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P r o t o k ó ł  Nr XXXIX/2018 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 lutego 2018 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:   - 22/ wg listy obecności 
Nieobecni radni    -  Bożena Chylicka 

 
                
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XXXIX 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 22 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane kworum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 

Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad 
sesji  z 08 lutego 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta, zaproponował zmiany do 
porządku obrad, tj.: 
 
Wprowadzenie do porządku obrad: 
- jako pkt 9.6 - podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla    
  Powiatu Tczewskiego, 
- jako pkt 9.7 -  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na   
  2018r. 
- jako pkt 9.8 - 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 dnia 08 lutego 2018 r. 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  

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,  M. Szulc,                   
Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka,                
Z. Urban, T. Klimczak. 

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

 
K. Misiewicz 

 
 
Porządek posiedzenia:  
 
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 25 stycznia 2018 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2018 r. 
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6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 stycznia 
2018 r. do 21 lutego 2018 r. 

 
II. Część druga: 

7. Informacja z realizacji w 2017 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

8. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych za 2017 r. 
 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
9.1 wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy                           

ul. Rokickiej, 
9.2 wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew, 

9.3 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło 
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy                                      
ul. Stoczniowców, 

9.4 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło 
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej, 

9.5 zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.  

9.6 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
9.7 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018r. 
9.8 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

 
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 25 stycznia 2018 r.               

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 25 stycznia 2018 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 25 stycznia 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 25 stycznia 2018 r. 

przyjęto jednogłośnie: za – 22 
 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 22 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych) 
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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, 
T. Klimczak, K. Misiewicz. 

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

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

 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 22 stycznia 2018 r. 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c luty 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.   
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 25 stycznia 2018 r.  

do 21 lutego 2018 r. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację 
ze zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
są uwagi do przedstawionej informacji.  
 
Radny Zbigniew Urban - odniósł się do pierwszej odczytanej interpelacji, informując: 
,, jak uczestniczyłem w pracach Rady Programowej Panoramy Miasta, to zgłosiłem 
taki wniosek o zamieszczenie tekstu, ale nie został on zamieszczony. 
Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Gdańską, panie przewodniczący, ja wypowiem się w 
punkcie wnioski i interpelacje, bo nie chciałbym w tym miejscu zajmować czasu. 
Natomiast tylko krótko powiem, że odpowiedzi udzielonej przez Zakład Usług 
Komunalnych jest dużo nieprawdziwych informacji, które właśnie w punkcie wnioski 
i interpelacje, zweryfikuje.”   
 
Więcej uwag ani zapytań nie zgłoszono.  
 

Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z w/w  Informacją. 
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Część II 

Pkt 7 porządku posiedzenia 

Informacja z realizacji w 2017 r. stypendiów  

szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów  

szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół  

ponadgimnazjalnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z w/w  Informacją. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 

Przyjęcie sprawozdań z działalności  

Komisji stałych za 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że komisje 
stałe przyjęły sprawozdania z działalności.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze Sprawozdaniami komisji stałych za 

2017 rok.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach 
sesji, podczas której spotka się Komisja Finansowo-Budżetowa i Komisja Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 

Pkt 9 podjęcie uchwał 

    Pkt 9.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wprowadzenia regulaminu  

cmentarza komunalnego w Tczewie  

przy ul. Rokickiej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 02.02.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do 
projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie 
przy ul. Rokickiej. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIX/348/2018 

w sprawie 

wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 22 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, T. Klimczak. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu 

cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej. 

 

Pkt 9.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wysokości i zasad ustalania opłat  

za korzystanie z wychowania  

przedszkolnego w przedszkolach  

publicznych prowadzonych przez Gminę  

Miejską Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 22.02.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXXIX/349/2018 

w sprawie  

wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 22 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, T. Klimczak. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew. 

 

    Pkt  9.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na bezprzetargową  

sprzedaż z bonifikatą nieruchomości  

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe,  

co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego,  

położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.02.2018 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
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 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której 
wygasło prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy                                  
ul. Stoczniowców. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXXIX/350/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo 

użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 9.3 – obecnych 22 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, T. Klimczak. 

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

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

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod 

budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców. 

 

Pkt  9.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na bezprzetargową  

sprzedaż z bonifikatą nieruchomości  

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe,  

co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego,  

położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.02.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała 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 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której 
wygasło prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XXXIX/351/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo 

użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 22 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, T. Klimczak. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 

bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod 

budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej. 

 

    Pkt  9.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.02.2018 r. zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania.   
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 
 
W wyniku jawnego głosowania   

Uchwałę Nr XXXIX/352/2018 
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w sprawie 

zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.5 – obecnych 22 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, T. Klimczak. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

 

    Pkt 9.6 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.02.2018r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIX/353/2018 

w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 22 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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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, T. Klimczak. 

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

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

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

 

Pkt 9.7 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 14.02.2018r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Zenon Drewa  - … ,, panie przewodniczący, szanowni państwo, ta korekta jest 
tak skonstruowana, że tu są rzeczy duże, co do których nie mamy wątpliwości, one 
były szeroko dyskutowane na komisjach, ale są też i rzeczy mniejsze, nie do końca 
dopowiedziane. Jest punkt ,,b” dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla 
Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Pan komendant napisał takie bardzo ogólne 
pismo, że w 2018 roku Komenda Główna Policji planuje zakup sprzętu 
transportowego w ramach połączonych środków budżetowych i pozabudżetowych. My 
w przeszłości wspieraliśmy już wielokrotnie policję na zakup radiowozów, na zakup 
sprzętu indywidualnego dla policjantów, na zakup paliwa dla tych radiowozów. Ale 
pierwszy raz widzę taką dość dziwną konstrukcję, bo za bezpieczeństwo 
odpowiedzialny jest rząd,  a tutaj planuje się takie dość głębokie sięgnięcie do kieszeni 
samorządów. I rodzą się takie pytania, które może należałoby postawić na komisjach 
gdyby pan komendant albo ktokolwiek z jego przedstawicieli na tych komisjach był, 
bądź też pojawił się dzisiaj. Ale z tego co widzę i co wiem, nikogo takiego nie ma.               
A te pytania brzmią następująco:  
- kto ma się złożyć na środki pozabudżetowe, czy tylko samorządy, czy są to też jakieś   
  inne instytucje, 
- w jakiej wysokości partycypują w tej zbiórce pozostałe samorządy powiatu   
  tczewskiego i czy jest deklaracja wsparcia tego zadania, 
- jaki jest procent wsparcia przypadający na miasto,  
- jakie potrzeby ma tczewska policja i w jakim stopniu zostaną one zaspokojone, 
- co się stanie z naszą dotacją, jeżeli nie będzie wsparcia z innych samorządów.  



