słowo ,,karetek”. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot – poinformował, że komisja 
nie głosowała projektu uchwały z autopoprawką.  
 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji, 
podczas której spotka się Komisja Polityki Społecznej i przegłosuje projekt uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. z autopoprawką.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji, zwracając 
się do Z-cy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Bartosza Paprota o podanie 
opinii komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Bartosz Paprot – poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 19.01.2018 r. zawierający 
autopoprawkę.  
 
Więcej 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. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXXVIII/345/2018 

w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem 

na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 8.4 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Misiewicz,  K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, 
M. Szulc, T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,                 
D. Żywicka, Z. Urban. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

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

Szpitali Tczewskich S.A. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował 
mieszkańców, iż zadanie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie szeroko 
pojętego zdrowia jest po stronie Powiatu Tczewskiego i samorządu powiatowego.  
Jeżeli Rada Miejska w Tczewie  jednogłośnie podjęła uchwałę, aby wspomóc samorząd 
powiatowy i Szpitale Tczewskie S.A. to świadczy o tym, że zdaje sobie sprawę, jak ta 
pomoc jest mieszkańcom potrzebna.  
 

    Pkt  8.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta Tczewa 
 na 2018 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 17.01.2018 r. zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania.   
 
Radni otrzymali informację z Zakładu Usług Komunalnych dotyczącą rozbudowy 
cmentarza komunalnego w Tczewie (informacja w zał.). 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: ,, w korekcie budżetu miasta jest też 
informacja dotycząca cmentarza komunalnego, chciałbym do niej wrócić, ponieważ jest 
też informacja w dzisiejszej prasie, że na ucywilizowanie cmentarza w 2018 roku jest 
przeznaczone 420 000 zł w budżecie. Chodzi o cmentarz komunalny, mamy w uchwale 
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przeniesienie kwoty rozdzielonej 150 000 zł, plus 121 000 zł na wykonanie remontów 
bieżących.  
W prasie jest informacja, że w skali roku to będzie 420 000 zł. W związku z tym mam 
pytanie, czy wcześniej miasto przekazywało jakieś środki na remonty tego cmentarza, 
zarządca to z własnych  środków robił, że po 18 dniach od momentu, kiedy ZUK 
zarządza cmentarzem, miasto musi przekazać taką kwotę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
radny składa taki wniosek.  
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: ,, tzn. w zasadzie tak, dziękuję”.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że: ,, nie wiem skąd się wzięła 
kwota 420 000 zł na pewno nie pochodzi ona ze źródeł miejskich. 
Słowo wyjaśnienia,  zmiana administratora cmentarza komunalnego, nie ma nic 
wspólnego z przystąpieniem miasta w tej chwili do prac modernizacyjno- rozwojowych 
jeżeli chodzi o cmentarz. To są dwie różne rzeczy, zmiana administratora wynika z faktu, 
jak już informowałem wcześniej, że dotychczasowy administrator po prostu stwierdził, 
że czas na emeryturę i przestał prowadzić tą działalność. Stąd też musieliśmy poszukać 
nowego administratora. Ani stary administrator, ani nawet dzisiaj na ten moment  
obecny, nie ma jakby za zadanie prowadzenie działań inwestycyjnych.  
Pan Alchimowicz nigdy inwestycji nie prowadził, one były zawsze po stronie miasta, 
jeżeli były prowadzone, to one były potem rozliczane w sposób osobny, jeżeli chodzi                 
o dokonane nakłady.  
To co się w tej chwili dzieje w związku z rozbudową cmentarza, jest związane z dwoma 
czynnikami. Po pierwsze z informacją z cmentarzy parafialnych, iż w zasadzie 
zakończyła się pojemność tych cmentarzy. Po drugie również dobiega kresu pojemność 
obecnego cmentarza komunalnego. Stąd też została podjęta decyzja, również tutaj  na 
sesji rady miasta o powiększeniu dwukrotnie powierzchni terenu cmentarza.                             
To powiększenie powierzchni cmentarza zostało powiązane z opracowaniem koncepcji 
rozbudowy tego cmentarza i oszacowaniem kosztów, które będą poniesione w związku                
z tym rozszerzeniem. Na dzisiaj szacujemy, że te koszty mogą się wahać między kwotą 
1-2 mln. zł, więc daleko to odbiega od kwoty 400 000 zł. Oczywiście nie będzie to 
robione od razu, za jednym jakby etapem, to będzie podzielone na wiele etapów,                        
w zależności od tego jak bardzo szybko cmentarz będzie zapełniany. Zwracam uwagę na 
to, że coraz częściej dochodzi do pochówków po kremacji i coraz częściej te pochówki są 
dokonywane w grobach o mniejszych wymiarach niż klasyczna trumna. Stąd też 
zakładamy na tej nowej części cmentarza, że będą kwatery przeznaczone tylko                       
i wyłącznie do pochówków osób skremowanych, co wydłuży automatycznie okres 
trwałości tego cmentarza.  
W momencie, kiedy nowy administrator wszedł, doszedł do wniosku, że obecna kaplica, 
która była rzadko używana, nie spełnia w tej chwili norm i zaproponował 
przeprowadzenie  remontu do wersji takiej, która umożliwi odprawianie tam uroczystości 
religijnych. Stąd też te korekty, które są w tej chwili robione i one są związane                         
z remontem cmentarza.  
Jeszcze raz przypomnę, że remonty i inwestycje zawsze były po stronie miasta.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: ,, tutaj wypowiadał się jeden z pracowników 
Zakładu Usług Komunalnych w tym … Wieści Kociewia, artykuł, zachęcam  Państwa do 
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lektury, tam są trochę inne informacje niż te przedstawione przez pana prezydenta – pan 
X udzielił takich informacji i jest wprost napisane, że 270 000 zł to jest na remont 
kapliczki itd. Natomiast jeszcze nie wydatkowane są środki na rozbudowę cmentarza.” 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXVIII/346/2018 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 8.5 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Misiewicz,  K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, 
M. Szulc, T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,                 
D. Żywicka, Z. Urban. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

