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P r o t o k ó ł  Nr XL/2018 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 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    -  Mieczysław Matysiak 

             Marcin Szulc 
            
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XL 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. 
 
Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 08 marca 2018 r. zaproponował  przeniesienie pkt 14.4 - podjęcie uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta 
Tczewa,  jako 14.10. 
Wobec czego,  kolejność podejmowanych uchwał ulegnie zmianie.  
 
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 i zaproponowanej zmiany są zapytania, 
uwagi? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie porządek 
obrad sesji  z dnia 08 marca 2018 r. wraz z zaproponowaną zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 
 

porządek obrad sesji wraz ze zmianą 
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, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,                         
T. Klimczak, K. Misiewicz, K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,                
Cz. Roczyński, Tobiański, Z. Urban, E. Ziółek-Radziszewska,                              
J. Ziółkowski, D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
 
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 22 lutego 2018 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2018 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 22 lutego 2018 

r. do 28 marca 2018 r. 
 
II. Część druga: 

7. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 
2017 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w 
szkołach. 
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8. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima na drogach miejskich i powiatowych za 
2017 r. 

9. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomani w 2017 roku. 

10. Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2015-2017, 

11. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2017 r. 
12. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 

Fabrykę Sztuk w 2017 r. 
13. Podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2018. 

 
14. Podjęcie uchwał w sprawie: 
14.1 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
14.2 zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018, 
14.3 aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa, 

14.4 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, 

14.5 wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Tczew „Panorama 
Miasta”, 

14.6 podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej                          
w Tczewie. 

14.7 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste 
powietrze Tczewa”. 

14.8 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok, 
14.9 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                    

2018-2033. 
14.10 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
 

15. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 22 lutego 2018 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 22 lutego  2018 r. 
Poinformował, że protokół były wyłożone w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół              
z  sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 22 lutego 2018 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych) 

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

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

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c marzec 2018 r. 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.    
Poinformował ponadto: … ,, Dwa dni temu Telewizja Gdańsk wyemitowała wywiad                           
z wydawcą Gazety Tczewskiej panem Czesławem Czyżewskim. Wywiad powiem 
szczerze, kuriozum, bo jedynym celem tego wywiadu był atak na moją osobę. Traktuję to 
jako element kampanii wyborczej i próby wyeliminowania mnie z ponownego 
startowania w wyborach. A z samego wywiadu w telewizji cieszę się podwójnie.  
Raz, że w końcu Gazeta Tczewska określiła się jako antyprezydencka i już nie będzie 
mogła się przedstawiać jako bezstronna i niezależna.   
Dwa, że emisja takiego programu oznacza, że ktoś poczuł się zagrożony i zostałem 
uznany za kandydata, który może wygrać następne wybory prezydenckie i trzeba użyć 
wszelkich środków, aby temu zapobiec.  
I chyba też temu służy kolejna sprawa, skierowania przez prokuraturę, sprawy 
wykorzystania nagrania z monitoringu do sądu. Można powiedzieć wreszcie, bo to już 
jest trzecia próba i mam nadzieję, że sprawa rzeczywiście trafi do sądu. I z tego się 
cieszę, bo będę miał po raz pierwszy możliwość wykazania swojej niewinności, 
ponieważ w prokuraturze takiej możliwości nie miałem. Zakazano mi na przykład 
wypowiadania się w ogóle na ten temat, chociaż siedzący tutaj Zbigniew Urban taka 
możliwość miał i z tej możliwości korzystał. Opinie niezależnych prawników                             
i specjalistów od ochrony danych osobowych  mówią wyraźnie, że jestem niewinny,                   
a moje działania służyły jedynie do ścigania stwierdzonego na tym nagraniu przypadku 
łamania prawa. Do tego przecież monitoring służy.  
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I jest to jedyny komentarz do tej sprawy, proszę media o nie pytanie się, więcej  
komentarzy nie będzie, dopiero po sprawie sądowej. Jednocześnie informuję media, że 
zgadzam się na publikacje moich danych i mojego wizerunku.  
 
I wreszcie ostatnia sprawa, dzisiaj jest Wielki Czwartek, święto kapłaństwa, chciałbym                  
w tym momencie  wszystkim naszym tczewskim kapłanom życzyć wielu łask bożych                
w pełnieniu tej niełatwej posługi kapłańskiej. Dziękuję bardzo.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi, pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniami do bieżącej działalności: 
- czy wiadomo kiedy zakończą się prace na ulicy Gdańskiej i ulicy Jedności Narodu, 
- pytanie drugie: … ,, nie będę się do niczego odnosił, bo nie jestem stroną postepowania, 
sprawa toczy się między prokuratorem , a panem i mam również prośbę do pana, żeby 
pan wypowiadając się nie przywoływał mojego imienia i nazwiska, ponieważ nie jestem 
stroną tego postepowania. Sprawa jest między prokuratorem i prezydentem i proszę nie 
posługiwać się moim nazwiskiem.”        
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – udzielił radnemu Zbigniewowi Urbanowi 
odpowiedzi na zapytania: ,, co do ulicy Gdańskie- informacja z przebiegu prac na tej 
ulicy jest na bieżąco publikowana na stronie  facebook Zakładu Usług Komunalnych, 
więc zainteresowana osoba może śledzić.  Termin zakończenia pracy nie zależy od 
prezydenta, a między innymi od takiej pogody, która w tej chwili jest. Do wykonania 
pozostała praktycznie już  końcówka w zasadzie wszystko zbliża się do finału. Kiedy to 
będzie, myślę, że na pewno lada moment.  
Co do drugiej sprawy, powiem tak: to nie ja uznałem pana za stronę w tym postępowaniu 
tylko prokuratura, zresztą niezgodnie z prawem. Na co zwrócił uwagę Sąd Rejonowy, 
ponieważ będąc uznanym za stronę, miał pan dostęp do wszelkich materiałów, z czego 
pan korzystał.  Dziękuję.”                                                                                                                                                                                                          
 
Radny Tomasz Klimczak – zwrócił się z zapytaniem: czy przewiduje pan nagrody, 
dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Urzędu Miejskiego, którzy świadczą pracę 
w dniach wolnych od pracy.     
                 
Radny Zbigniew Urban – … ,, panie przewodniczący, panie prezydencie, ja apeluje do 
pana, proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd i nie przekazywać 
nieprawdziwych informacji. Ja nie jestem stroną tego  postępowania, więc proszę być 
precyzyjnym, nie jestem stroną postepowania, dla wszystkich mieszkańców, dla 
wszystkich obecnych na tej sali  informuję, że stronami postępowania jest pan prokurator 
i pan prezydent. Czyli jest to sprawa między prokuratorem, a prezydentem, a nie sprawa 
między radnym Urbanem, a prezydentem.  
I dla uściślenia i podsumowania przypomnę, że to prokurator przesłał do sądu akt 
oskarżenia przeciwko prezydentowi. I w tej sprawie nie ma radnego Urbana. Dziękuję.” 
                                                                                             
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego 
Tomasza Klimczaka.  
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Poinformował, że bardzo ceni sobie współpracę z pracownikami, urzędnikami, którzy 
poświęcają swój wolny czas na imprezy ogólnomiejskie. To jest coś, co jest kierowane 
dla mieszkańców i powinniśmy to docenić.      
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 22 lutego 2018 r.  

do 28 marca 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym nie zgłoszono interpelacji.  
 

Część II 

Pkt 7 porządku posiedzenia 

Sprawozdanie z wykonania planu  

pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej  

za rok 2017 wraz z informacją na temat 

selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej  

w szkołach 

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 Sprawozdaniem z wykonania planu 

pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2017 wraz z informacją na temat 

selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 

Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima  
na drogach miejskich i powiatowych za 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze Sprawozdaniem z przebiegu Akcji Zima 

na drogach miejskich i powiatowych za 2017 r. 
 

Pkt 9 porządku posiedzenia 
Raport z realizacji Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Narkomani w 2017 roku 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  

 
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z Raportem z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w 2017 roku. 
 
Pkt 10 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji  
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny  
na lata 2015-2017 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze  Sprawozdaniem za 2017 rok z realizacji 

Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. 
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji  
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny  
na lata 2015-2017  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  

 
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze Sprawozdaniem za 2017 rok z realizacji 

Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. 
 
Pkt 12 porządku posiedzenia 
Informacja z realizacji zadań  
statutowych realizowanych przez  
MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2017 r. 
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 Informacją z realizacji zadań 
statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2017 r. 
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Pkt 13 porządku posiedzenia 
Podsumowanie Nieobozowej  
Akcji Zima 2018 
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 Podsumowaniem Nieobozowej   
Akcji Zima 2018. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował:  …,, w związku                 
z tym, że zostało nam sześć miesięcy do wyborów, chciałbym poinformować, że 
wszelkiego rodzaju wycieczki między poszczególnymi radnymi, wszelkiego rodzaju 
prezentacje, wszelkiego rodzaju wystąpienia, oświadczenia, od następnej sesji na tych 
posiedzeniach nie będą brane przez mnie pod uwagę. Także proszę się nie napinać, nie 
przygotowywać się specjalnie, żeby tu zaistnieć, tylko proszę zająć się merytorycznie 
sprawami prac Rady Miejskiej w Tczewie.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił przerwę w obradach sesji, 
podczas której spotka się Komisja Polityki Gospodarczej.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Pkt 14 podjęcie uchwał 

    Pkt 14.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.03.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do 
projektu uchwały.  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały. Poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali w/w projekt 
uchwały.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –poinformował, że jest pozytywna 
opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie, Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiemu „SZARAK”. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XL/356/2018 

w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 14.1 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew 

 
Pkt 14.2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia 
rocznego planu potrzeb w zakresie  
wykonywania prac społecznie użytecznych  
w mieście Tczewie na rok 2018 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21.03.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały. Poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali w/w projekt 
uchwały.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb                  
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XL/357/2018 
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w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018 
 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 14.2 – obecnych 21 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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

 
Pkt  14.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
aktualności studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego oraz miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 22.03.2018 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.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
w przyszłości miasto ma być podzielone na 47 obszarów, dla których byłyby tworzone 
osobne plany.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
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przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XL/358/2018 
w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 14.3 – obecnych 21 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 
 
Pkt  14.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału  
zakładowego Tczewskiego Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 05.03.2018 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 podwyższenie kapitału zakładowego 
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
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Uchwałę Nr XL/359/2018 
w sprawie 

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 14.4 – obecnych 21 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 
 

    Pkt  14.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wydawania Biuletynu Informacyjnego  
Gminy Miejskiej Tczew „Panorama Miasta” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.03.2018 r. zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania.   
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka –poinformowała, że 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasza Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa - poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada 
Programowa Panoramy Miasta, 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 wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Tczew 
„Panorama Miasta”. 
 
