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P r o t o k ó ł  Nr XLI/2018 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:   - 22/ wg listy obecności 
Nieobecni radni    -  Marek Byczkowski 

 
 

Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XLI sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas,  
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności. 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 

Sprawdzenie obecności radnych 

 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn 
stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 22 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane kworum do 
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Pana Alfreda Schickentanza, Honorowego Obywatela 
Miasta Tczewa.  
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji  
z 12 kwietnia 2018 r. zaproponował zdjęcie z porządku obrad, na wniosek Komisji 
Polityki Społecznej,  pkt-u 10, tj.  Miejski Program Wspierania Rodziny na lata                   
2018-2020. 
Wprowadzenie do porządku obrad  na wniosek Prezydenta Miasta, pkt-u                         
10.10. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/362/2018 Rady Miejskiej                   
w Tczewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia 
dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii 
cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. 
 
Wobec czego,  kolejność podejmowanych uchwał ulegnie zmianie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że na poprzednią 
sesję przygotowane  były prezentacje dotyczące Informacji z działalności CKiS , Fabryki 
Sztuk i MBP w Tczewie, które  nie zostały zaprezentowane, wobec tego w dniu 
dzisiejszym, zarządzający tymi instytucjami przedstawią swoje prezentacje.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – 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 12 kwietnia 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, , J. Cichon,                

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

K. Misiewicz 
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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 29 marca 2018 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2018 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 marca 2018 

r.  do 25 kwietnia 2018 r. 
 
II. Część druga: 

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
za rok 2017. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Tczew, 
9. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa 
na lata 2016-2020. 

 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

10.1 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów 
dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Tczew na cele składowania odpadów stałych, 

10.2 wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 
użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, 

10.3 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu przy ul. Warsztatowej w Tczewie, 

10.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie, 

10.5 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie, 

10.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie, 

10.7 podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania, 
10.8 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok, 
10.9 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
10.10 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie 

    prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu 
   „Czyste powietrze Tczewa”. 

 
11. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
12. 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.               
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 29 marca 2018 r. 
Poinformował, że protokół były wyłożone w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie protokół              
z  sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 29 marca 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, , J. Cichon,                

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

K. Misiewicz 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 29 marca 2018 r. 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c kwiecień 2018 r. 

Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.    
Poinformował ponadto, że nastąpiło zakończenie procesu sądowego dotyczącego 
uchwały Rady Miejskiej w Tczewie  Nr XXVIII/236/2018 z dnia 30 marca 2017 roku             
w sprawie tzw. ,,dużego planu”, który miał miejsce na wniosek Wojewody Pomorskiego. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 25 kwietnia 2018 r. na rozprawie 
uchylił skargę wojewody i uznał, że miasto postępowało w sposób prawidłowy, zgodnie     
z prawem, uchwalając ten plan .  
… ,,Mam nadzieję, że ci, którzy wieszczyli, że miasto będzie płaciło potężne kary 
umowne, teraz delikatnie mówiąc przeproszą za to, bo te informacje mogły wprowadzić 
mieszkańców w błąd.”  
   
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 zapytaniem dotyczącym bieżącej działalności 
Prezydenta Miasta: 
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- czy pan prezydent już pracuje nad tym, żeby wystąpić o kary umowne z tytułu 
niezrealizowania w terminie inwestycji przebudowy ulicy Jedności Narodu i jakiego 
rzędu kwoty chodzą w rachubę.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – udzielił radnemu Zbigniewowi Urbanowi 
odpowiedzi na zapytania, poinformował, że wystąpiono o kary umowne, było to 
zapowiedziane w samej umowie i w działaniach, które były prezentowane w trakcie 
realizacji tej inwestycji.  Firma przekroczyła umowny czas realizacji, który kończył się 
22 grudnia 2017 r. i od tamtego momentu do dnia końcowego odbioru, który jeszcze nie 
nastąpił, są naliczane kary umowne. Po ostatniej fakturze, ostatnich płatnościach, dalsze 
płatności są wstrzymane na poczet przyszłych kar umownych. Konsekwencją tego kroku 
jest to, że firma Strabag poda nas do sądu o zapłatę jednak pełnej kwoty i dalej będzie 
trwał proces sądowy.      
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 29 marca 2018 r.   

do 25 kwietnia 2018 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odczytał informację ze 
zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi do przedstawionej informacji.  
 