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

Tczewa na 2018 rok. 
 

    Pkt  8.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na  
lata 2018-2033  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 17.01.2018 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 
2018-2033. 
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W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XXXVIII/347/2018 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 8.6 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, 

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, M. Matysiak,                     
K. Misiewicz,  K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,  Cz. Roczyński, 
M. Szulc, T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,                 
D. Żywicka, Z. Urban. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka, T. Klimczak. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- oddał głos radnej Gertrudzie 
Pierzynowskiej. 
 
 Radna Gertruda Pierzynowska - poinformowała, że chciałaby zabrać głos w temacie nie 
związanym z interpelacją i wnioskiem.  
Poinformowała: ,, mam taką sprawę, która jest bardzo ważna. Na ostatniej Komisji 
Polityki Gospodarczej radny Zbigniew Urban  wystąpił z wnioskiem, prosząc                          
o przygotowywanie przez dyrektora ZUK w Tczewie raportów dotyczących ulicy 
Gdańskiej i Jedności Narodu. Na czym miałyby te raporty polegać,  no raport to jest dość 
olbrzymi materiał, który musiałby dyrektor, czy pracownik pisać.  
Członkowie komisji nie zgodzili się na te raporty, jednak powiedzieliśmy tak, że mają to 
być krótkie informacje dyrektora dotyczące zaawansowania prac na ulicy Gdańskiej                   
czy Jedności Narodu. Teraz tak, po prostu nikt nie był przeciwko, stwierdziliśmy, że 
dobrze, niech nam pan dyrektor przygotuje króciutkie informacje, bo nie wszyscy 
korzystają z internetu, gdzie na bieżąco dyrektor informuje jaki jest stan zaawansowania. 
Ale nie wszyscy, ci, którzy oglądają program z sesji muszą wiedzieć jak to wygląda. 
Myśmy dzisiaj otrzymali bardzo ciekawą, krótką i treściwą odpowiedz.   
 
Radna odczytała informację na temat realizacji zadania przebudowy ulicy Gdańskiej                   
i Jedności Narodu, która otrzymali wszyscy radni do wiadomości (w zał.). 
 