W wyniku jawnego głosowania   

Uchwałę Nr XL/360/2018 
w sprawie 

wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Tczew „Panorama Miasta” 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 14.5 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wydawania Biuletynu 
Informacyjnego Gminy Miejskiej Tczew „Panorama Miasta”. 
 

    Pkt 14.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
podziału miasta na okręgi wyborcze,  
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby  
radnych wybieranych w każdym okręgu  
w wyborach do Rady Miejskiej w Tczewie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 22.03.2018r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – zgłosiła autopoprawkę do projektu w/w uchwały 
aby w załączniku w tytule tabeli, zmienić zapis ujęty w nawiasie z  (nazwa osiedla oraz 
nazwy ulic w osiedlu ) na (ulice). 
Zmiana spowodowana jest tym, iż niektóre nazwy osiedli nazwane są potocznie.  
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, ponieważ nie miałem okazji zadać żadnego pytania 
dotyczącego projektu uchwały, który będzie  przyjmowany przez radnych Rady 
Miejskiej, ponieważ z tego co wiem, projekt uchwały nie pojawił się na żadnej komisji. 
W związku z tym chciałem tylko dopytać, jaka jest przyczyna przeniesienia ulicy Wojska 
Polskiego od wiaduktu,  aż do skrzyżowania z drogą krajową 91 do trzeciego okręgu 
wyborczego, czyli do osiedla Garnuszewskiego i Nowego Miasta. Ponieważ w mojej 
ocenie mieszkańcy mieszkający blisko wiaduktu na Wojska Polskiego, koło rynku, nie 
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wiele mają wspólnego z mieszkańcami, którzy mieszkają koło stacji Dziczka. Co było 
przyczyną przeniesienia tej ulicy Wojska Polskiego do okręgu wyborczego nr 3.” 
 
Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – poinformował, że w związku ze zmianą przepisów 
Kodeksu Wyborczego powracamy do podziału miasta na wielomandatowe okręgi 
wyborcze na cztery, w których wybieramy od 5 do 8 radnych. Generalnie powracamy do 
podziału miasta na okręgi z 2010 roku z małym wyjątkiem, właśnie ulicy Wojska 
Polskiego. W związku z tym, że zmniejszyła się w ogóle liczba mieszkańców w naszym 
mieście, w 2010 roku wynosiła ona 59 190, a teraz wynosi 56 164. Liczba mieszkańców 
zmniejszyła się w każdym okręgu wyborczym.  Ale niestety w okręgu nr 3, który 
obejmuje nasze zwyczajowo przyjęte osiedla Nowe Miasto i Garnuszewskiego, spadła                
o tyle, że nie wychodziło tam pięć mandatów. W związku z powyższym należało 
dołączyć jakąkolwiek ulicę. Według pana prezydenta i według mnie – tak wnioskujemy,  
propozycja padła na ulicę Wojska Polskiego, bo Wojska Polskiego łączy się z ulicą 
Warsztatową, Sobieskiego, Aleją Zwycięstwa, Jedności Narodu, a te ulice należą do 
okręgu  nr 3.  
W związku z powyższym od nr 6 do nr 31, czyli od wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego 
włączono do okręgu nr 3, natomiast do wiaduktu nr 1-3 i 32-35 włączono do okręgu nr 1 
czyli do Starego Miasta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – myślę, że jeżeli spojrzymy na 
mapę, to jest to naturalny podział, nie ma tutaj żadnych podtekstów i pani sekretarz to 
bardzo czytelnie wyjaśniła.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił uwagę, że można było się zapoznać z tym 
projektem uchwały, pierwszy projekt był z 28 lutego br. i tam ta zmiana już była 
naniesiona i na komisjach jak najbardziej można było na ten temat rozmawiać.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej                   
w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XL/361/2018 
w sprawie 

podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Tczewie. 

 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 14.6 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak , M. Szulc. 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych                       
w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Tczewie. 

 
    Pkt 14.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia  
dotacji celowej na dofinansowanie prac  
związanych z modernizacją źródeł energii  
cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.03.2018r. 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 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach 
konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XL/362/2018 
w sprawie 

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste 

powietrze Tczewa” 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 14.7 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B. Chylicka, J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,                   
T. Klimczak, K. Misiewicz, K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,   
Cz. Roczyński, T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska, Z. Urban,  
J. Ziółkowski, D. Żywicka. 
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przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, M. Szulc, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania 
i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją 

źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
 
Pkt 14.8 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 15.03.2018r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki- przedstawił i omówił zmiany budżetu 
miasta Tczewa na 2018 rok, ujęte w w/w projekcie  uchwały oraz przybliżył kwestie 
nadwyżki czy wolnych środków.  Poinformował, że:  
,, Po utworzeniu  budżetu, w grudniu 2017 roku powiedzieliśmy sobie, że priorytetem 
generalnie na tą kadencję, ale głównie na rok 2018 będą wydatkowane środki związane                
z projektami unijnymi. Wszystkie pozostałe zadania w miarę możliwości finansowych. 
Tak został przygotowany budżet, wiele zadań niestety się  nie dostało  na te pozycje 
budżetowe, gdzieś tam były w rezerwie, co nie znaczy, że myśmy o nich nie pamiętali. 
Dobre zakończenie budżetu roku 2017, jeszcze będziemy mówić na kolejnych sesjach 
spowodowało, że mamy, mieliśmy nadwyżkę  budżetową. Nie chcę w tej chwili mówić              
z czego to się bierze, bo o tym będziemy mówili przy okazji zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu roku 2017, ale jest to kwota ok 17 mln zł.  
Kwota, która pozwala na realizację zadań, o których tak jak wspomniałem, do tej pory 
myśleliśmy, ale one zostały odłożone na półkę. I takim zadaniem, o którym myśleliśmy,  
 jest budowanie kompleksu sportowo–rekreacyjnego na Kanonce. Wspomniałem 
wcześniej o tym, że przystąpiliśmy do badań geodezyjnych gruntu pod kątem możliwości  
budowy nowej niecki basenu. Takie badania zostały już wykonane, one potwierdziły, że 
grunt jest nośny i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na tym terenie taki obiekt 
basenowy wybudować. Tak jak wspomniałem też wcześniej koszt w tej chwili, my 
oceniamy na kwotę od 20-25 mln zł. tzn. bliżej 25 mln zł niż 20 mln zł. Jak będzie 
naprawdę, dzisiaj przy tych szaleństwach cenowych tego nikt nie jest w stanie 
przewidzieć. Nie mniej jednak pracujemy w tej chwili nad montażem finansowym, 
domknięcia zasad finansowania tego zadania. Stąd też w korekcie budżetu przy 
wydatkach w poz. k jest zwiększenie planu wydatków na opracowanie  analizy sposobów 
finansowania inwestycji pn. ,,Budowa infrastruktury basenowej w Tczewie”                              
z uwzględnieniem ich wpływu na budżet miasta. Chcemy po prostu zlecić 
specjalistycznej firmie taką analizę, które źródła finansowania są najbardziej 
odpowiednie, po to żeby taki basen powstał. Przewiduję, że realizacja basenu będzie 
trwała dwa lata w systemie ,,zaprojektuj, wybuduj”, co oznacza, że najwcześniej będzie 
możliwe otwarcie tego baseny w roku 2020. 
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A obok basenu chcemy wybudować lodowisko, którego w Tczewie brakuje. Olbrzymia 
popularność tego niewielkiego lodowiska przy SP nr 11, spowodowała, że myślimy                  
o czymś większym. Przy SP nr 11 ze względów oczywistych, formalnych nie da się tego 
powiększyć, biały orlik ma swoje wymiary. Nie mniej jednak, jest teren przy basenie, 
przy Kanonce, jedyny problem, cena. Oceniamy, że to jest kwota ok. 2 200 000 zł. 
Znowu, jak będzie naprawdę nie wiadomo, ale to jest ostatnia cena, ostatniej realizacji 
takiego basenu w Polsce.  
Jak Państwo wiecie z doniesień medialnych, rozstrzygnęliśmy konkurs na II etap 
przebudowy ulicy Gdańskiej. Niestety w zakresie inwestycji drogowych panuje 
szaleństwo jeżeli chodzi o ceny, musimy to zadanie zrealizować, to są zobowiązania 
wynikające z projektu unijnego, no musimy dołożyć kwotę 3 220 000 zł. 
Tak jak mówiłem wcześniej również w wywiadach, chętnie bym to zadanie przełożył na 
przyszły rok tylko, że nie ma gwarancji, że w roku przyszłym będzie lepiej. Przynajmniej 
jeżeli chodzi o przetargi drogowe, a nam się w tym momencie skumulują inne zadania 
drogowe no i będzie problem dla budżetu, żeby to podźwignąć.  
Kolejne zadanie dotyczy przystąpienia do licytacji komorniczej, na wykup gruntu po 
byłym Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego, jest to teren położony pomiędzy 
ujściem Kanału Młyńskiego a basenem portowym dawnej Stoczni Rzecznej. Licytacja 
będzie w 18 kwietnia, ukazało się już ogłoszenie komornika, cena wywoławcza pierwszej 
licytacji wynosi 864 000 zł. Po to, żeby się zabezpieczyć przed licytacją, nie wiadomo ile 
osób przystąpi, chcemy mieć taką rezerwę finansową, stąd też prośba jest o zwiększenie 
planu wydatków Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym o kwotę 1 100 000 zł.  
Pytanie jest takie, po co w ogóle przystępujemy, po co nam ten teren jest potrzebny. Otóż 
proszę Państwa przy Wiśle dzieje się dużo, wbrew temu, co można sądzić patrząc na tą 
Wisłę. Trwają prace analityczne i praktyczne związane z przywróceniem żeglowności tej 
rzeki. Niedawno obiegła nas informacja o tym, że będzie budowany drugi stopień                        
w Siarzewie, w lutym pan minister Smoliński poinformował, że kolejnym stopniem 
będzie stopień koło Tczewa. Czyli te stopnie będą powstawać, to oznacza regulację rzeki, 
to oznacza możliwość żeglugi. Co do żeglugi, było kilka konferencji i w zasadzie wśród 
specjalistów zajmujących się żeglugą, Tczew jest postrzegany jako dobre miejsce na port 
śródlądowy. Był nawet taki eksperyment, można powiedzieć, rejs studyjny z Gdańska do 
Warszawy, dwie barki z kontenerami, barki wpłynęły do portu Stoczni Rzecznej, nastąpił 
wyładunek kontenerów i załadunek. Czyli sprawdzenie możliwości funkcjonowania tego 
nabrzeża, jako nabrzeża portowego. Zostało to przyjęte przez specjalistów bardzo 
pozytywnie. Do tego potrzebna jest jedna rzecz, musimy mieć basen portowy. Jeżeli 
jedno z nabrzeży zostanie sprzedane, nie wiadomo kto to może kupić i na jakie cele. 
Jeżeli chodzi o drugie nabrzeże, to wiemy, że jest wniosek o upadłość firmy, która tam 
miała produkować konstrukcje stalowe i statki i też nie wiadomo co będzie dalej. Stąd też 
chcę jakby zabezpieczyć na przyszłość, być może będzie nam to potrzebna za pięć, może 
za dziesięć lat. Ale jeżeli tego dzisiaj nie zrobimy, to ten grunt utracimy bezpowrotnie.  
Stąd też ten wniosek o zabezpieczenie kwoty 1 100 000 zł.  
Z większych pozycji jest kwota 900 000 zł na zwiększenie wydatków na plac zabaw na 
Bulwarze Nadwiślańskim. Jak Państwo wiecie dokonujemy sukcesywnej modernizacji 
placów zabaw. Następuje wymiana starych drewnianych, na nowe z  nowym podłożem 
bezpiecznym, miękkim. I niestety dochodzi do takiej paradoksalnej sytuacji, że podłoże 
jest droższe od samej zabawki, oczywiście wszystko zależy od wielkości zabawki. 
Zostało nam to duże koło. Przymierzyliśmy się do tego zadania wychodząc z kwotą 
300 000 zł, co niestety zaraz na samym początku okazało się mrzonką, bo samo podłoże 
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kosztowało by ponad 600 000 zł na tym kole, nie mówiąc o samej zabawce. Znaleźliśmy 
bardzo ładny element zabawowy, pozwoliłem sobie umieścić zdjęcie tego elementu na 
mojej stronie facebook. Spotkało to się z bardzo dużym, życzliwym przyjęciem 
mieszkańców. Nie wziąłem pod uwagę tylko jednej bardzo ważnej rzeczy, że to co 
pierwotnie chciałem .., znaczy zdjęcie jest tego co będzie realizowane, żeby było jasne, 
ale pierwotnie miała to być znacznie większa zabawka. Kiedy dostaliśmy cenę, to …, 
cena była 1 500 000 zł. Więc …, no niestety są takie ceny w tej chwili. Z tego dużego 
elementu realizujemy element środkowy, który i tak będzie unikatem na skalę można 
powiedzieć województwa i podejrzewam, że wiele osób będzie przyjeżdżało tutaj to 
oglądać.  Będzie to element zabawowy o wymiarach 10x10 i wysokości 8m, cena w 
granicach 500 000 zł. Stąd też zwróciłem się do Państwa z prośbą o zwiększenie tych 
środków na bulwarze o kwotę 900 000 zł, ponieważ bulwar wymaga dokończenia. Tam 
jeszcze jest sporo do zrobienia, to będzie kolejny etap inwestowania w ten teren 
rekreacyjny, a co on znaczy dla tczewian, to można było się przekonać jak było parę dni 
słonecznych i te tłumy, które spragnione słońca się pojawiły na tym bulwarze.  
Kolejne zadanie to wykonanie muralu 3D, kwota 50 000 zł. Mamy murale przy ulicy 
Wojska Polskiego, duży wizerunkowy sukces, dobre przyjęcie wśród mieszkańców. 
Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby przejeść na kolejny etap i stworzyć  mural 3D, który 
sprawia wrażenie trójwymiarowego. Trzeba tylko znaleźć  miejsce z dobrą widocznością. 
Po przyjęciu przez Państwa projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, zwrócimy się 
do mieszkańców o zgłaszanie propozycji takich lokalizacji, najlepiej ze zdjęciami danej 
elewacji, a my będziemy występować do właścicieli, zarządców o wyrażenie zgody. 
Część elewacji, która idealnie nadawałaby się, zajęta jest pod reklamę. 
Kolejne zadanie, jak Państwo pamiętacie na początku tego roku, mówiłem że rok 2018 
będzie rokiem Czyżykowa. Jakby po tych czterech latach tej kadencji, przyszła kolej na 
to osiedle, również pod kątem inwestycji oświatowych. W zasadzie wszystkie szkoły 
dostały coś, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 1, która funkcjonuje w kształcie takim, 
jak ja jeszcze do tej szkoły chodziłem. Myślę, że nadszedł czas, żeby się zająć tą szkołą, 
tylko chciałbym zacząć od koncepcji zagospodarowania tego terenu. Szkoła ma sporo 
terenów niewykorzystanych, które można byłoby przeznaczyć na troszeczkę inne cele.                 
O czym ja myślę, przede wszystkim brakuje w tej szkole miejsc parkingowych. To jest 
duża szkoła, a ludzie parkują wzdłuż ulicy Czyżykowskiej, stwarzając zagrożenie dla 
bezpieczeństwa dzieci i też przechodniów. Stąd też jest pozycja koncepcja 
zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z boiskiem sportowym. 
Mam nadzieję, że to pozwoli ujęcie w budżetach kolejnych lat, zadań inwestycyjnych.  
Tczew miastem przyjaznym rowerom. Myślę, że takie hasło można spokojnie w tej 
chwili głosić. Stąd też w budżecie znalazł się zakup i montaż 150 stojaków rowerowych. 
Do tego mamy rower metropolitarny, ścieżki rowerowe, sporo inicjatyw miękkich 
związanych chociażby z konkursami, o których mówiliśmy.   
Chciałbym przystąpić do zadania, o którym się w Polsce mówi ale, które ma raczej mało 
pozytywnych doświadczeń, mam na myśli tzw. ustawę krajobrazową,  która z założenia 
miała chronić krajobraz miasta i ustalać zasady między innymi funkcjonowania reklam, 
wszystkiego, co jakby dzisiaj zaśmieca przestrzeń miejską. Ustawa trudna, tak jak 
powiedziałem, nie ma w zasadzie pozytywnych, dobrych doświadczeń z Polski, a 
praktycznie pracy przy tej ustawie jest mnóstwo. Stąd też zakładamy, że będziemy nad 
nią pracować przez trzy lata. A zaczynamy od procedury przygotowawczej, stąd też jest 
kwota  70 000 zł z przeznaczeniem na ten cel. Pozostałe zadania Państwo macie w 
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projekcie uchwały, nie będę mówił o wszystkim, bo  bym musiał jeszcze tutaj przez co 
najmniej godzinę występować.  
Wracam do tego tematu, o którym wspomniałem o wolnych środkach. Jak wspomniałem 
te wolne środki w tej chwili są oceniane na kwotę ok. 17 000 000 zł. Oczywiście gdzieś 
tam pojawiają się pytania, a gdzie są te pieniądze, a może trzeba je wydać. Więc 
chciałbym przypomnieć, że myśmy te pieniądze w zasadzie już wydali. Były dwie 
korekty budżetu w styczniu, w lutym, dzisiaj mamy korektę marcową. Jeżeli dzisiaj 
Państwo podniesiecie  rękę i te korektę przegłosujecie, to oznacza wydanie                             
ok. 14 000 000 zł z tej nadwyżki budżetowej, z tych niewykorzystanych wolnych 
środków w budżecie.  Taka informacja jest na każdym projekcie uchwały.  Być może 
czytając, na to nie zwraca się uwagi. Przeczytam to co jest napisane w dzisiejszej 
uchwale: Kwota w wysokości 7 894 000 zł. sfinansowana zostanie przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Oznacza to, że w zasadzie z tych 
wolnych środków pozostaje kwota ok. 3 000 000 zł.  
Prosiłbym nie zgłaszać wniosków o realizację zadań,  jakby z jednego powodu, można 
powiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze chciałbym aby nie zgłaszać wniosków 
drogowych, dzisiaj sytuacja jeżeli chodzi o inwestycje drogowe jest tragiczna. Nie ma 
szans na to, żeby dzisiaj zorganizować przetarg z wykonawstwem do końca roku za cenę 
kosztorysową, to jest po prostu nierealne. Firmy  się tego już dzisiaj nie podejmują.  
Natomiast na co te 3 000 000 zł może pójść. Proszę pamiętać o tym, że część przetargów 
jeszcze jest nierozstrzygniętych, nie wiem ile trzeba będzie dopłacić do poszczególnych 
zadań. Nie wiem ile przede wszystkim trzeba będzie dopłacić do zadań unijnych. Przed 
nami duże zadanie rewitalizacji biblioteki, nie wiadomo ile tam pieniędzy oferenci 
zażądają. Stąd też te 3 000 000 zł jest taka rezerwą budżetową, która powinna pozostać 
na ewentualne ruchy po przetargowe.  Także z taką prośbą, dziękuję za uwagę i proszę o 
przyjęcie tej uchwały.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  poinformował, że korekcie 
budżetu miasta na 2018 r. jest także punkt- dofinansowanie zakupu przenośnej 
motopompy pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                        
w Tczewie. Były zapytania jak będzie wyglądało finansowanie zakupu motopompy, pan   
st. kap. Zbigniew Rzepka przedstawi informacje w tym temacie.  
 