12 

 

I takie pytania dzisiaj stawiam, złożę je na ręce przewodniczącego i poproszę pana 
komendanta, aby Radzie takie wyjaśnienia przedstawił. Chcemy, aby Rada Miejska                      
i społeczeństwo naszego miasta miało pełną informację dotyczącą wsparcia miasta dla 
policji.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn–podziękował radnemu Zenonowi 
Drewie za głos, poinformował, że te pytania dotrą do pana komendanta policji i  na 
najbliższych komisjach Rady Miejskiej będą udzielone wyjaśnienia. Jeżeli nie to 
zorganizujemy spotkanie z panem komendantem na jednej wspólnej komisji. Ale jest 
to kwestia do uzgodnienia.  
 
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 XXXIX/354/2018 

w sprawie  

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 9.7 – obecnych 22 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, T. Klimczak. 

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

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

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

Tczewa na 2018 rok. 

 

Pkt  9.8 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 14.02.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2018-2033. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XXXIX/355/2018 

w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 9.8 – obecnych 22 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, T. Klimczak. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B. Chylicka 
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 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

 
1. Radny Kazimierz Ickiewicz  

Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie naprawy studzienki kanalizacji 
deszczowej u zbiegu ul. Zygmunta Starego i Królowej Marysieńki i miejsca wokół 
studzienki na jezdni. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 435 
 

2. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie koszy na śmieci na osiedlu Prątnica                  
u zbiegu ulic: 1) Zygmunta Starego i Batorego, 2) Żwirki i Zygmunta Starego (przy 
transformatorze), 3) Żwirki i Wigury, 4) Żwirki i Andersa, 5) Andersa                          
i Jagiellońskiej, 6) Wigury i Rejtana (w dwóch miejscach), 7) Zygmunta Starego                   
i Królowej Marysieńki, 8) Królowej Marysieńki i Królowej Bony, 9) Kazimierza 
Jagiellończyka i Zygmunta Starego, 10) Sikorskiego i Żwirki, 11) Wigury                       
i Lotniczej / Suchostrzyckiej, 12) Kazimierza Jagiellończyka i Batorego.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 436 
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3. Radny Tomasz Klimczak  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zmianę oznaczenia na skrzyżowaniu ulic Żwirki     
i Alei Kociewskiej od strony targowiska Manhattan, a dokładnie o zmianę znaku 
„Stop” (B-20) na znak ustąp pierwszeństwa przejazdu (A7). Zmiana ta zlikwiduje 
korki na tym skrzyżowaniu, a nie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 437 
 

4. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców ulicy Pomira zwrócił się z wnioskiem o rozważenie 
możliwości zmiany organizacji  ruchu na ulicy Koziej, na odcinku od ulicy 
Kaszubskiej do Pomorskiej i na ulicy Pomorskiej, na odcinku od ulicy Koziej do 
Pomira, w taki sposób, aby ruch na wyżej wymienionych ulicach mógł odbywać 
się w obu kierunkach. Prośba jest związana z utrudnieniami spowodowanymi 
robotami budowlanymi na działkach nr 373/10 i 373/9.    
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 438 
 

5. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem                    
o naprawienie części nawierzchni chodnika przy ulicy Kolejowej w miejscu 
skrzyżowania z ulicą Wierzbową. Wejście na chodnik od strony ulicy Wierzbowej 
jest zniszczone, a krawężnik bardzo wysoki. Usunięcie uszkodzeń ułatwi 
poruszanie się mieszkańcom, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym. 
W załączeniu fotografia.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 439 
 

6. Radny Krzysztof Bejgrowicz 
Radny zwrócił się z ponownym wnioskiem o wykonanie remontu kwietników na 
Placu Papieskim przy ulicy Rokickiej. Stan kwietników jak i murka pod barierkę 
przy schodach do pomnika Jana Pawła II pozostawia wiele do życzenia                          
(w załączniku zdjęcia). Zewnętrzna część murka uległa degradacji odsłaniając goły 
beton. Radny uważa, że w miejscu tak reprezentacyjnym jak Plac Papieski 
słusznym byłoby wykonanie takiego remontu. Zaznacza, że jest to wniosek 
ponowny (poprzedni był składany 29 października 2015 r. i był rozpatrzony 
pozytywnie). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 440 
 

7. Radny Zenon Drewa 
Radny zwrócił się o odpowiedź na pytania dotyczące dofinansowania zakupu 
sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie:  
a) Kto ma złożyć się na środki pozabudżetowe (czy tylko samorząd)?  
b) W jakiej wysokości partycypują w tej zbiórce pozostałe samorządy powiatu                  

i czy jest deklaracja wsparcia?  
c) To jaki procent wsparcia przypada na miasto? 
d) Jakie potrzeby ma tczewska policja i w jakim stopniu zostaną one zaspokojone? 
e) Co się stanie z naszą dotacją, jeżeli nie będzie wsparcia innych samorządów? 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 441 
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8. Radny Zenon Drewa 
Radny zwrócił się o odpowiedź na pytanie dotyczące dofinansowania spółki 
Szpitale Tczewskie S.A.:  
a) Czy wpłynęła od Pana Starosty informacja w sprawie pomocy innych gmin 

powiatu tczewskiego dla Szpitali Tczewskich S.A? 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 442 
 