Jest to informacja, którą powinni otrzymać mieszkańcy, którzy nie mogą korzystać                     
z internetu. Uważam, że takie zainteresowanie się radnego tą ulicą…od lat słyszę 
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Jedności Narodu, słyszę Gdańska, to ja mam takie wrażenie, kolego radny że to jest pana 
własność, te ulice, no bo tak się pan tym przejmuje. Kiedyś pan powiedział, że w ciągu 
dnia cztery razy pan tam pojechał i zaglądał do dziury ile tam ludzi siedzi i pracuje.               
Od tego jest wykonawca, od tego jest nadzór i zobaczymy czym to się zakończy, czy jaki 
będzie efekt końcowy. Nie nam ingerować w te sprawy. Dziękuje bardzo.” 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Krzysztof Bejgrowicz 

Radny zwrócił się z wnioskiem o zakup i montaż totemu z logiem miasta do 
istniejącego licznika rowerowego znajdującego się na ul. Pomorskiej w Tczewie. 
Uzasadnienie wniosku w załączeniu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 425 
 

2. Radny Marcin Szulc  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Czyżykowo zwrócił się z wnioskiem                           
o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Czyżykowskiej w miejscu 
łączenia się ulic Nowowiejskiej i Konarskiego. Uzasadnienie wniosku w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 426 
 

3. Radny Józef Ziółkowski  
Radny w imieniu mieszkańców ul. Szyprów zwrócił się z wnioskiem                              
o przeprowadzenie remontu ul. Szyprów, wykonanie chodnika i oświetlenia.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 427 
 

4. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
a) kiedy możliwy będzie podział działki nr 45, do której dojazd i posesji na niej 
posadowionych znajduje się od ulicy Wigury 80,  
b) czy istnieje możliwość wykonania tymczasowego dojazdu od strony                                
Al. Kociewskiej, przedłużając ul. Suchostrzycką, aby możliwy był dojazd do jednego 
z domów, 
c) kiedy możliwe będzie wykonanie drogi serwisowej w pasie drogowym                        
Al. Kociewskiej, tak aby możliwy był dojazd do działki nr 45 od strony                           
Al. Kociewskiej (po przedłużeniu ul. Suchostrzyckiej). 
W załączeniu mapka tego rejonu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 428 
 

5. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zniwelowanie wysokości krawężników wysepki 
wyłączonej z ruchu pojazdów a jednocześnie rozdzielającą jezdnię o kierunkach 
przeciwnych. Wysoki krawężnik i zlokalizowane wysepki bezpośrednio na 
skrzyżowaniu, zmusza kierowców do wjechania na ten krawężnik podczas wykonania 
skrętu w lewo, jadąc z ulicy Żwirki na Al. Kociewską w kierunku oś. Bajkowego. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 429 
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6. Radny Tomasz Tobiański 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie naświetlacza przejścia dla pieszych 
na Al. Kociewskiej na odcinku ul. Jagiellońskiej – od skrzyżowania z ul. Żwirki. 
Przejście dla pieszych znajduje się mniej więcej w połowie ww. odcinka                            
Al. Kociewskiej. Zamontowanie naświetlacza poprawi bezpieczeństwo pieszych, 
którzy korzystają z tego ciągu komunikacyjnego.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 430 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni  radni                
i goście, chciałbym ustosunkował się do wypowiedzi pani radnej Gertrudy 
Pierzynowskiej, która nie złożyła ani wniosku ani interpelacji, jednak zabrała w tym 
punkcie głos, a poza tym zajęła się moim wnioskiem, proponuję złożyć  samemu wniosek 
i się do niego odnosić.  
Wniosek, który złożyłem został przegłosowany jednogłośnie przez Komisję Polityki 
Gospodarczej i stał się wnioskiem komisji do planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej 
na 2018 rok i zobowiązuje on tak naprawdę dyrektora Zakładu Usług Komunalnych                   
w Tczewie do przedstawiania radnym co miesiąc informacji z przebiegu przebudowy 
ulicy Gdańskiej i Jedności Narodu. Nie widzę w tym nic złego. Myślę, że radni powinni 
mieć tą informację. Nie zgadzam się z radną Pierzynowską, że nie my jesteśmy od tego, 
żeby interesować się przebudową ulicy Gdańskiej i Jedności Narodu. Oczywiście ulica 
nie jest moją własnością, miałbym masę problemów z tego tytułu, dlatego cieszą się, że 
nie jest moją własnością, natomiast bardzo mnie interesuje.  
Jeżeli chodzi o nadzór i zainteresowanie, no to wszyscy mieszkańcy, którzy bardzo 
licznie wypowiadają się na temat przebiegu tego remontu, myślę, że dają upust swoim 
emocjom, jednoznacznie oceniają tą przebudowę. A takie informacje na pewno docierają 
zarówno do  ZUK jak i myślę do pana prezydenta. Dlatego będę się dalej tym 
interesował, wbrew temu, co pani oczekuje.”  
 