St. kap. Zbigniew Rzepka – poinformował, że Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej na początku roku zwrócił się z prośbą do władz samorządowych miasta 
Tczewa o drobną pomoc finansową w wysokości 25 000 zł na zakup przenośnej 
motopompy pożarniczej. Brak wynika z normatywu. Zakup takiego sprzętu to wartość 
ok. 45 000 zł. Zwracamy się o częściowe współfinansowanie. Tak jak wielokrotnie 
zwracamy się o dofinansowanie podajemy, że zwracamy się również  do samorządu 
Powiatu Tczewskiego, do Komendy Wojewódzkiej, czy Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej i tak w tym przypadku. Chcemy aby  miasto częściowo wspomogło nas 
w zakupie motopompy, który będzie służył nie tylko strażakom, ale będzie również 
wykorzystywany do niesienia pomocy mieszkańcom miasta i powiatu tczewskiego.  
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, aby po sfinalizowaniu zakup motopompy, pan 
Komendant poinformował Radę Miejską w Tczewie, kto i w jakiej kwocie oprócz miasta 
Tczewa, dołożył się do zakup motopompy.  
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St. kap. Zbigniew Rzepka – przyjął do wiadomości prośbę radnego Zenona Drewy.  
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, mówimy o projekcie uchwały w sprawie zmian                            
w budżecie miasta Tczewa, moim zadaniem chyba najważniejszej uchwale jaką dzisiaj 
radni będą podejmowali. Ta uchwała dotyczy dużych pieniędzy mowa jest o kwocie 
8 000 000 zł. Ale za nim o tym, jeszcze tytułem wstępu. Wczoraj wystąpiłem … 
pozwoliłem sobie zadzwonić do pani skarbnik i powiedzieć o tym, o czym zamierzam 
dzisiaj mówić, ze względu na ważność tej uchwały. I chcę też powiedzieć, że wystąpiłem 
z wnioskiem już 15 marca, o to, żeby udzielić mi odpowiedzi na pytania dotyczące 
dofinansowania ze środków zewnętrznych do przebudowy ulicy Gdańskiej i ulicy 
Jedności Narodu. Niestety chociaż dzisiaj upływa termin odpowiedzi na to pytanie, do tej 
pory jej nie dostałem. W związku z tym moja wiedza jest trochę ograniczona.                          
Ale powiem, że zadałem te pytania na komisjach i nikt z obecnych na tych komisjach nie 
był w stanie udzielić mi odpowiedzi na proste pytanie.  
A pytanie brzmi: Jaka jest kwota dofinansowania z Unii Europejskiej do przebudowy 
ulicy Gdańskiej do tego fragmentu, który teraz się właśnie kończy i do tego, który mamy 
przebudowywać.  
Dlaczego to jest takie istotne, ponieważ na komisji padła informacja, że jeżeli nie 
będziemy kontynuowali tej przebudowy, to będziemy mieli problem z rozliczeniem                    
z Unią Europejską.  
Sytuacja na rynku drogowym, tak jak powiedział pan prezydent jest bardzo trudna, bo 
firmy, które zajmują się przebudową ulic i dróg doskonale wiedzą, że samorządy muszą 
się rozliczyć ze środków pozyskanych z UE. W związku z tym wszystkie samorządy 
miasta, gminy, powiaty, realizują przebudowę dróg dofinansowane ze środków UE                      
i muszą to zrobić i się rozliczyć. Dlatego przedsiębiorcy, którzy są inteligentnymi ludźmi 
doskonale wiedzą jaka jest koniunktura na rynku i windują ceny.  
Ta cena na przebudowę ulicy Gdańskiej, która ma być teraz rozpoczęta, tj. 280 m drogi                 
i my mamy za to zapłacić 8 000 000 zł. Przebudowa ma dotyczyć fragmentu tam gdzie 
teraz ma się zakończyć, czyli kawałek za Netto przez skrzyżowanie z Aleją Zwycięstwa 
do drugiego budynku. To jest bardzo krótki odcinek w porównaniu z tym, który jest 
przebudowywany, ale cena za przebudowę tego odcinka jest taka sama, jak cena za 
przebudowę Gdańskiej od Dziczka do sklepu Netto, czy za Netto nawet.  
W związku z tym mam poważne wątpliwości, czy miasto Tczew powinno zgodzić się na 
ten dyktat przedsiębiorców i dołożyć 3 200 000 zł do przebudowy tego krótkiego odcinka 
ulicy Gdańskiej. Tym bardziej, że w mojej ocenie sytuacja jest zupełnie inna, niż na tym 
pierwszym odcinku. Bo naprzeciwko Galerii Kociewskiej, która była całkiem niedawno 
budowana, myślę, że ta infrastruktura jest uporządkowana, bo przecież podłączono wielki 
obiekt. Po drugiej stronie ulicy mamy domki jednorodzinne, tam też chyba wielkich 
problemów nie powinno być. Pytanie: skąd taka ogromna cena.  
Jedynym uzasadnieniem, który przez chwilę dopuszczałem jest to, że stracimy środki 
unijne, które pozyskaliśmy. Ale kilka razy pytałem o to w jakiej dużej wysokości te 
środki otrzymaliśmy. Proszę Państwa nie dostałem odpowiedzi na to pytanie.  
Jeżeli ktoś podzieli 8 000 000 zł w zaokrągleniu, przez 280 m, to wyjdzie ile kosztuje                 
1 metr ulicy. Dlatego na tym etapie już mówię, że będę głosował przeciw tej korekcie 
budżetu.  
Ponieważ w mojej ocenie, jak Państwo widzieli, pan prezydent po raz pierwszy 
uzasadniał projekt uchwały, którego jest autorem. I bardzo dobrze, że przekazuje tą 
wiedzę i informacje mieszkańcom. Natomiast dla mnie jest to też taka informacja ukryta, 
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podprogowa, że właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza. Dlaczego, ponieważ jeżeli 
chodzi o tę uchwałę, to chcę Państwu powiedzieć, że my 28 grudnia, planowaliśmy swoje 
wydatki jako miasto i ustaliliśmy, że te wydatki będą na poziomie 258 000 000 zł.                  
W styczniu była korekta, zwiększyliśmy wydatki o 760 000 zł. W lutym była kolejna 
korekta i zwiększyliśmy wydatki o 6 000 000 zł. W marcu jest kolejna korekta                            
i zwiększamy wydatki o 8 000 000 zł. Jak tak dalej pójdzie, to w lipcu zaczniemy 
budować lotnisko, albo aqva park, tak powiem troszeczkę …, .  
Proszę Państwa pan prezydent apelował, żeby zagłosować za tą uchwałą, ale ja mam 
jeszcze jedną wątpliwość, dotyczącą stosunkowo dość dużej kwoty, tj. zakup od 
komornika nieruchomości po PBW i doprecyzuję, że tu chodzi tylko o cześć tej działki, 
która ma dostęp do akwenu. Bo druga część jak Państwo wiedzą, należy do Stoczni 
Rzecznej, która upadał, została zakupiona przez spółkę, która teraz też przeżywa 
ogromne trudności, z tego co wiem zgłosiła upadłość.  I dostęp do tego akwenu jest 
ograniczony, w mojej ocenie będziemy mieli dostęp do 1/3. 
Proszę Państwa z całym szacunkiem dla wszystkich obecnych, ja nie wierze w bajki                  
o budowie drugiego stopnia wodnego w Tczewie, ponieważ te inwestycje, tak szczerze 
mówiąc to już są planowane od dłuższego czasu i myślę, że w tej krótkiej perspektywie 
kilku lat to nie nastąpi. I nie wiem, czy warto jest, zamrozić te pieniądze. Tym bardziej, 
że dużo większy fragment po stoczni może być także do kupienia i to z lepszą 
infrastrukturą niż po PBW.  
Dlatego proszę Państwa zagłosuje przeciwko tej uchwale, ze względu na te pozycje. 
Dodam tylko, że ja się bardzo cieszę, że jest pomysł budowy  lodowiska zadaszonego. To 
bardzo dobry pomysł. Martwi mnie, że w kwietniu, tak naprawdę, czy w marcu my nie 
mamy nawet projektu. To jest kolejny, że tak powiem asumpt do tego, że to tak do końca 
nie jest zaplanowane. Gdyby w pozycje w budżecie były rozdzielone, to większość z nich 
bym poparł. Ale ponieważ one są razem, to nie mogę zgłosować za tą uchwałą.  I jeszcze 
raz zachęcam Państwa do zastanowienia się, czy powinniśmy zgodzić się na dyktat 
przedsiębiorców i tak dużo dopłacać. Bo ja rozumiem sytuację na rynku, ale płacić dwa 
razy tyle prawie niż planowaliśmy. Czy to jest zasadne. Tym bardziej, że my mamy do 
budowy jeszcze parking za 11  000 000 zł, jeżeli tam cena będzie dwa razy większa, to co 
my zrobimy.  
I bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie my mamy dofinansowanie do 
przebudowy ulicy Gdańskiej, tej, która się kończy i ta, która ma być teraz przebudowana, 
czyli 280 m. Czy to nie jest tak, że możemy zyskać kilka złotych, a wydać na budowę 
dwa razy  tyle. Czy nie powinniśmy odłożyć w czasie tej przebudowy i poczekać aż 
sytuacja tym rynku się unormuje. Dziękuje bardzo.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował:  ,, jak to dobrze 
być oportunistą i móc powiedzieć wszystko co się chce, prawda? Jak dokładamy do ulicy 
chcemy mieć porządek to okazuje się źle. Dlaczego dokładamy, gdybyśmy nie dołożyli 
tych pieniędzy okazałoby się dlaczego nie dokładamy  tych pieniędzy. I to tak w miarę 
siedzenia, zawsze można sobie po swojemu interpretować te zamierzenia, które służą 
naszemu miastu, nikomu innemu, nie panu prezydentowi, nie radnym tylko mieszkańcom 
naszego miasta. Także te słowa panie radny Urban naprawdę nie służą dobru naszego 
miasta. Taka jest moja opinia. Dziękuje bardzo.”  
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Radny Zbigniew Urban - … ,, jeszcze nie skończyłem panie przewodniczący, ponieważ 
pan zaczął mnie oceniać, przypomnę co pan powiedział przed przerwą, że pan nie 
pozwoli do tego, że będą jakieś polemiki między ….” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – … ,, tak od następnej sesji 
kończymy takie wystąpienia.” 
 