Radny Zbigniew Urban - odniósł się do odczytanej odpowiedzi na interpelacji.  
Radny odczytał odpowiedz udzielona przez pana Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych 
Przemysława Boleskiego, która trafiła na ręce pana Prezydenta Miasta Mirosława 
Pobłockiego.  
,, W odpowiedzi na pytanie zawarte w interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Miasta                    
w dniu 29 marca 2018 r. stwierdzam, że pan radny Zbigniew Urban, nie może otrzymać 
analizy SWOT, ponieważ nie bierzemy pod uwagę powołania Zakładu Komunikacji 
Miejskiej i przejęcia nowych zadań przez miasto.” 
Radny poinformował, że oficjalnie wystąpi o uzupełnienie odpowiedzi na tę interpelację, 
ponieważ pan dyrektor Boleski nie jest organem, który może powoływać spółki 
komunalne lub tworzyć zakłady budżetowe, to jest tylko i wyłącznie w gestii pana 
prezydenta. Pan prezydent podejmuje decyzję, czy powstanie takiego zakładu jest 
uzasadnione czy nie. Skoro pan dyrektor pisze do pana prezydenta …., że nie bierzemy 
pod uwagę powołania zakładu komunikacji miejskiej, to znaczy, że musiał ten problem 
przeanalizować i stwierdzić, że takiego zakładu nie będą powoływali.  
Radny poinformował, iż chciałby uzyskać chociaż krótką informację, jakie jest 
uzasadnienie tego, że w ogóle takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, aby radny złożył 
na pisemne zapytanie.  
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Radny Zbigniew Urban – myślałem, że może pan prezydent się wypowie w tej sprawie, 
ponieważ ta sprawa dotyczy pana prezydenta, a nie pana dyrektora Boleskiego. W ogóle 
nie wiem, dlaczego odpowiedź  na interpelację w taki sposób do mnie dotarła.  
W dalszej wypowiedzi radny poinformował, że razem z interpelacją złożył wniosek,                 
aby w dokumentacji przetargowej na komunikację miejską zawrzeć punkt dotyczący 
bezpłatnych przejazdów dla uczącej się młodzieży. Jak również o poinformowanie, jak 
rozpoczną się prace nad tym przetargiem. W odpowiedzi poinformowano, że 
postępowanie jest już prowadzone.  
Radny zaapelował do pana prezydenta o spotkanie z radnymi, w celu zapoznania się ze 
zadaniem radnych na temat bezpłatnej komunikacji miejskiej, na temat wymagań jakie 
należy postawić przewoźnikowi odnośnie taboru, przebiegu linii komunikacyjnych.  
Radny uważa, że taka dyskusja byłaby twórcza i pomogłaby panu prezydentowi podjąć 
lepsze decyzje, tym bardziej, że przetarg jest przygotowywany na 8 lat.  
 

Więcej uwag nie zgłoszono.  
 

Część II 

Pkt 7 porządku posiedzenia 

Sprawozdanie z działalności  

Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Tczewie za rok 2017 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie.  
Radni zapoznali się z prezentacją dotyczącą Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 
w Tczewie, zawierającą film otwierający XIV Przegląd twórczości teatralnej ,,Życie to 
teatr” 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  

 
Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie za rok 2017. 

 
Pkt 8 porządku posiedzenia 

Ocena zasobów pomocy społecznej  

za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą 
informację.  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
ocena zasobów pomocy społecznej odzwierciedla całokształt polityki społecznej w 
Tczewie, w tym działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymana ocena 
zasobów, dowodzi, że działalność MOPS w Tczewie przynosi zamierzone efekty, a dane 
liczbowe ukazują, że skala potrzeb społecznych w mieście, jak i skala możliwości ich 
zaspakajania utrzymana jest na podobnym poziomie.  
W 2018 roku MOPS stoi przed wyzwaniami jak: kontynuacja programu Rodzina 500+. 
W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało 
4 035 rodzin. Będzie realizowany projekt ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2016-2018 ,, Akademia Aktywnych” i projekt ,,Lokalny System 
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Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie Tczewskim” we współpracy                       
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Od 2018 roku Ośrodek realizować będzie 
program ,,Społeczna Odnowa”, współfinansowany w ramach RPO na lata 2014-2020.               
W ramach tego projektu będą realizowane działania społeczne na obszarze  
rewitalizowanym Starego Miasta i Zatorza.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z Oceną zasobów pomocy społecznej 

za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Tczew 

 

Pkt 9 porządku posiedzenia 

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji  

Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił powyższe 
sprawozdanie.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała 
mieszkańców, że na stronie internetowej www.zi.tczew.pl ( zespół interdyscyplinarny) 
można zapoznać się z aktualnymi informacjami oraz poradami dotyczącymi przemocy                 
w rodzinie.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że  

 

Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że zanim 
przejdziemy do przyjęcia następnych punktów porządku obrad punku, zostaną 
przedstawione prezentacje  dotyczące Informacji z działalności CKiS , Fabryki Sztuk                     
i MBP w Tczewie, które  nie zostały zaprezentowane na poprzedniej sesji rady.  
 