1. Radny Zbigniew Urban  
 
Radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
Czy Prezydent Mirosław Pobłocki podejmie działania zmierzające do przeprojektowania 
skrzyżowania Gdańska-Sobieskiego-Mostowa i zmiany lokalizacji przystanków 
autobusowych w jego obrębie? W załączeniu slajdy (18 str.). 
Radny przedstawił uzasadnienie do zgłoszonej interpelacji.   
Treść interpelacji  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 424 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - ,, chciałbym tylko krótko odpowiedzieć panu 
radnemu Urbanowi, bo dłuższa wypowiedz to już powinna być wykonana przez 
projektanta ulicy. Pierwsza rzecz, każdorazowo projekt organizacji ruchu jest 
zatwierdzany przez pana naczelnika, tzn. był, bo teraz wiem, że panu odebrano tą 
kompetencję, …pan starosta odebrał proszę pana i pan zatwierdził tą organizację.  To jest 
raz.  
Dwa, lokalizacja przystanków, proszę mi wierzyć, to nie jest budowanie konstrukcji                  
z klocków lego, wyjmujemy tu, wstawiamy tu, obowiązują pewne normy, pewne, pewne 
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przepisy, odległości od skrzyżowań, kwestie związane z uzbrojeniem terenu pod i te 
wszystkie argumenty były uwzględniane.  
Wiem, że pan ma pewną obsesję na punkcie mojej osoby, stąd też prawie na każdym 
slajdzie było napisane prezydent Pobłocki, a muszę powiedzieć, że ani jedna kreska na 
tym projekcie nie jest moim autorstwem. To robili fachowcy, projektanci od inżynierii 
ruchu i jeżeli ono stwierdzili, że taki projekt, w tej wersji jest jedyny możliwy do 
zrealizowania, to ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować. 
Pana wypowiedz w tym momencie powoduje, że odżywają że tak powiem dywagacje na 
temat komu bliżej jest np. do kościoła z którego przystanku.  
Zwracam uwagę, że to rozwiązanie jest chyba najbliższe, że tak powiem wejściu                             
i wyjściu z kościoła. Również kwestie związane z liniami autobusowymi, które jeżdżą  
ulicą Gdańską, Sobieskiego. To naprawdę było bardzo mocno rozważane.  
Jeżeli ma pan wątpliwości, proszę o kontakt z projektantem układu drogowego i ten 
projektant panu wyjaśni dlaczego pana projekt, być może tańszy, ale z punktu widzenia 
techniczno-prawnego jest niemożliwy do zrealizowania.”    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował, że: ,, ja tutaj na 
obronę powiem tylko tyle, że pan radny Urban mówił, że to są jego tylko przemyślenia, 
jego wnioski, także może, no nie jest fachowcem w tej sprawie i mógł się pomylić co do 
realizacji.” 
 