Radny Zbigniew Urban - … ,, pozwoli pan mi dokończyć, byłem bardzo kulturalny, 
pozwoliłem panu dokończyć swoją ocenę i teraz bardzo proszę, żeby pan pozwolił 
dokończyć mi. To co pan w tej chwili robi jest niedopuszczalne. Dla wszystkich 
mieszkańców …, ja nie jestem członkiem stowarzyszenia PNP, do którego należy pan 
przewodniczący, pan prezydent i większość radnych na tej sali, więc nie mam obowiązku 
myśleć tak samo jak członkowie PNP. Ja mam własne zdanie, opieram się na własnym 
doświadczeniu i wyciągam z tego wnioski. I za niedopuszczalne uważam, ocenianie 
przez pana opinii innego radnego. Niech pan wygłosi swoją jak ją pan ma, a nie dostał ją 
pan na kartce na papierze.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  … ,, dla informacji pana, nie 
jestem członkiem PNP, jestem w klubie radnych PNP, to dla pana informacja króciutka,                             
a opinia była oczywiście moja.” 
 
Radny Zenon Drewa-  … ,, panie przewodniczący, szanowni państwo, takie sprostowanie 
może małe, co prawda nie powinienem tego czynić ja, ale pani skarbnik. Co roku mamy 
nadwyżkę budżetową, raz ona jest mniejsza, a raz większa. W ubiegłym roku też była 
dość duża i co roku w tym samym czasie dokonujemy jakby podzielenia tej nadwyżki 
budżetowej.  I to się dokonuje teraz, chociaż dokonało się już częściowo na poprzedniej 
sesji, gdzie pewnego rodzaju kwoty zostały przeznaczone na inne zadania. Bardzo 
dobrze, że dzięki tym oszczędnościom, które powstały z zeszłego roku, dokładamy do 
inwestycji, które pozwolą temu miastu się rozwijać.   
Największe wątpliwości budzi ta przebudowa ulicy Gdańskiej. Ale myśmy tę korektę 
bardzo szeroko analizowali na klubie i po prostu uważamy, że jeżeli się powiedziało A, 
to należy powiedzieć B. Całe szczęście, że remont tego pierwszego odcinka dobiega już 
końca i jak zostanie zrealizowany, to naprawdę będzie piękny. I trzeba powiedzieć B                  
i dokończyć ten remont do skrzyżowania, ponieważ to udrożni całą drogę i udrożni 
skrzyżowanie.  
A tak jak powiedział pan prezydent, czeka nas w przyszłości etap trzeci, a potem jeszcze 
etap czarty. I odłożenie inwestycji w czasie spowoduje, duże utrudnienie w roku 
następnym, gdybyśmy chcieli tę inwestycję realizować, a na pewno nie będzie taniej, na 
pewno nie. I z pełnym przekonaniem, mówię w swoim imieniu, że  tą drogę trzeba 
dokończyć.” 
 
Radny Michał Bollin - …,, chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza dotyczy 
rzekomego rozpoczęcia kampanii przez pana prezydenta i opiniowania korekty budżetu. 
Chciałem tylko przypomnieć, że członkowie Komisji Finansowo-Budżetowej 
wystosowali taki wniosek, w którym prosili pana prezydenta, żeby właśnie zrobił to 
osobiście, po raz pierwszy, ponieważ ta korekta była duża. I uważaliśmy, że mieszkańcy 
powinni z ust pana prezydenta  to usłyszeć. Także to jest jakby inicjatywa radnych, 
członków Komisji Finansowo-Budżetowej.  
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Druga sprawa, to chciałbym odnieść się do budowy lodowiska zadaszonego i tutaj miód 
na moje serce i nie tylko moje, ponieważ konkretne rozmowy pomiędzy panem 
dyrektorem Tczewskiego Centrum Sportu radnym Tomaszem Tobiańskim i mną odbyły 
się już we wrześniu poprzedniego roku. I to jest adwocem informacji, która pojawiała się 
w sieci i w mediach odnośnie  tego, że to jest kiełbasa wyborcza. Otóż nie, proszę 
Państwa, to jest proces, który się toczył od dłuższego czasu, w późniejszym etapie 
włączył się w to pan Zenon Drewa. Cieszę się z decyzji pana prezydenta, że pochylił się 
nad tym tematem i dał się przekonać i poszedł z tym wiatrem, który widać, że zaczął 
wiać jeżeli chodzi o inwestowanie w infrastrukturę sportową w naszym mieście. Gdyż 
zakończyliśmy etapy budowy infrastruktury przy szkołach i myślę, że już teraz jest czas, 
na infrastrukturę ogólnodostępną. Dziękuję.” 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - .. ,,chciałem odpowiedzieć panu radnemu, że 
dopiero dzisiaj upływa termin odpowiedzi i dzisiaj tą odpowiedz pan otrzyma. 
Druga sprawa. W trakcie jednej i drugiej komisji tłumaczyłem, że były bardzo burzliwe 
dyskusje nad tym, co dalej robić z tą inwestycją, mówimy tu o ulicy Gdańskiej i jako 
przykład tego podałem, że nie przerywa się budowy domu w połowie. Trzeba to już 
dokończyć. I ani pan i ani nikt na tej sali, nie wie jaka będzie sytuacja w przyszłym roku. 
Dziękuje bardzo.” 
 
Radny Józef Ziółkowski - … ,,panie przewodniczący, wysoka rado, pan prezydent mówił 
tutaj o muralu, może to jest drobnostka w kwestii budżetu, ale bym polecał taki mural, 
który jest pięknie wymalowany w Poznaniu dzielnica Śródka, blisko bramy Poznania.               
W Tczewie nie widzę takiej powierzchni, aby zrobić coś fascynującego, a  mural                       
w Poznaniu jest godny podziwu. Także trzeba będzie dobrze przemyśleć gdzie mural               
w 3 D ma się pojawić. Bo na takiej powierzchni jakiej są murale przy ul. Wojska 
Polskiego, nie będzie oczekiwanego efektu.”  
 