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, 
informując, że w obradach sesji uczestniczy 21 radnych.  
 

Pkt 10 podjęcie uchwał 

    Pkt 10.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
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bezprzetargowym umów dzierżaw 

nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Tczew na cele  

składowania odpadów stałych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 28.03.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do 
projektu uchwały.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów 
dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na 
cele składowania odpadów stałych. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLI/366/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele 

składowania odpadów stałych 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.1 – obecnych 21 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów 

stałych. 

 

Pkt 10.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umów 
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użytkowania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Tczew 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 09.04.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji 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 odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umów użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLI/367/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 

użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 1.2 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew. 

 

Pkt  10.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla rejonu przy  

ul. Warsztatowej w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 10.04.2018 r.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi zapytania do projektu uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla rejonu przy ul. Warsztatowej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLI/368/2018 

w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu przy ul. Warsztatowej w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 10.3 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy                              

ul. Warsztatowej w Tczewie. 

 

Pkt  10.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla rejonu Starego Miasta 

w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 10.04.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn - zwrócił się z zapytaniem czy są 
zapytania, uwagi do projektu uchwały.  
 
Radny Zbigniewa Urban – odczytał dwa zdania z uzasadnienia do projektu w/w uchwały, 
tj.: Z w/w uchwały wynika, że ze względu na nieczytelność ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania miasta Tczewa z 2005 roku i jego zmian, jego niewspółbrzmienie                   
z obecną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in. brak licznych 
parametrów, uzależnienie parametrów nowej zabudowy od zabudowy sąsiedniej, dużą 
dowolność interpretacji planu, „szkatułkowość” planu – wielokrotne odsyłanie do innych 
ustaleń planu) i ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych oraz brakiem tekstu jednolitego, stwierdzono, iż jest on nieaktualny i wymaga 
aktualizacji. Przeprowadzona analiza potwierdza konieczność opracowania miejscowego 
planu dla wskazanego obszaru wraz z określeniem warunków kształtowania zabudowy                
i infrastruktury technicznej. 
Radny poinformował, że skutkiem podjęcia tych uchwał będzie pewnie jednolity tekst 
planu w niedalekiej przyszłości.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – dodał, że miasto Tczew  jako 
jeden z pierwszych miast w Polsce taki plan przygotowało i w związku z tym w miarę 
upływu czasu ten plan staje się mało aktualny, dlatego jest takie podejście pana 
prezydenta, aby to wszystko uporządkować. Podziękował radnemu za uwagę.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLI/369/2018 

w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 10.4 – obecnych 21 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie  przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

Starego Miasta w Tczewie. 

 

    Pkt  10.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego dla rejonu  

Piotrowo – Bajkowe w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 10.04.2018 r. zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, zapytania.   
 
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania   

Uchwałę Nr XLI/370/2018 

w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 10.5 – obecnych 21 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu                         

Piotrowo – Bajkowe w Tczewie. 
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    Pkt 10.6 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla rejonu  

Jagiellońska – Rokicka w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 10.04.2018r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLI/371/2018 

w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 140.6 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu                    

Jagiellońska – Rokicka w Tczewie 

 

    Pkt 10.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

podziału miasta Tczewa na stałe  

obwody głosowania 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 25.04.2018r. Poinformował, że dodatkowo, informacyjnie  dołączono do 
niej notatkę służbową z dnia 25 kwietnia 2018 r.  Komisarza Wyborczego, dotyczącą 
konsultacji przesłanego wniosku w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody 
głosowania.   
Sekretarz Miasta Tczewa Katarzyna Mejna – omówiła projekt uchwały.  Poinformowała, 
że jest to nowy projekt uchwały zawierający jedna zmianę, polegająca na włączeniu ulicy 
Wojska Polskiego do obwodu  nr 11 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
przy ulicy Grunwaldzkiej.  
Pani sekretarz poinformowała, że wcześniej była inna propozycja, ale w związku z tym, 
że jest stały podział miasta na obwody głosowania, to komisarz nie zgodził się, żeby 
przypisać część ulicy Wojska Polskiego do okręgu i obwodów w Starym Mieście i na 
Nowym Mieście. W związku z tym powraca się do obwodów głosowania z 2014 roku.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że komisarz 
wyraził zgodę na okręg. 
Sekretarz Miasta Tczewa Katarzyna Mejna – dodała, że na okręg jest zgoda, natomiast  
mieszkańcy będą głosowali tak jak poprzednio w stałym obwodzie głosowania                        
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Grunwaldzkiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
zapytania, uwagi do projektu uchwały, czy wszyscy mają notatkę służbową. 
 