Radny Zbigniew Urban – ustosunkował się do wypowiedzi pana prezydenta, 
poinformował, że:  
,, Najpierw tytułem wstępu, ja nie mam żadnej obsesji, na pana miejscu panie 
prezydencie, to pan ma chyba na tle mojej osoby obsesje.  Odebrano mi uprawnienia 
dotyczące zatwierdzania organizacji ruchu z przyczyn, o których doskonale obaj wiemy, 
ale nie będę ich tutaj publicznie przytaczał. 
Natomiast tego projektu, o którym pan mówił nie zatwierdzałem i dla zainteresowanych 
jestem w stanie przytoczyć, może na facebook, całą dokumentację i przebieg prac, które 
dotyczyły przebudowy ulicy Gdańskiej i lokalizacji tam przystanków.  
Chciałem powiedzieć, że pierwszą propozycją projektanta, który robił wstępną wersję 
projektu na ulicę Gdańską i lokalizację przystanków, wskazał przystanek dokładnie w tej 
lokalizacji, w której ja, a potem w skutek działań pewnych osób dokonał zmian, 
ponieważ okazało się, że projekt Urbana  i koncepcja  projektanta są zbieżne.                             
I uczestniczył pan w tych spotkaniach, oboje się spotykaliśmy w sali zarządu powiatu                  
i o tym dyskutowaliśmy w obecności policji i Powiatowego Zarządu Dróg, starosty              
i wielu innych osób.  Z tego spotkania jest protokół, także nagranie.  
Natomiast chciałem jeszcze jedno powiedzieć, panie przewodniczący, pan nie próbował 
mnie chyba bronić, tylko pana intencje były dokładnie odwrotne, to czy jestem 
specjalistą, czy nie, myślę, że nie panu oceniać, chociażby ze względu na pana 
wykształcenie.  Dziękuję” 
 
Cd. WNIOSKÓW: 
 
7. Radna Gertruda Pierzynowska  

Radna zwróciła się z wnioskiem o zainstalowanie dwóch kamer cyfrowych na osiedlu 
Suchostrzygi.  Jedna z kamer powinna być zainstalowana w miejscu istniejącej 
(niesprawnej od 2 lat) przy ul. Żwirki (pomiędzy ul. Jasińskiego i Jagiełły). Natomiast 
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druga pomiędzy budynkami Armii Krajowej 49 i 51 ze względu na dużą dewastację 
okolicznego terenu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 431 
 
Radna Gertruda Pierzynowska - … ,, Panie przewodniczący to jest mój wniosek, ale ja 
jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, co zauważyłam, cokolwiek ktoś powie,                
a dotyczy to kolegi Urbana, nie było sytuacji żeby wysłuchał i wziął sobie to do serca, 
natychmiast atakuje broniąc się. Panie kolego Zbigniewie, szkoda mi pana, naprawdę mi 
pana szkoda. Bo wszystko pan robi, pan się zna, na tym, na tym, na tym, na tym, na tym, 
to jest naprawdę … niech pan już teraz  nie będzie odpowiadał, niech pan tylko to  
serdecznie wysłucha.  
A jeszcze wracając do tego pisma, chcę panu dyrektorowi podziękować, bo ci, którzy 
oglądają telewizję doskonale są teraz zorientowani na jakim etapie jest ulica Gdańska.               
I panie dyrektorze, bardzo krótkie, zwięzłe, przejrzyste pismo dziękujemy bardzo.” 
 
Radny Józef Cichon – zwrócił uwagę, iż chodniki nie będące własnością np. wspólnot, 
czy innych podmiotów mających jednoznacznego właściciela są odśnieżane, a tam gdzie 
kończy się wspólnota, zaczyna się np. podjazd na wiadukt, czy chodnik biegnie np. 
wzdłuż stadionu przy ulicy Wierzbowej i dalej, to ten chodnik w ogóle nie jest 
odśnieżany.  
 
Radny Zbigniew Urban- ustosunkował się do wypowiedzi radnej Gertrudy 
Pierzynowskiej, informując: ,, szanowna pani radna, człowiek uczy się całe życie i  ja 
obiecuje pani, że ja poświęcę najbliższy czas, nawet tydzień na zrozumienie pani tezy, że 
radny Urban atakuje, broniąc się. Obiecuje, że pochyle się nad tym.” 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – oddał głos panu Jackowi 
Prętkiemu prezesowi KKS Unia. 
 