9. Radna Danuta Żywicka  
Radna zwróciła się z wnioskiem o ponowne pochylenie się nad wcześniej 
składanymi prośbami o przeprowadzenie modernizacji ulicy Mieszka I w Tczewie 
na osiedlu Kolejarz oraz o wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej. 
Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 443 
 

10. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zainstalowanie ławek na przystanku 
autobusowym na ulicy Wojska Polskiego przy basenie miejskim – tam gdzie 
zainstalowana jest tzw. półwiata. Przystanek ten jest bardzo często użytkowanym 
przystankiem ze względu na obsługę dużej ilości linii autobusowych, jak również 
miejsce jego posadowienia w okolicach basenu miejskiego i odbywającego się                
w pobliżu Targowiska Miejskiego. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 444 
 

11. Radny Zbigniew Urban 
Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie przebudowy                  
ul. Gdańskiej w zakresie lokalizacji przystanków autobusowych, o której mówił                 
w interpelacji na sesji Rady Miejskiej w dn. 25-01-2018 r., a w przypadku odmowy 
wnosi o przeprowadzenie audytu projektu docelowej organizacji ruchu i uzyskanie 
opinii audytora posiadającego Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego 
bezpieczeństwo, a w szczególności lokalizacji przystanków i przebiegu ścieżki 
rowerowej. 
Uzasadnienie wniosku jest identyczne, jak interpelacji z  dn. 25-01-2018 r.                        
i rozszerzone o audyt BRD. Koszt audytu: 3000 zł – 6000 zł - jest znikomy  
w porównaniu z kosztem planowanej inwestycji – przebudowy liczonej                            
w milionach złotych. Ponadto do czasu rozpoczęcia tego etapu przebudowy 
pozostał co najmniej 1 rok, w którym można dokonać korekty rozwiązań 
przyjętych w projekcie.  
 

12. Radny Zbigniew Urban  
Radny zwrócił się z wnioskiem o oszacowanie rocznych kosztów zwolnienia dzieci  
i uczącej się młodzieży do lat 18 – mieszkańców Tczewa z opłat za przejazdy 
komunikacją miejską w Tczewie.  
Radny składa wniosek w celu uzyskania informacji o szacunkowych kosztach, 
które jego zdaniem bez problemu można wyciągnąć z systemu „Karty Miejskiej”,  
a które mogą być pomocne przy ustalaniu warunków w nowym przetargu na 
świadczenie usług komunikacji miejskiej od lipca 2019 r. 
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Radny Zbigniew Urban – ustosunkował się do udzielonej przez Zakład Usług 
Komunalnych odpowiedzi na interpelację z dnia 25-01-2018 r.,  dotyczącą 
przebudowy ul. Gdańskiej w zakresie lokalizacji przystanków autobusowych. 
Poinformował, że: … ,, projekt organizacji ruchu na ulicy Gdańskiej zatwierdził 
pan starosta. Chociaż pan prezydent na ostatniej sesji twierdził, że ja zatwierdziłem 
ten projekt organizacji ruchu, dzisiaj wiem, że jest to nieprawda. Projekt 
organizacji ruchu na ulicy Gdańskiej zatwierdził pan starosta.  
Teraz odnośnie odpowiedzi udzielonej przez ZUK.  
ZUK w udzielonej odpowiedzi poinformował, że Zarząd Powiatu Tczewskiego 
pozytywnie zaopiniował ten projekt w dniu 8 stycznia. Proszę Państwa 8 stycznia, 
to jest kilka miesięcy przedtem , zanim projekt organizacji ruchu wpłynął w ogóle 
do starostwa. W związku z tym Zarząd Powiatu nie mógł pozytywnie zaopiniować 
projektu, którego nie było jeszcze w ogóle w starostwie. To była opinia dotycząca 
zagospodarowania terenu, czy jest zgoda powiatu na to, żeby na tym terenie 
przebiegała droga, a nie było mowy o tym jak ona będzie przebiegała, jaka jest 
organizacja ruchu i jak będzie wyglądała.  
Kolejna nieprawdziwa informacja.  
Odpowiedz Dyrektora ZUK w Tczewie jest następująca, że projekt organizacji 
ruchu został uzgodniony z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego                    
w Tczewie, otóż to nie jest prawdziwa informacja. I znowu posługuję się 
dokumentami, które otrzymałem od Z-cy Prezydenta Miasta Adama Burczyka. 
Proszę Państwa tutaj jest tylko pieczątka Starostwa Powiatowego z datą i podpisem 
inspektora, który dokumentację przyjął. Natomiast nie ma tutaj mowy o żadnej 
pozytywnej opinii, uzgodnieniu. Tutaj może wyjaśnię panu dyrektorowi zwłaszcza, 
że w skutek tego, że czasami dochodziło do takich sytuacji, że złożony projekt 
organizacji ruchu, po jego akceptacji zmieniały się mapki, więc wpadliśmy na taki 
prosty pomysł, żeby te mapki oznaczać, uniemożliwiając wymianę dokumentacji. 
A więc to nie są żadne uzgodnienia Wydziału Komunikacji. Ani jedno, ani drugie.  
I teraz panie dyrektorze …. To też się nie chce otwierać, niestety pliki są … dobrze 
jest jakiś problem. Chodzi o wywiad, który udzielił pan Boleski Dziennikowi 
Bałtyckiemu. To nie jest prawda, co pan tam powiedział. Chociażby w tych 
aspektach o których przed chwilą mówiłem. Co więcej chciałem panu powiedzieć, 
oboje wiemy, że Komendant Powiatowy Policji nie wydał pozytywnej opinii, 
warunkując to od wprowadzenia zmian, które pokrywały się z moimi uwagami. 
Dopiero później jego zastępca komendant Sudenis, mówiąc wprost, a projekt po 
jakimś czasie zaakceptował bez zmian pan zastępca Bielski. I oboje mamy wiedzę 
na ten temat i pan był jeszcze uprzejmy powiedzieć, że projekt był szeroko 
konsultowany. W pana wypowiedzi nie pojawiła się informacja o tym, że została 
złożona petycja podpisana przez 50 mieszkańców, którzy żądali przeprowadzenia 
audytu na temat  tego projektu i sprawdzenia, czy on jest zgodny ze sztuka                      
z obowiązującymi przepisami, itd. Nie ma w ogóle informacji na ten temat,                    
a znajdują się w dokumentacji.    
I ostatnia sprawa.  
Chciałem powiedzieć, że ja dalej jestem zwolennikiem przeprowadzenia audytu, 
ponieważ do przebudowy ulicy Gdańskiej w obszarze skrzyżowania z ulicą 
Mostową i Sobieskiego mamy jeszcze dużo czasu.  Ponieważ my będziemy 
dopiero przebudowywali ulicę Gdańską od tego miejsca, gdzie jest zakończona 
obecna inwestycja, czy kończy się może, do skrzyżowania z Aleją Zwycięstwa, 
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konkretnie dwa budynki za. I cały ten obszar ulicy Gdańskiej od Al. Zwycięstwa 
do skrzyżowania z Sobieskiego jest jeszcze daleko w planach. I mamy 
wystarczająco dużo czasu na to, żeby wprowadzić tam zmiany dotyczące 
lokalizacji przystanków, uwzględniające interesy tych mieszkańców, a nie tylko 
właściciela jednej restauracji. O tym też wielokrotnie mówiłem. I myślę, że koszty 
ekonomiczne, czy ekonomia wskaże, że to jest dobre rozwiązanie.  
Konkludując i prostując te informacje przekazane chciałbym poprosić jeszcze raz                 
i składam taki oficjalny wniosek o zmianę lokalizacji przystanków i zmianę 
dokumentacji ulicy Gdańskiej.”  

Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Rajmund Dominikowski – odczytał 
wystąpienie dotyczące ostatniej sesji. (wystąpienie w zał.)  
… ,, Szanowna Rado, Panie Prezydencie.  
Ostatnia sesja, poprzednia nasza sesja, dała mi taki aspunkt do tego wystąpienia                     
i chciałbym… bo radny Urban szereg nazwisk tam wymienił i są nieuczciwe 
poczynania i dlatego  chciałbym wystąpić z moim takim wystąpieniem. Starałem się to 
wytonować, żeby to było takie dość uczciwe. 
Nieuczciwe insynuacje radnego Zbigniewa Urbana zmusiły mnie do tego wystąpienia. 
Zacznę od pytania radnego do pana prezydenta w sprawie pracownika ZUK pana X, 
którego posądził o  nieuczciwość. Osobiście miałem okazję obserwować pana X dwa 
razy, kiedy stawał w interesie naszego miasta i uważam go za bardzo kompetentnego 
fachowca. Pan prezydent wyjaśnił te sytuację, ale zabrakło jednego słowa – 
przepraszam. Pytanie zadane prezydentowi Pobłockiemu, było tak skonstruowane, aby 
nie zorientowanym mieszkańcom Tczewa przekazać wiadomość o nieuczciwym 
urzędniku i odpowiedzialności pana prezydenta za tę sytuację. Było i jest tajemnicą 
poliszynela, że pan X jest współwłaścicielem firmy, którą założył jego tata 25 lat temu. 
Refleks radnego jest imponujący, przypomina mi szachistę, któremu opowiedziano 
dowcip w piątek, a on zaczął się śmiać w niedzielę na sumie.  
Drugie pytanie jest też klasycznym przykładem nieuczciwości zadającego pytanie                    
o Budżet Obywatelski, sugerując, że są nieprawidłowości w okręgu wyborczym 
radnego,  siedzącego po prawej stronie prezydenta, czyli mnie. Nie będę tego 
komentował, tylko zaznaczę, że od 1 grudnia przebywałem na leczeniu sanatoryjnym, 
kiedy Budżet Obywatelski był w fazie projektu. Osobiście zbierałem podpisy między 
świętami a sylwestrem, ale w świat poszła informacja o czyjejś nieuczciwości. Do 
Budżetu Obywatelskiego odniosę się prawdopodobnie na następnej sesji.  
Takie pytania mają charakter pytania panie radny : ,, ……………………………..”  
Nie wolno zadawać pytań w taki sposób.  
Idąc tropem sposobu prowadzenia dyskusji przez radnego Urbana, można przyjąć 
wersję, że było ogólną tajemnicą, o nienajlepszej atmosferze współpracy między  
naszym urzędem, a starostwem po odwołaniu radnego z funkcji w Radzie Nadzorczej 
Szpitale Tczewskie S.A. i ograniczenie mu pewnych uprawnień w starostwie. Jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki sytuacja się odmieniła. Szpital został doposażony, 
dofinansowany, a remont Gdańskiej ruszył z kopyta. I kto był za to odpowiedzialny ?  
– tak nie wolno stawiać sprawy.  
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Wracając do głównego wątku mojego wystąpienia, radny Urban często przytacza 
prawdziwe fakty, poparte liczbami, ale najczęściej jest to częściowa prawda wyrwana 
z kontekstu. Podam jeden przykład: omawiając sytuację w naszych spółkach 
śmieciowych, radny Urban mówiąc o spółce śmieciowej podał fakt, że fundusz 
osobowy w spółce mocno wzrósł, podał liczby, które były prawdziwe, ale nie 
wspomniał , że zmienił się system księgowania w spółce i gdyby poszczególne 
pozycje z różnych miejsc zsumować, wynik okazałby się około zera. Takie małe 
kłamstewko, ale o mocnym wydźwięku medialnym.    
 