Radny Zbigniew Urban -  .. ,, bardzo się cieszę, że dyskusja na sesji, poza tym jednym 
pana wystąpieniem, jest merytoryczna w kwestii tej uchwały.  Myślę, że pan 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien powiedzieć, skąd się wzięły oszczędności 
z zeszłego roku. A jak nie, to ja dopowiem, że te oszczędności wzięły się z tego,  że nie 
zostały zrealizowane inwestycje. Nie wykonaliśmy inwestycji dotyczącej przebudowy 
ulicy Gdańskiej i ulicy Jedności Narodu. W związku z tym prawie 7 000 000 zł, które 
mieliśmy wydać w ubiegłym roku nie zostało wydanych i przeszło na ten rok.                           
Na Komisji Polityki Gospodarczej, tak jak pan Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk 
powiedział, rzeczywiście była dyskusja, nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie 
drożej czy taniej. Uważam, że nie powinniśmy przepłacać tak dużo za przebudowę 
krótkiego odcinka Jedności Narodu. I nie zgadzam się z tezą, że jak coś zaczęliśmy, to 
róbmy to dalej do końca. Bo jak zaczęliśmy tak fatalnie z przebudową Gdańskiej                 
i Jedności Narodu, to nie wiem jak  skończymy. Dlatego wychodzę z założenia, że 
powinniśmy dokończyć ten etap, który został rozpoczęty i jest w trakcie przebudowy, 
żeby ta ulica była po prostu przejezdna, żeby ludzie w sposób cywilizowany mogli się 
przemieszczać. I zastanowić się nad dalszymi krokami.  
Po raz kolejny chciałem powiedzieć, że zadałem proste pytanie: jakie jest 
dofinansowanie z UE do przebudowy ulicy Gdańskiej. Urząd Miasta potrzebuje 14 dni, 
na to, żeby mi na to pytanie odpowiedzieć. Na komisji nikt nie potrafił na nie 
odpowiedzieć, więc ja zapytam retorycznie, czy to dofinansowanie wynosi 0 zł, jeżeli 
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chodzi o etap, który właśnie kończymy i ten, który mamy przebudowywać. I poproszę o 
taką odpowiedź. 
Natomiast jeżeli chodzi o lodowisko, to chciałbym radnemu Michałowi Bollinowi 
powiedzieć, że chyba nie słuchał mnie uważnie, bo ja jestem za budową tego lodowiska 
zadaszonego. Natomiast zastanawiam się, dlaczego on został zgłoszony właśnie teraz, bo 
mogliśmy to przecież zaplanować w budżecie, być już po wykonaniu dokumentacji                      
i rozpocząć prace budowy, żeby to lodowisko przed grudniem, czy przed sezonem 
zimowym skończyć. Ponieważ są takie trudności z rozstrzyganiem przetargów, więc 
może się okazać, że to się nie uda. I tylko tyle.”  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, że zmiany w budżecie są bardzo 
korzystne. Jeżeli realizowane jest zadanie remont ulicy Gdańskiej, to należy je 
dokończyć i to będzie na pewno z pożytkiem dla wszystkich.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki - … ,, przy poprzednim wystąpieniu powiedziałem, 
że czas na dyskusje o wolnych środkach, będzie dopiero na kolejnych sesjach, przy 
okazji dyskusji na zupełnie innym materiałem. Ale ponieważ usłyszałem, jak pan radny 
Urban głosi herezje skąd się te wolne środki wzięły, to nie wytrzymałem i musze zabrać 
głos. 
Wolne środki w  wysokości 17 000 000 zł  pochodzą z dwóch jakby rodzajów 
działalności, z wydatków bieżących i z wydatków inwestycyjnych. I żeby było 
śmieszniej, to większość oszczędności pochodzi w wydatków bieżących ponad 
10 000 000 zł. Wydatki inwestycyjne w wolnych środkach stanowią tylko kwotę 
7 000 000 zł. Razem to jest jak powiedziałem wcześniej 17 000 000 zł.  
Skąd się wzięło te 7 000 000 zł, wcale nie z Gdańskiej, wcale nie z Jedności Narodu. 
Jeżeli pan radny nie ma wiedzy, to proszę pytać, powiem skąd to się wzięło, bo mam 
zestawienie przed sobą.  
Po pierwsze, zacznę od tych największych kwot:  
- 2 000 000 zł, tj. dotacja dla powiatu na dofinansowanie przebudowy mostu, kwota, 
która była w budżecie w zeszłym roku, przez powiat niewykorzystana, pojawiła się w 
tym roku jako wolne środki,  
- 1 300 000 zł. tj. przebudowa dróg gminnych ulica Gdańska, ale to są oszczędności 
przetargowe, nie z tytułu niezrealizowania zadania, 
-  200 000 zł, oszczędności na budowie drogi dojazdowej do Korala, 
-  240 000 zł,  oszczędności na termomodernizacji budynku przedszkola Nr 8, 
- 761 000 zł, niewykorzystanych środków na budowie parkingu Ks. Ściegiennego,                    
z wiadomych powodów, przystępowaliśmy wówczas do zmiany MPZP,  
- prawie 400 000 zł, na niewydanych środkach z tytułu zagospodarowania terenu 
rekreacyjno-sportowego przy ul. Andersena, ogłaszano przetargi, nie było 
zainteresowania, realizacja zadania nie doszła do skutku, są wolne środki w tym roku,  
- prawie 370 000 zł, niewydanych środków na zagospodarowanie terenów na osiedlu 
Staszica, to jest to co dzisiaj wspominałem, że ten przetarg będzie rozstrzygnięty, bo jest 
jeden oferent, w zeszłym roku nie udało się tego rozstrzygnąć, 
- 130 000 zł, oszczędności na kładce pieszo-rowerowej na Zatorzu wraz                                     
z zagospodarowaniem przyległego ternu, 
- mamy oszczędności z budżetu obywatelskiego. 
Chcę powiedzieć, że tych pozycji inwestycyjnych jest dokładnie 89. Na wielu są 
oszczędności mniejsze kilka, kilkanaście  tysięcy i jak zsumujemy to wszystko w tej 
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masie, daje to kwotę prawie 7 200 000 zł. I taka jest prawda o źródłach wolnych 
środków. Część tych wolnych środków przekazaliśmy na realizację tych zadań, na które 
były przewidziane, miedzy innymi do powiatu, to była korekta w lutym. Między innymi 
w budżecie miasta znalazły się środki na tereny zielone na osiedlu Abisynia i osiedlu 
Bajkowym. Czyli te środki, nie że zostały…, że one przepadły, one wróciły z powrotem 
do  budżetu i ona są dalej wydawane. 
Taka jest prawda o nadwyżce budżetowej, szczegóły oczywiście będą w momencie, 
kiedy przystąpimy do Sprawozdania z działalności i realizacji budżetu za rok 2017. 
Dziękuje bardzo.” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – … ,, jako przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, 
parę rzeczy chcę też sprostować. Korekta dotycząca basenu, drobna, ale to jest początek, 
ten temat pojawia się już od pięciu, sześciu lat, może i więcej tak naprawdę, koncepcja 
już była kiedyś zrobiona.  To nie jest temat nowy, a został wrzucony, bo są pieniądze                  
i powoli przystępujemy do realizacji tego o czym mówiliśmy przez wiele lat. Lodowisko 
to samo. Ten temat pojawił się już od razu, jak tylko powstało lodowisko przy szkole, bo 
od razu pojawiły się głosy, że powinno być zadaszone. Ten temat też jest już wieloletni                 
i po prostu przystępujemy do jego realizacji.   
Ulica Gdańska, to już było tyle wypowiedzi, że już chyba nie musze się powtarzać, 
zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby kontynuować rozpoczęte ulice.  
Plac zabaw na bulwarze też temat toczy się od kliku lat, były zbierane pieniądze i były w 
budżecie. 
Jeżeli chodzi o to, dlaczego nie zaplanowaliśmy tego wcześniej, no dlatego…, pan radny 
chyba tego nie słyszał, pan prezydent powiedział wyraźnie, musieliśmy zagwarantować                
i zabezpieczyć najpierw wszystkie inwestycje, które są związane ze środkami unijnymi.     
I to zrobiliśmy i teraz jak  okazało się, że jest nadwyżka budżetowa, zastanowiliśmy się, 
nad tym, które zadania stojące w kolejce należy zrealizować. I to jest naturalna kolej 
rzeczy. Przypominam, że tak było zawsze. Już zdarzyło się chyba dwie kadencje temu, że 
była dość duża nadwyżka i też zrobiliśmy dokładnie to samo. Proszę sobie przypomnieć, 
co wtedy powstało.  
No i ostatni temat PBW, ja jestem zwolennikiem tego, i myślę, że nie tylko ja, żeby 
myśleć w mieście przyszłościowo a nie ograniczać się tylko do czterech lat jednej 
kadencji. Dziękuję.” 
 
Radny Tomasz Tobiański -  panie przewodniczący, panie prezydencie, korekta, trudna 
uchwała, 14 ponad pozycji i to nie jest tak, jak zostało powiedziane, ja nie chciałbym 
tutaj nikogo oceniać, ale po raz kolejny zostało powiedziane w ten sposób, że to  PNP, że 
my wszystko mamy napisane, pan prezydent nam pisze, a my ewentualnie możemy 
powiedzieć i to jeszcze za zgodą pana prezydenta. Na ostatniej sesji padło takie 
sformułowanie – żołnierze pana prezydenta, mnie się to nie podoba, ja się z tym nie 
zgadzam. I to nie jest tak, jak wielokrotnie już zostało tutaj powiedziane.  
Co do ulicy Gdańskiej mieliśmy spotkanie, posiedzenie klubu  PNP, każdy z nas miał 
inne zdanie, każdy został wysłuchany i to nie jest tak, że prezydent nam karze dzisiaj 
zadecydować o tym, bo to jest jedna jedyna słuszna decyzja prezydenta.  Każdy z nas, 
jeszcze raz podkreślam, mógł się wypowiedzieć, przedstawić swoje argumenty i została 
podjęta decyzja taka a nie inna.  
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Radny Zbigniew Urban – poinformował, iż  popiera budowę zadaszonego lodowiska, 
gdyby zadanie to było ujęte w oddzielnym projekcie  uchwały byłby za, ponieważ jest 
umieszczone razem z innymi, których nie popiera niestety nie może głosować  za tą 
uchwałą.  
Jeżeli chodzi o sprostowania przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej 
Krzysztofa Misiewicz, no to chciałbym wyraźnie wskazać, że radny prostuje rzeczy,                  
o których ja nie mówiłem, więc to jest dosyć ciekawy wybieg, konstrukcja. Ponieważ ja 
ani słowa na temat basenu nie powiedziałem, ani słowa na temat placu zabaw na 
bulwarze. Jak tak dalej będzie prostował, nie wiem do czego to dojdzie.  
Jeżeli chodzi natomiast o pana prezydenta, panie prezydencie ja chciałbym z panem 
dyskutować z panem merytorycznie, a pan swoją wypowiedz znowu rozpoczął od tego, 
że mnie obraża, twierdzi pan, że mówię herezje. Myślę, że nie tędy droga, po prostu 
zacznijmy rozmawiać i przestańmy się obrażać.  
Zadam panu proste pytanie, czy jeżeli mieliśmy zaplanowane wydanie 7 000 000 zł na 
przebudowę ulicy Gdańskiej, ona nie została przebudowana w ubiegłym roku, to czy my 
te pieniądze wydaliśmy czy nie, czy zaoszczędziliśmy mówiąc kolokwialnie. Nie chcę 
wdawać się w dyskusję na temat nadwyżek, podwyżek, na temat finansowych spraw, 
ponieważ mieszkańcy tego nie rozumieją. My powinniśmy powiedzieć o tym na komisji. 
Pytanie  po raz kolejny, panie prezydencie, jakie jest dofinansowanie do przebudowy 
ulicy Gdańskiej, która się kończy i do tej, która się ma być przebudowana. Czy na to 
pytanie mogę uzyskać odpowiedz.     
 