Prezes KKS Unia Jacek Prętki – zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana                                 
i poinformował, że: … ,, chciałem Zbyszku zwrócić uwagę, żeby po prostu nie używać 
sformułowania hala Unii, bo młodzi mieszkańcy Tczewa, jeśli w Tczewie mieszkają, 
pomyślą, że ja coś wydzierżawiłem. Nic nie wydzierżawiłem, jestem prezesem Unii,                 
20 lat temu przekazałem tą halę księdzu proboszczowi, bo to była jego własność. Jest to 
własność parafii pw. Św. Józefa i obecnie tam się znajduje hurtownia mebli. Bardzo 
żałuję, że nie ma tam sali sportowej, żeby ktoś nie pomyślał, że ja jako prezes KKS Unia 
wydzierżawiłem zamiast dzieciom dać trenować, to ja wydzierżawiłem na hurtownie 
mebli, jest to była hala Unii, aby nie używać sformułowania przy hali Unii, bo nie jest to 
już hala Unii.  
Poinformował, że 19 grudnia 2017 r. w hotelu Forum w Warszawie, odbyła się gala 
sportu, na której pierwszym trenerem został Mariusz Grubich.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- … ,, powrócę jeszcze  do pierwszej 
części obrad sesji, w której pan radny próbował dociec do tego, jakie firmy pracują przy 
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ulicy Paderewskiego. Otóż otrzymałem informację, że prace związane z ulicą 
Paderewskiego wykonują firmy na zlecenie GEPEC, są to firmy, które  doprowadzają 
ciepło na zlecenie GEPEC do poszczególnych wspólnot. Nie ma to nic wspólnego                       
z pracami ZUK-u, czy jakiejkolwiek miejskiej instytucji.  
Także myślę, że tutaj należałoby się chociaż słowo przepraszam, dla radnych                    
i mieszkańców, za wprowadzanie troszeczkę w błąd opinii publicznej. Ponieważ jest to 
zupełnie inna firma, nie ma to nic wspólnego z pracami, które wykonuje ZUK, czy Urząd 
Miejski.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował, że:  
- konwent odbędzie się 08 lutego2018 r. (czwartek) o godz. 16.00, 
- sesja robocza odbędzie się 22 lutego 2018 r.  (czwartek) o godz. 10.00,  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: … ,,panie przewodniczący, tytułem 
wyjaśnienia, jeżeli dobrze pamiętam, ja nigdzie nie powiedziałem, że ten remont zlecony 
jest przez miasto, czy przez ZUK. Proszę się wsłuchać w moją wypowiedź. Zapytałem 
czy to prawda, że  ta firma wykonuje te prace. A to jest istotna różnica, więc nie mam za 
co przepraszać. A jeżeli dobrze pamiętam, to chyba pan prezydent poprosił pana 
dyrektora ZUK, żeby się w tej sprawie wypowiedział, więc tym bardziej nie mam za co 
przepraszać.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował: ,, więc pan nie 
przeprasza.” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz - … ,, przepraszać, nie przepraszać, ale sugestia, jakoby pan 
X, który jest pracownikiem ZUK i niby to jest jego firma, która wykonuje te prace, była 
sugestią jak najbardziej powiązującą Urząd miasta z firmą, która to wykonuje. Także ta 
wypowiedz była według mnie sugerująca pewne kwestie.” 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do radnego Misiewicza, informując:  … ,,dla 
nikogo w tym mieście nie jest tajemnicą, że pan X jest pracownikiem ZUK i dla nikogo 
nie jest tajemnicą, że pan X jest współwłaścicielem firmy, której główne zdanie związane 
jest z drogami. Więc ja nie rozumiem, co pan mi chciał teraz powiedzieć.” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz - … ,, to powiem tylko tak, proszę się wsłuchać w swoją 
wypowiedz, będzie pan wiedział, co pan sugerował. A jeżeli prywatna spółka z kapitałem 
niemieckim zatrudnia jakąś firmę do wykonywania robót, to jest ich sprawa, nie nasza.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXVIII sesji, dziękując wszystkim 
za uczestnictwo.  
  
Obrady sesji zakończono o godz. 1150. 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                             Mirosław Augustyn 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