Co miesiąc czytam interpelacje radnego Urbana, odniosę się do ostatniej, gdzie 
poruszona była cała gama spraw, na zasadzie sprawdzonej metody: kiedy w Panoramie 
Miasta zaczną być publikowane ważne dla mieszkańców miasta informacje. Dzisiaj ta 
interpelacja się powtórzyła, dlatego to nie jest odpowiedź na dzisiejszą interpelację, 
tylko na poprzednią interpelację – czytaj nie ma ich, są publikowane zdjęcia 
prezydenta, pokazującego jego pracę, czytaj to nieuczciwa propaganda, nie ma                     
o problemach komunikacyjnych – czytaj komunikacja jest zła, nie ma wzmianki                  
o faktach interesujących mieszkańców, czytaj Panorama Miasta publikuje informacje, 
które nie interesują naszych mieszkańców, są lekceważone inicjatywy mieszkańców, 
które nie zawsze muszą być dobre dla całego miasta.  
Sygnalizuje pan, że przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, toczy się 
postepowanie Wojewody Pomorskiego przeciwko Radzie Miejskiej w sprawie zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. Ale nie wspomniał pan radny, 
że ten plan wojewoda zaakceptował, bo nie wniósł żadnych uwag w ustawowym 
terminie i dopiero skarga radnego Urbana spowodowała, że wojewoda wniósł skargę 
na swoją decyzję. Jak na razie ta uchwała jest obowiązującym prawem. 
Sygnalizuje radny, że firmie Meteor odebrano 11 dowodów rejestracyjnych. Co to ma 
wspólnego z prezydentem miasta, to wewnętrzna sprawa firmy i dopóki autobusy 
kursują w miarę dobrze, nie ma podstaw do interwencji. Pan Stanisław Smoliński na 
Komisji Gospodarczej podał liczby, na 180 tys. kursów skala odwołanych mieści się               
w minimalnym procencie. 
Na koniec stwierdza, że będzie przekazywał swoje informacje do publikacji                         
w Panoramy Miasta. Panie radny Urban, nikt nikomu nie zabrania przekazywania 
informacji do naszego Biuletynu Panorama Miasta, ale zgodnie z prawem prasowym, 
jedyną osobą odpowiedzialną za treść i linię programową pisma jest redaktor naczelny, 
to on decyduje co w miesięczniku umieścić zgodnie z prawem prasowym. Dzisiaj 
omawialiśmy ten regulamin na radzie programowej i na najbliższej sesji i na 
najbliższych komisjach to będzie przekazane wszystkim radnym. 
 
Najlepszą formą realizacji swoich pomysłów jest przedstawienie ich na forum komisji 
lub zgodnie z § 58 Statutu Miasta, każdy radny ma inicjatywę uchwałodawczą, tylko 
trzeba uzyskać poparcie dla swoich pomysłów, radnych, a z tym ma pan największy 
kłopot.  
Frustracja radnego Urbana jest tak wielka, że  zaczął krytykować w programie 
,,Samorządność Pomorza” w TVP 3 i na Komisji Polityki Gospodarczej – swojego 
pracodawcę, czyli starostę Dzwonkowskiego, za działania w sprawie mostu, oraz 
projektu porozumienia z miastem, które zdaniem pana starosty i pana prezydenta jest   
korzystne dla obu stron.  
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Dlaczego takie dość mocne wystąpienie: proszę Państwa przytoczę taką jedną z idei. 
Interesuję religioznawstwem: ,Nie reagowanie na zło, jest takim samym złem. Brak 
oporu przeciwko złu to przyzwolenie na zło, bo aby czynić zło, nie trzeba wcale chcieć 
go czynić, wystarczy być na niego obojętnym.”  
Dlatego uważam, że radny Urban szkodzi trochę miastu krytykując wszystko                            
i wszędzie, a na to nie powinno być przyzwolenia, ani naszej zgody.  
 
Panie radny Zbigniewie, mnie się dobrze w mieście Tczewie mieszka. Ostatnie dwie 
kadencje prezydentury zmieniły miasto. Nie było skandali, prócz tych pańskich, 
autobusy jeżdżą w miarę dobrze, według starosty, po pana odwołaniu szpital stanął na 
nogi, Tczew jest miastem czystym i powietrze jedno z lepszych w Polsce. Zawsze jest  
alternatywa przeprowadzki. Dziękuje bardzo” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – … ,, chciałbym tylko zwrócić 
uwagę, że byliśmy w punkcie 10, przeszliśmy naturalnie do punktu 11i bardzo bym 
prosił żeby przynajmniej ta pierwsza część oświadczenia była zbyt bardzo osobista                 
i nie chciałbym, żeby na forum sesji Rady takie sprawy były poruszane.  To są sprawy 
pomiędzy panami i proszę te sprawy między sobą wyjaśniać. Także taka uwaga co do 
tej wypowiedzi.”  
 
Radny Zbigniew Urban- .. ,, panie przewodniczący, panie prezydencie, właśnie 
zapytam gdzie kapitan po raz kolejny, szanowni radni i goście. Ja zarezerwuje sobie 
prawo odpowiedzi na te brednie radnego Dominikowskiego, przypominające najlepsze 
polityczne wypowiedzi aparatczyków partyjnych najniższego szczebla. Mocno 
zaangażowanych w działalność. Ale ilość bzdur, które pan tutaj wymienił jest 
porażająca. Ja w zasadzie wszystkie bym je zignorował, nie zamierzam z panem 
polemizować dzisiaj … o radny Mokwa chce, aby pan przewodniczący wyłączył  głos 
…” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn-  ,, proszę.. jesteśmy w punkcie 
wolne wnioski, informacje, panie radny, proszę dokończyć wypowiedź, proszę nie 
przeszkadzać.”  
 