Radny Józef Cichon – poinformował, że oceny mieszkańców dotyczące przebudowy 
ulicy Gdańskiej, nie są zbyt pochlebne.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przedstawił drobną uwagę,  pan radny Urban mówi do 
pana prezydenta, że go obraża, a później sam obraża wszystkich mieszkańców mówiąc, 
że nie zrozumieją tego o czym dyskutujemy.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – w kwestii wypowiedzi pana radnego Urbana, 
dotyczącej ulicy Gdańskiej, poinformowała: ,, Mówimy o roku 2017, był przetarg, była 
podpisana umowa na kwotę ok 10 000 000 zł. Jak wiemy, to zadanie nie zostało 
wykonane w całości do końca grudnia 2017 roku, ale kwota, która wynika z umowy nie 
wykonana, przeszła na rok 2018 jako niewygasające wydatki. Podjęliśmy taką uchwałę   
w grudniu 2017 roku i ta kwota jest w niewygasających wydatkach roku 2017, ale                     
w 2018 roku jest realizowana, ale to jest traktowane jako wykonanie roku 2017.  
Więc o tych kwotach nie mówimy jako wolne środki, które pozostały z modernizacji, czy 
z budowy ulicy Gdańskiej.  
Wolne środki, to są oszczędności, o których mówił pan prezydent, z przetargu, czyli                
w granicach 1 300 000 zł. To jest jedna kwestia.  
Druga kwestia, która była poruszana w tej dyskusji na temat korekty budżetu, co pan 
radny również tutaj podważał, dlaczego te zadania nie zostały ujęte w korekcie budżetu. 
No niestety budżet jest tak konstruowany i tak przygotowywany, że go się robi                       
w październiku, do 15 listopada trzeba go złożyć. Nie ma wtedy wykonania roku 
bieżącego i nie można środków, które domniemamy, a nie wiemy ile tego będzie, 
wprowadzać do projektu budżetu. To co zostaje z niewykonania  planu dochodów                     
i wydatków na koniec roku dopiero można wprowadzać do budżetu w następnym roku                
w okolicach marca. Wtedy mamy wykonanie roku poprzedniego, tak jest co roku. Nie 
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jest to żadne novum, bo jak będziemy omawiać sprawozdanie z wykonania budżetu za 
rok 2017, może bardziej szczegółowo niż w latach poprzednich, zobaczycie Państwo, że 
wykonanie budżetu za rok 2017 nie odbiega znacząco od lat poprzednich.  
Przygotowując się do dyskusji merytorycznej mieliśmy już przygotowane zestawienie na 
komisję, na komisji dyskusja była, ale nie w takim aż zakresie jak tutaj na sesji, a szkoda, 
bo można by przygotować więcej szczegółów. Po to przychodzimy na komisje, po to się 
przygotowujemy, żeby właśnie takie rzeczy dotyczące rzeczy, kwot, wskaźników 
przedyskutować. Bo tutaj do kamery to wydaje mi się, że nie bardzo wszyscy to 
zrozumieją.  
Wykonanie budżetu 2017 roku  nie odbiega od innych budżetów. Rok 2017 – wykonanie 
planu wydatków jest w granicach 94%. W roku 2016 również 94%. W roku 2015                   
– 94,5%. W roku 2014 – 96%. W 2013 roku – 94%. Więc mówimy o podobnym 
wykonaniu planu wydatków.  Tylko w roku 2013 wydatki budżetu miasta kształtowały 
się w wysokości 182 000 000 zł, a w roku 2017 mamy 270 000 000 zł. Więc ten sam 
procent wykonania  planu przy innych kwotach, daje zupełnie inne kwoty.  
W roku 2013 mówiliśmy o wolnych środkach 10 000 000 zł, a teraz mówimy                           
o 17 000 000 zł. Więc co roku jest taka sama sytuacja, bo nie jest możliwe, aby budżet 
był wykonany w 100%.    
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował mieszkańców, że II etap węzła, 
to jest projekt, który złożyliśmy do UE jako całość. Dofinansowanie będzie wynosiło 
ponad 22 000 000 zł. To nie jest tak, że można sobie wybrać część tego  projektu i ja 
zrobić, a drugiej części nie zrobić, bo np. dzisiaj jest drożej a jutro jest taniej. Złożyliśmy  
coś, na coś się umówiliśmy i na coś dwie strony podpisały umowę. I teraz sprawdzamy 
się nawzajem, nikt pewnych rzeczy nie przewidywał wcześniej. My ten projekt chcemy 
zrealizować i realizujemy po kolei. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że nie ma nadal odpowiedzi na pytanie  jakie 
jest dofinansowanie do przebudowy ulicy Gdańskiej.  
Zwrócił się z zapytaniem do Z-cy Prezydenta Miasta Adama Burczyka, czy ulica 
Jedności Narodu, która była przebudowywana pierwszy etap i drugi, który teraz jest  
etap, wchodzi w skład projektu rozbudowy węzła.  
Pytanie drugie, czy fragment ulicy Gdańskiej od Dziczka do Netto, wchodzi projekt, 
który został .. te koszt kwalifikowane zostały uznane, tak.   
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że ulica Jedności Narodu nie 
wchodzi, ulica Gdańska wchodzi. Projekt istnieje jako całość i dofinansowany będzie 
jako całość. Fragment działań zrobionych do tej pory również będzie dofinansowana.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
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. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr XL/363/2018 

w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok 

podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
(podczas głosowania pkt 14.8 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu Z. Urban, 
nieobecni na sesji M. Matysiak,  M. Szulc 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

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

Tczewa na 2018 rok. 
 
Pkt  14.9 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 19.03.2018 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  
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 XL/364/2018 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 14.9 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, M. Szulc, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
 
Pkt 14.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyznania dotacji na prace konserwatorskie,  
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie  
administracyjnym miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 01.03.2018r. 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. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 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. 
Poinformował, że w korekcie budżetu miasta została zwiększona kwota przyznawania 
dotacji na prace konserwatorskie z 50 tys. zł do 100 tys. zł.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że wpłynęło 8 wniosków, 7 wniosków 
zostało uwzględnionych, jeden wniosek nie został uwzględniony ponieważ 
wnioskodawca otrzymał wcześniej dofinansowanie na kamienicę.  
Przyznanie dotacji przyczyni się do tego, że prawie cała pierzeja na ulicy  Krótkiej 
zostanie wyremontowana, cała jedna strona.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XL/365/2018 
w sprawie  
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przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 

administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 14.10 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

J. Cichon, B. Chylicka R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz,  
T. Klimczak, K. Misiewicz,  K. Mokwa,  B. Paprot, Cz. Roczyński,                               
T. Tobiański, Z. Urban, E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,                                
D. Żywicka. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu G. Pierzynowska,   
nieobecni na sesji M. Matysiak, M. Szulc, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

 
Pkt 15 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Józef Ziółkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie dokumentacji remontu ul. Szyprów w 
Tczewie. Zdaniem mieszkańców utwardzenie ulicy może być wykonane z jombów 
(odzysk z innych ulic).  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 449 
 

2. Radny Kazimierz Ickiewicz 
W związku z sygnałami od mieszkańców nt. nazewnictwa rond w mieście radny 
zwrócił się o podjęcie tego tematu i przygotowanie uchwał w problemowej sprawie.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 450 

 
3. Radny Kazimierz Ickiewicz 

W związku z sygnałami od mieszkańców ul. Rejtana (os. Prątnica) radny zwrócił się  
o rozważenie możliwości: 
1) postawienia na tej ulicy naprzemiennie znaku drogowego „zakaz zatrzymywania  

i postoju” ze zmianą strony, gdzie znak miałby obowiązywać co ok. 80-100 m.  
2)  zamontowanie jeszcze jednego progu spowalniającego na wysokości posesji pod 

nr 74 lub 47/49.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 451 

4. Radny Tomasz Klimczak 
Radny zwrócił się z zapytaniem jaka jest częstotliwość wywozu nieczystości                       
z cmentarza przy ulicy Rokickiej w Tczewie.  
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Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 452 
 
5. Radny Michał Bollin  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie remontu parkingu przed budynkami 
mieszkalnymi przy ul. Armii Krajowej 12 i 14 w Tczewie. Wniosek motywuje 
faktem, iż jest to jedyny parking przed budynkami wielorodzinnymi na osiedlu 
Suchostrzygi. Szacowany koszt inwestycji (zgodnie z wyceną do Budżetu 
Obywatelskiego) to 60-80 tys. zł.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 453 

 
6. Radny Zbigniew Urban 

Radny zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie dzieci i uczącej się młodzieży do lat 18 
zamieszkującej w Tczewie z opłat za przejazdy komunikacja miejską. Uzasadnienie  
w załączeniu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 454 

 
7. Radna Danuta Żywicka  

Radna zwróciła się z wnioskiem o ustawienie odpowiednich znaków drogowych 
uniemożliwiających zatrzymywanie oraz postój pojazdów na ul. Grunwaldzkiej na 
odcinku, w którym znajduje się wjazd i wyjazd z Osiedla Dominiki. Uzasadnienie  
w załączeniu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 455 