Radna Danuta Żywicka – zwróciła się z prośbą o odczytanie notatki Komisarza 
Wyborczego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał notatkę. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił uwagę, że zmian było dużo więcej i dotyczą one 
przenoszenia ulic między siedzibami komisji obwodowych. Radny zaproponował, aby                 
z tą informacją dotrzeć do mieszkańców, bo być może cześć już  z nich z poprzednią 
wersją  się już zapoznała.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –poinformował, że jest ustawowy 
obowiązek przekazywania informacji mieszkańcom o siedzibach komisji obwodowych.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLI/372/2018 

w sprawie 

podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania 

 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.7 – obecnych 21 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, , J. Cichon,  
B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, T. Klimczak, 
M. Matysiak, K. Misiewicz, K. Mokwa,  B. Paprot, G. Pierzynowska,                
Cz. Roczyński,  M. Szulc, Z. Urban, E. Ziółek-Radziszewska,                                
J. Ziółkowski, D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 

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

stałe obwody głosowania. 

 

Pkt 10.8 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 17.04.2018r.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki- przedstawił i omówił zmiany budżetu 
miasta Tczewa na 2018 rok, ujęte w w/w projekcie  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 
zapytania, uwagi do projektu uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLI/373/2018 

w sprawie  

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

(podczas głosowania pkt 10.8 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
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nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 

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

Tczewa na 2018 rok. 

 

Pkt  10.9 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 17.04.2018 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 XLI/374/2018 

w sprawie 

          zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 10.9 – obecnych 21 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

 

Pkt  10.10  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zmiany uchwały nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania  

i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych  
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z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach  

konkursu „Czyste powietrze Tczewa” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.04.2018 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. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz -  poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Tczewie  z dnia 
29 marca 2018 r. 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 XLI/375/2018 

w sprawie 

zmiany uchwały nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 marca 2018 r. 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 10.10 – obecnych 21 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Byczkowski 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Tobiański 

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały                          

nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018 r. 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 11 porządku posiedzenia 
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Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Czesław Roczyński  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie chodnika łączącego bloki ul. Jedności 
Narodu 20, 21,22 z ul. Gdańską przy ul. Gdańskiej 14 na wysokości cmentarza. 
Realizacja tego projektu umożliwi dotarcie suchą nogą mieszkańcom do dworca PKP 
i cmentarza. Radny składa wniosek  na życzenie mieszkańców.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 461 

 
2. Radny Czesław Roczyński 

Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie słupków uniemożliwiających 
parkowanie samochodów na trawniku znajdującym się na ul. Parkowej 1 - po stronie 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie. W tej chwili kierowcy parkują auta po obu 
stronach jezdni i tym samym utrudniają ruch oraz niszczą trawniki.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 462 

 
3. Radny  Mieczysław Matysiak 

Radny w związku z licznymi prośbami mieszkańców ul. Paderewskiego (usytuowanej 
w bliskim sąsiedztwie Parku Miejskiego), zwrócił się z wnioskiem o likwidację pasa 
zieleni znajdującego się w chodniku od strony południowej tej ulicy. Wyżej 
wymieniony pas jest niestety tylko „toaletą dla zwierząt” oraz „popielniczką dla 
palaczy”, co bardzo źle wpływa na estetykę tej ulicy (w załączeniu kilka zdjęć). 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 463 

 
4. Radny Mieczysław Matysiak 

Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie większej ilości pojemników na odpady 
przy chodnikach na ulicach Kołłątaja, Paderewskiego, Wąskiej; obecna liczba 
pojemników jest zbyt mała, aby utrzymać odpowiednią czystość w tej strefie miasta.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 464 

 
5. Radny Zbigniew Urban  

Radny zwrócił się z wnioskiem o przyznawanie rocznych nagród prezesom spółek 
miejskich w wysokości adekwatnej do ich osiągnięć w roku poprzednim. 
Prezydent wkrótce przyzna roczne nagrody prezesom spółek miejskich. W całej 
Polsce wiele kontrowersji wywołują nagrody przyznane przez Premiera RP 
podległym sobie ministrom i wiceministrom. Niektórzy z nich otrzymali nagrody 
niższe niż prezesi tczewskich spółek. Radny przypomina tylko, że wysokość 
wypłacanych prezesom miejskich spółek przekraczała nawet 50 tyś. zł., co jest w jego 
odczuciu nagrodą bardzo wysoką i niewspółmierną do ich osiągnięć. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 465 