Radny Zbigniew Urban- .. ,, więc tak, ja w zasadzie zignorowałabym wszystko, poza 
tą jedną informacją, którą pan Dominikowski poruszył, a nie dotyczy mojej osoby, 
mojego działania w Radzie Miejskiej, tylko dotyczy mojej rodziny, a konkretnie mojej  
….. . Powiem tylko to co mówiłem już dawno temu, że w skutek tych oszczerczych  
informacji, rozpowszechnianych w moim okręgu wyborczym, jakobym  …………, … 
panie Dominikowski ... proszę mi nie przeszkadzać, zostały skierowane akty 
oskarżenia do sądu. Sprawa trafiła do sądu karnego. Osoba, która została przeze mnie 
ustalona , jedna z osób, która została ustalona w tej chwili ma postępowanie, ponieważ 
jest za granicą, nie może zostać w tej sprawie postępowanie zakończone, bo nie 
wróciła. To tylko tyle. Chciałem powiedzieć, że pan po prostu mówi wierutne bzdury. 
Jeżeli chodzi o temat pana X, pan prezydent mówi, że nie zna firmy Drog Bud, całe 
miasto wie. Ja się zwracałem już  w 2011 roku i pytałem dlaczego, czy to jest 
normalne, żeby urzędnik, który pracuje w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu 
Miejskiego, zajmuje się drogami, był współwłaścicielem  firmy drogowej, która na 
terenie miasta Tczewa robi różne prace drogowe. Bo dla mnie to jest sytuacja 
nienormalna, a dla pana widać normalna. Mówiłem o tym w 2011 roku, czyli siedem 
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lat temu. Na sesji dostałem informacje i  to też powiedziałem, że przed chwilą 
otrzymałem informacje, pokazałem zdjęcie panu dyrektorowi. I ten temat poruszyłem 
na sesji, ponieważ właśnie na sesji dostałem informacje. A skoro dyrektor Zakładu 
Usług Komunalnych, który zarządza drogami miejskimi nie wie, że ktoś właśnie na 
Paderewskiego  rozkopuje, czy zalewa mu drogę, to znaczy, że ten dyrektor nie wiele 
wie o swojej firmie, co się na drogach dzieje.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn-  ,, panie Zbigniewie  proszę …” 
 
Radny Zbigniew Urban- .. ,, to jest swobodna wypowiedz … zawsze możecie 
wytoczyć proces, prezydent jest w tym dobry. 
I teraz chciałem powiedzieć jeszcze jedno. Pan mówił w programie Samorządowe 
Pomorze, że ja skrytykowałem swojego pracodawcę. Otóż, panie Dominikowski, panu 
to się w głowie nie mieści, że można skrytykować swojego pracodawcę, ponieważ 
pan, tak jak już kiedyś powiedziałem, pan wyssał już coś z mlekiem matki w mojej 
ocenie i tak się pan zachowuje. Ja nie skrytykowałem swojego pracodawcy, ja tylko 
zapytałem o wkład finansowy. Panu się nie wydaje to możliwe, że można mieć inne 
zdanie niż swój przełożony, a tym bardziej w publicznym programie telewizji polskiej, 
w którym wypowiadałem się jako Zbigniew Urban osoba zaproszona tam, w takiej 
samej roli jak pan, dokumentowania bieżącej sytuacji w Tczewie, a nie jako pracownik 
starostwa. Ale pan chyba tego już nigdy nie pojmie, ponieważ pana percepcja jest już 
coraz bardziej ograniczona.  
W związku z tym chciałem też powiedzieć, że pan w tym programie użył 
sformułowania, że autobusy funkcjonują bardzo dobrze, jeżdżą punktualnie. Pan 
cztery razy dziennie jeździ autobusami i pan nigdy się nie spotkał …, przecież ludzie 
tego słuchają. Czy pan wie, że pan jest  chyba jedynym obywatelem tego miasta, który 
ma takie właśnie doświadczenia. Pan już kiedyś taki syndrom choroby zarzucał komuś 
innemu, niech się pan jeszcze raz zbada i zweryfikuje, ponieważ w mojej ocenie ludzie 
myślą zupełnie inaczej niż pan.  
Jeżeli chodzi natomiast o szpital, jeżeli pan twierdzi, że w skutek odwołania radnego 
Zbigniewa Urbana, czy może, przepraszam Zbigniewa Urbana  z Rady Nadzorczej 
szpitala, spowodował to, że szpital odżył, znakomicie funkcjonuje, to proszę pana ja 
bardzo dziękuję, wyjątkowo, że pan tak docenia rangę, czy możliwości moich działań. 
Natomiast proszę poczekać na wynik finansowy szpitala i jak się pan z nim zapozna, 
to być może coś pan zrozumie. Chociaż tak jak wcześniej powiedziałem, nie sądzę.   
Natomiast jeżeli chodzi o pieniążki przekazywane do szpitala, ja chciałem powiedzieć, 
że jako członek Rady Nadzorczej byłem inicjatorem co najmniej kilku wniosków 
skierowanych do Prezydenta Miasta Tczewa z prośbą o udzielenie pomocy finansowej 
szpitalowi i one są w aktach szpitala. Żaden z nich nie spotkał się z pozytywną 
odpowiedzią. A szpital z miasta dostaje kasę teraz, tylko i wyłącznie dlatego, że jest 
porozumienie między panem Pobłockim, a PiS i tutaj nie będę rozwijał się bardziej. 
Myślę, że na tym porozumieniu, dla wszystkich, którzy chociaż trochę śledzą 
wydarzenia w Tczewie, oczywiste jest to, że dofinansowanie tego szpitala jest 
skutkiem innych działań. I wielu ludziom, także ze środowiska PiS jak i Porozumienia 
na Plus ta sytuacja się nie podoba. I uważam, że oba te środowiska na tej symbiozie 
stracą, stracą swoich wyborców.  



21 

 

A to mówię w kontekście pana wystąpienia, bo rozumiem, że to już była kampania 
prezydencka pana Pobłockiego, a pan tutaj pierwszym żołnierzem, czy pierwszą 
gwiazdką, która chwali to co było przez osiem lat.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn-  ,, dziękuję panie radny Urban, 
proszę zakończyć tą wypowiedź, bo za daleko zajdziemy, ta wypowiedz nie ma nic 
wspólnego z odpowiedzią na pytania pana Dominikowskiego.” 
  