 
8. Radny Józef Cichon  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem                           
o naprawienie części nawierzchni chodnika przy ul. Kolejowej na odcinku od                        
ul. Wierzbowej do ul. Łąkowej. W trakcie naprawy należy wymienić płytki 
chodnikowe, które uległy zniszczeniu i w ich miejscu powstały głębokie nierówności. 
Usunięcie uszkodzeń ułatwi poruszanie się mieszkańcom, szczególnie osobom 
starszym i niepełnosprawnym.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 456 

 
9. Radny Józef Cichon  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze, w szczególności ulic Młyńskiej  
i Półwiejskiej zwrócił się z wnioskiem o przycięcie drzew znajdujących się na działce 
nr 17/5. W ostatnim tygodniu przycięto większość drzew na działce nr 17/6                         
z wyjątkiem kilku znajdujących się za garażami. Drzewa te są bardzo wysokie                         
i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców i budynków.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 457 

 
10.  Radny Zenon Drewa 

Radny zwrócił się z zapytaniem czy pan Komendant Powiatowej Straży Pożarnej 
wystąpił do innych jednostek samorządowych z prośbą o wsparcie finansowe na 
zakup sprzętu tj. przenośnej motopompy pożarniczej? Czy je uzyskał i w jakiej 
wysokości?   
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 459 
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TREŚĆ INTERPELACJI: 
1. Radny Zbigniew Urban  

Radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
Czy Prezydent Miasta, w obliczu problemów z jakością usług komunikacji miejskiej 
zastanawiał się nad utworzeniem Zakładu Komunikacji Miejskiej i przejęciu tych 
zadań przez miasto? Jakie są mocne i słabe strony takiego przedsięwzięcia oraz jakie 
szanse i zagrożenia wiążą się z utworzeniem takiego zakładu, w szczególności pod 
kątem gospodarności i jakości usług. Czy mógłbym otrzymać analizę SWOT 
dotyczącą celowości utworzenia Zakładu Komunikacji Miejskiej na potrzeby obsługi 
komunikacyjnej mieszkańców Tczewa (w tym analizę kosztów) ? 
Uzasadnienie: 
METEOR będzie świadczył przewozy komunikacji miejskiej do czerwca 2019 r. 
Prezydent Miasta odpowiada za komunikację miejską. W mojej ocenie komunikacja ta 
daleka jest od standardów, jakie obowiązują w innych miastach. Jest to skutek 
wymagań wobec przewoźnika zawartych w poprzednim przetargu przez władze 
miasta, dlatego ta analiza jest niezbędna.  

    Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 458 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn- zwrócił się do wszystkich radnych 
z prośbą, o  przedstawianie wniosków bez komentarzy.  
 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radny Tomasz Klimczak – pogratulował całej społeczności Przedszkola ,,Jarzębinka” za 
wygranie konkursu na wielkanocną palmę.   
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem do pana prezydenta, ponieważ jakiś 
czas była nieobecna. Poinformowała, że radny Zbigniew Urban wystąpił                                                    
z interpelacją odnośnie bezpłatnych dojazdów dzieci do szkół, w międzyczasie                        
w Dzienniku Bałtyckim zamieszczony był artykuł, że już takie pismo do pana prezydenta 
wcześniej dotarło i pan prezydent już tą sprawę rozważał i ta sprawa jest już na jakimś 
etapie.  
,, Kiedy przeczytałam ten  artykuł i kiedy dzisiaj kolega mówi, że składał interpelację, to 
sobie myślę …, no to będziemy wszyscy interpelacje z gazety wyczytywać i będziemy 
zgłaszać. To nie o to chodzi, ale już dopytuje, czy może jestem w błędzie, czy już pan 
prezydent w tym temacie coś poczynił.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Rajmund Dominikowski - .. ,, Szanowni 
Państwo, dzisiaj jest Wielki Czwartek, okres przedświąteczny, chociaż pogoda jest raczej 
wigilijna, a nie wielkanocna. Jest to czas zadumy i refleksji. Chcę wrócić do mojego 
poprzedniego wystąpienia, które pan przewodniczący nazwał trochę emocjonalnym,                 
i ono takie było proszę Państwa.  
W moim poprzednim wystąpieniu, nie było moją intencją obrażanie kogokolwiek,                   
a raczej zwrócenie uwagi, że nie wolno zadawać pytań, na które nie ma odpowiedzi. 
Podkreślałem to dwukrotnie. Ale moja wypowiedź wyrwana z kontekstu mogła sprawić 
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wrażenie obrażające kogoś, różnych członków rodziny, która zawsze powinna być daleko 
od nas, od tej sali.   
Dlatego jeżeli pani X poczuła się obrażona, to ja ją przepraszam. Uważam, że tak 
powinienem postąpić.   
Wszystko co dzieje się w Radzie Miejskiej, dyskusje, uchwały, polemika, to jest polityka, 
która polega na sporze i konsensusie i na pewno taka się będzie tworzyć dalej w tej 
radzie. Myślę, że to jest nieuniknione.” 
 
Radny Zbigniew Urban - … ,, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. 
Zwracam się najpierw do pana Wiceprzewodniczącego Rady Rajmunda 
Dominikowskiego. Wobec tego co pan powiedział i wobec tego, że pan przeprosił, uznaję 
sprawę za zamkniętą na tym etapie, nie będę się więcej do tego odnosił.  
Mam nadzieję, że nigdy w żadnej formie taka dyskusja, która urąga temu, że pan 
przewodniczący na to pozwala, nie będzie już miała miejsca.  Zresztą taką deklarację 
złożył dzisiaj pan przewodniczący, mam nadziej, że będzie konsekwentny, bo 
przypomnę, że już raz ją kiedyś złożył. Także temat zamknięty, panie radny 
Dominikowski jeżeli chodzi o moją osobę.  
Jeżeli chodzi natomiast o to …., tez ciekawa konstrukcja, pani Chylicka przeczytała                  
w gazecie, nie było jej tu kilka miesięcy i pyta pana prezydenta w sprawie interpelacji                   
i wniosku, który ja złożyłem. Niech mieszkańcy sami to ocenią. 
W formie oświadczenia powiem, że rzeczywiście nie było pani kilka miesięcy, wiele 
rzeczy się działo, o wniosku i  interpelacji, który złożyłem mówię, dyskutuję i weryfikuję 
już od dłuższego czasu. I byłem chyba pierwszą osobą, która to poruszyła. Bo 
przypomnę, że na poprzedniej sesji, jak zapytałem o to, to pan dyrektor ZUK udzielił 
odpowiedzi. A tematem bezpłatnej komunikacji i komunikacji zajmuję się bardzo długo                
i chyba wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – udzielając odpowiedzi na zapytanie 
radnej Bożenie Chylickiej poinformował, że na zapytania dziennikarzy udzielił 
informacji, że temat bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży został podniesiony 
przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Idea była taka, aby 
rozwiązać ten temat jednolicie w obszarze metropolitalnym. Odbyły się dwa spotkania, 
na których nie doszło do konsensusu z racji tego, że wszyscy mówią wprost, że to są 
wnioski kampanijne, ktoś próbuje zbić na tym kapitał. Problem polega na tym, że                      
w każdym mieście są inne rozwiązania i każde miasto obstaje na swoim.  
Decyzje, czy będą takie ulgi w Tczewie, czy nie, uzależniam od stanowiska Związku 
Metropolitalnego. Przed nami spotkanie Zarządu Obszaru Metropolitalnego i na tym 
spotkaniu zapadnie decyzja i wówczas powrócę do tematu.  
 
Radna Bożena Chylicka – podziękowała panu prezydentowi za udzieloną odpowiedź. 
 
Radny Zbigniew Urban –  … ,, panie przewodniczący, panie prezydencie, powiedział pan 
przed chwilą, o wnioskach kampanijnych rozumiem, że pan prezydent Gdyni Szczurek                 
i pan prezydent Gdańska Adamowicz, składają wnioski kampanijne, wnosząc, żeby 
komunikacja była darmowa. Chciałem powiedzieć, że nie jestem jedyną osobą, która o 
tym mówi, a pan przed chwilą powiedział, że jest to problem natury globalnej w naszym 
regionie i chcecie Państwo to rozwiązać w sposób jednolity dla całego Związku  
Metropolitalnego. Tylko w mojej ocenie, tak jak z kartą metropolitarną, takie uzgodnienie 
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wspólne dla wszystkich samorządów, ze względu na specyfikę zawieranych umów                  
i rozwiązań  i nawet sieci komunikacyjnej, jest mało prawdopodobne do osiągnięcia.    
Dlatego powinniśmy pójść chyba własną drogą i zatroszczyć się przede wszystkim                       
o mieszkańców miasta Tczewa, a być może w dalszej perspektywie, całego obszaru.” 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki –  …  ,,w swojej wypowiedzi nie użyłem 
żądnego nazwiska, żadnego z prezydentów i akurat te uwagi to nie były moje uwagi,                  
o jakby zarzut używania, że tak powiem tego elementu w kampanii wyborczej, tylko inne 
miasta podnosiły takie uwagi. A sprawa dotyczyła Gdańska i Wejherowa, a nie Gdańska                         
i Gdyni.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował                                
o nadchodzących wydarzeniach w mieście. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
- konwent odbędzie si ę 12 kwietnia br. o godz. 16.00, 
- sesja 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00, 
- oświadczenia majątkowe za 2017 rok radni winni złożyć do 30 kwietnia 2018 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn w imieniu Rady Miejskiej                       
w Tczewie złożył wszystkim mieszkańcom życzenie Wielkanocne.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XL sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.  
  
Obrady sesji zakończono o godz. 1320. 
 
 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                              Mirosław Augustyn 
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