Radny Zbigniew Urban- ... ,, ale ja się nie obawiam …, pan Mokwa usilnie chce, żeby 
pan wyłączył mi mikrofon.” 
 
Radny Zbigniew Urban-  ,, dobrze, panie przewodniczący, oświadczenie na następnej 
sesji, myślę, że będzie ciekawie, zapraszam media, pana Dominikowskiego,                             
a zapraszam pana prezydenta, niech będzie miał odwagę stawić czoło i przeprosić 
mnie za to, że chociażby, zarzucił mi, że zatwierdziłem organizację ruchu na 
Gdańskiej, a to nie prawda. Czekam na pana prezydenta.” 
 
Radny Tomasz Klimczak - ,, panie przewodniczący, szanowni mieszkańcy naszego 
miasta te dwa wystąpienia radnego Urbana i radnego Dominikowskiego, to kolejna ich 
prywatna walka na sesji Rady Miejskiej, dziękuje, to wszystko.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Rajmund Dominikowski – ,, panie 
Zbigniewie, przecież ja wyraźnie powiedziałem, że nie wolno takich pytań zadawać. 
W tym kontekście ja mówiłem, zarówno o pana sytuacji w szpitalu, jak i że są pytania, 
których nie wolno zadawać i są pytania, na które nie ma odpowiedzi. To właśnie o to 
chodzi, że nie wolno tak stawiać sprawy. Niech pan wczyta się w to co ja 
powiedziałem i nic więcej.” 
 
Radny Kazimierz Mokwa - ,, już któryś raz z kolei mówię i popieram tu kolegę 
Klimczaka, takie wojenki prywatne nie powinny odbywać się na sesji. To mieszkańcy 
słuchają, ja mam zapytania mieszkańców po prawie każdej sesji, czy  my nie mamy 
innych, ważniejszych tematów, niż takie pyskówki. Mówię o tym od siedmiu lat jak 
jestem radnym. Mają osoby coś do siebie … , są komisje, niech na komisjach sobie 
wyjaśniają, a nie jak są media, po co to nam jest potrzebne, my wszyscy jako radni 
obrywamy za to. Dwie osoby się kłócą, a my później mamy do słuchania  od 
mieszkańców, że takie sprawy nie powinny być poruszane. Dlatego wnioskowałem                
o wyłączenie mikrofonów.”  
 
Radny Krzysztof Misiewicz - … ,, no tak, zawsze się zdarza, że ja w końcu                              
w polemikę  wchodzę, ale to tylko dlatego, że nie zgadzam się z manipulacja słowami, 
którą czasem radny Zbigniew Urban uskutecznia. A mianowicie, jeśli chodzi o tą 
sprawę z firmą X, zabrałem głos na zeszłej sesji i chciałbym powiedzieć, że nie 
zgadzam się ze stanowiskiem radnego.  
Bo jeżeli firma istnieje, tak jak tu pan Dominikowski powiedział, 25 lat, jeżeli 
współwłaścicielem są dwaj bracia, po śmierci taty, czy odziedziczyli  to po tacie, 
prowadzą inwestycje na terenie miasta, czy okolicznych miast w różnych momentach, 
a inwestycja, którą prowadzili jest zlecona przez spółkę z kapitałem zagranicznym,               
z którą miasto nie ma nic wspólnego, to, jest to taka sama sytuacja jakby jakiś                         
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z pracowników urzędu, czy jakiegokolwiek .., miał swoją firmę np. kładącą kable 
energetyczne i firma Flextronics,  z którą miasto nie ma nic wspólnego, zleciła im 
prace na swoim terenie, a pan radny jakby zabrania im wykonywania tych prac, bo nie 
wiem, bo pracują w urzędzie, w spółce. To jest bez sensu. To jest bez sensu. Z tym się 
nie zgadzam.  
Bo uważam, że jeżeli ta spółka …, jeżeli to by było zlecenie z Urzędu Miasta,                       
z jednostek podległych Urzędowi Miasta i wykonywałby wtedy to pracownik, który 
ma dana firmę, to ok. rozumiem konflikt interesów. A jeżeli robi to firma zupełnie nie 
związana z miastem z kapitałem zewnętrznym, często zagranicznym, to sory,  ja tu nie 
widzę problemu i uważam, że dobrze, że biorą firmę z naszego miasta, czy miast, 
które są w pobliżu.  
A co do szpital…, to drugi temat, z którym się nie zgadzam, bo owszem wpływały 
niektóre wnioski w poprzednich latach ze szpitala, niektóre były uwzględnione, 
dawaliśmy pieniądze na szpital, niektóre nie, ale wówczas nikt, ani pan radny jak 
zasiadał w Radzie Nadzorczej, ani starosta, ani żaden prezes nie przyszli tutaj i nie 
wyjaśnili nam sytuacji. I to jest to co na komisji powiedział radny Szulc, to, że ktoś 
pisze pismo i chce dofinansowanie, to nie znaczy, że musi je dostać, jeżeli nie 
wytłumaczy sytuacji. A w tej chwili jest tak, że prezes i starosta byli, doskonale 
wytłumaczyli jaka jest sytuacja szpitala i to, że jest słaba, to wiemy, że jest trudna                   
i wtedy postanowiliśmy, że pomożemy szpitalowi, tak i zostało to wyjaśnione.    
A teraz radny, nagle nie jest w tej Radzie Nadzorczej i chciałby, żeby prezes – na 
zeszłej sesji tak powiedział, że chciałby, żeby prezes tu przychodził i wyjaśniał. Ale 
wcześniej jak te prośby o dofinansowanie były i dawaliśmy pieniądze, jakoś radny 
wtedy nie chciał, żeby on tutaj był obecny i wyjaśniał.  
Ale w tej chwili ja nie widzę żadnego problemu, żeby tutaj starosta, czy prezes się 
pokazali i wyjaśnili też mieszkańcom jak wygląda sytuacja i dlaczego jest tak, jak jest. 
I to są tylko te dwa argumenty, z którymi się nie zgadzam. ”  
 
Radny Zbigniew Urban - … ,, ja tylko dwa zdania do radnego Kazimierza Mokwy, 
pytanie pierwsze, komu powinien zostać wyłączony mikrofon, kto rozpoczął tą całą 
awanturę na sesji…, czy to ja, czy być może pan Dominikowski swoją wypowiedzią. 
Zresztą któryś raz, proszę cofnąć się historycznie, to zawsze te wypowiedzi 
wywoływały awanturę. Ja uważam, że pan Dominikowski został po prostu 
oddelegowany na front do realizacji pewnych celów prezydenta być może, a być może 
z środowiska, z którego się wywodzi. Nie zrozumiała jest dla mnie nieobecność  pana 
prezydenta, to wywołuje u mnie takie przekonanie, że być może jest to po prostu 
zaplanowane. Bo pan prezydent przez cały czas obecny na sesji był, do momentu, 
kiedy usłyszał, że ja zdementuje nieprawdziwe informacje na temat odpowiedzi ZUK. 
Teraz pana prezydenta nie ma, a toczy się awantura, po raz któryś wywołana przez 
pana radnego Dominikowskiego. 
Powiem tak, ja już sobie kiedyś obiecałem, że nie będę odpowiadał na tego typu 
zaczepki, bo nie chce też, mówiąc krótko i wprost, obrazić pana Rajmunda, cały czas 
się powstrzymuje, bo użył bym języka bardziej dosadnego.  
Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedz kolegi Misiewicza, to ja tylko chce powiedzieć, 
że, proszę odsłuchać sesję, ja nikomu niczego nie zarzuciłem na tamtej sesji, ja tylko 
poinformowałem, że firma Drog-bud wykonuje prace na ulicy Paderewskiego. Nie 
powiedziałem, że te prace są zlecone  przez ZUK, nie powiedziałem, że to jest konflikt 
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interesów, proszę najpierw odsłuchać, zapoznać się, a potem ewentualnie czynić mi 
zarzuty.    
Jeżeli chodzi o szpital miejski, to dzisiaj pan radny Drewa pytał starostę i wywoływał 
do odpowiedzi, chcąc uzyskiwać informacje. I nie po raz pierwszy zresztą, także na 
komisjach takie dyskusje się toczyły. Odnoszę wrażenie i powiem to wprost, że 
jedności w PNP nie ma.  
Natomiast idąc jeszcze dalej, panie przewodniczący, ja po prostu bardzo proszę, 
możemy mówić o sprawach miasta, możecie mnie atakować, przecież ja jestem 
jedyny, który ma tutaj tak naprawdę odwagę krytykować pana prezydenta,  za to 
spotykają mnie różne nieprzyjemności. Zresztą nie tylko mnie, także moją rodzinę.  
Pan jeżeli dobrze pamiętam za odczytanie protokołu, czy oświadczenia pana X …, 
sprawa była w GIODO, pan otrzymał informacje jak ona się zakończyła. Czy to nie 
jest też pewien wskaźnik do tego, że nie należy poruszać spraw osobistych radnych, 
tym bardziej jak to są jakieś bzdury i na to po prostu nie pozwolić.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- poinformował, że:  
- konwent odbędzie się 08 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00, 
- sesja robocza odbędzie się 29 marca 2018 r.  (czwartek) o godz. 10.00,  
- oświadczenia majątkowe za 2017 rok winny być złożone przez radnych do                          
  30 kwietnia br. do Przewodniczącego rady Miejskiej,  
 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie Przemysław Boleski–.. ,, ja tylko w 
dwóch kwestiach, które radny Urban zgłosił. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący 
wyliczenia ulg i przejazdów bezpłatnych. Pan prezydent już jakiś czas temu to nam 
zlecił, więc kwota jest rzędu 1 300 000 zł. teraz  tak licząc na wprost, ciężko 
wychwycić dokładne  niuanse, ale to jest ten rząd wielkości. Więc, ten wniosek jest już 
troszeczkę spóźniony. 
A w kwestii drugiej, co pan radny zarzucił nam, czy powiedział, że to miejsca nie 
miało, to wniosek spłynie do nas i my się do tego ustosunkujemy.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- ..,,chciałem Państwa 
poinformować a propos  tej dyskusji, która przed chwilą była, że na moje ręce dla całej 
Rady Miejskiej w Tczewie zostały przekazane podziękowania od Szpitali Tczewskich. 
Odbyło się spotkanie, na którym  został zaprezentowany sprzęt medyczny, który dzięki 
Radzie Miejskiej został zakupiony.  Także myślę , że te podziękowania na pewno 
Państwu radnym się należały, za zrozumienie tematu dotyczącego losu naszego 
szpitala i mieszkańców, którzy się w nim leczą.” 
 
Jeżeli chodzi o miasto, to zauważyliśmy, że powstają nowe wiaty przystankowe                    
w mieście Tczewie. Dwie pierwsze były przy ulicy Wojska Polskiego, teraz 
następnych pięć wiat jest konstruowanych. Następne pięć wiat będzie zakupionych.     
W przyszłości jeszcze dwie, czyli w tym roku będzie 14 nowych wiat.  
Wpłynie to na nasz krajobraz i wizerunek naszego miasta.  
 
Wpłynęła informacja od Przewoźników Polskich, którzy w superlatywach wyrażają się 
o naszej obniżce na poprzedniej sesji, stawek podatku od środków transportu.                         
Są właśnie bardzo zbudowani tym, że nasz samorząd  podjął taka decyzję.  
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Jeżeli chodzi o informacje, co się będzie działo w Tczewie, to: 
- 24 lutego br. odbędzie się Inscenizacja bitwy o  Tczew,  
- Fabryka Sztuk obchodzi 11 urodziny,  
- 17-18 marca br. na placu Hallera od godz. 10-18 odbędzie się Jarmark Wielkanocny, 
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XXXIX sesji, dziękując wszystkim 
za uczestnictwo.  
  
Obrady sesji zakończono o godz. 1155. 
 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                              Mirosław Augustyn 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