 
Pkt 11 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
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Radny Bartosz Paprot – odczytał oświadczenie dotyczące kierowania fałszywych 
oskarżeń, przez pana  Rajmunda Dominikowskiego (w zał.). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przypomniał, że na ostatniej sesji 
była mowa, że takie oświadczenia, wycieczki między radnymi, nie są sprawami sesji. 
Sprawa ta zaczęła się trochę wcześniej  - przewodniczący zwrócił się z prośba, aby takie 
oświadczenia konsultować. To nie jest odpowiednie miejsce. Radni być może nie są 
zainteresowani sprawami, które dotyczą panów bezpośrednio. Są to sprawy partii, z  
których panowie startujecie. Na przyszłość proszę takich dyskusji tutaj nie wprowadzać.  
Oddał głos panu Rajmundowi Dominikowskiemu, aby krótko odniósł się do 
przedstawionego oświadczenia i na tym zakończymy, proszę więcej w tym temacie głosu 
nie zabierać.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dominikowski – odniósł się do 
oświadczenia przedstawionego przez radnego Bartosza Paprota poinformował, że: 
,,został naruszony mój mir domowy, bo przyszła do mnie osoba, która nie była 
zaproszona, zrobiła mi awanturę  w domu wobec mojej … . Proszę Państwa, co ja w tym 
momencie, jako osoba zagrożona zrobiłem. Zadzwoniłem w pierwszej chwili do pana 
przewodniczącego rady, że jest taka sytuacja, bo nie wiedziałem co mam robić. 
Przewodniczący powiedział, żeby zgłosić to na policję i to zgłosiłem. Jak ma postąpić 
osoba, która czuje się zagrożona. –idzie do instytucji do tego powołanej i podporządkuje 
się wszelkim decyzjom jeżeli chodzi o prokuraturę. Prokuratura nie mogła 
prawdopodobnie postąpić, bo  było słowo, przeciwko słowu, żadnych świadków 
konkretnych nie było. Jeżeli chodzi o wyrok sądu koleżeńskiego, jest to sprawa dla mnie 
zupełnie nie zrozumiała, czekam na uzasadnienie i od tego się odwołam. Także sprawa 
nie jest jeszcze zakończona”.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – zaprosił wszystkich radnych i mieszkańców Tczew, na 
Majówkę Rodzinną, która się odbędzie 19 maja br. od godz. 12.00 do 24.00 na osiedlu 
Witosa. Organizatorem jest pan Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki wraz z 
partnerami. 
 
Radny Krzysztof Bejgrowicz – w imieniu mieszkańców podziękował panu prezydentowi 
za wygospodarowanie kolejnych środków na wykonanie placu zabaw na osiedlu 
Bajkowym oraz radnym  za przyjęcie korekty budżetu miasta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że wyjście radnego 
Bartosza Paprota z sesji rady bez usprawiedliwienia, świadczy o nie szanowaniu  innych 
członków Rady Miejskiej w Tczewie. Zwrócił się z prośbą, aby takie sytuacje się nie 
powtarzały. Nie dotyczy to radnego Zbigniewa Urbana, ponieważ się usprawiedliwiał. 
Jeżeli ktoś chce opuścić sesję, proszę zgłosić to do przewodniczącego.     
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował                                
o nadchodzących imprezach, wydarzeniach kulturalnych w mieście, na które radni 
otrzymali zaproszenia.  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, że wyjście radnego Bartosza Paprota nie jest 
okazywaniem braku szacunku radnym, ale okazywanie braku szacunku mieszkańcom, 
jak również łamanie obowiązków radnego miasta Tczewa.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
- konwent odbędzie się 10 maja br. o godz. 16.00, 
- sesja 24 maja 2018 r. o godz. 10.00. 
- oświadczenia majątkowe za 2017 rok składać można na ręce przewodniczącego rady do   
  30 kwietnia br.  
- w Tczewie funkcjonuje Akademia Młodych Orłów, dzieci w Gdańsku brały udział                  
w turnieju, wygrali ten turniej i w związku z tym powstanie film promujący piłkę nożną. 
Prawdopodobnie film będzie 17 maja br.  następnie będzie on emitowany w telewizji 
polskiej. Jest to promocja miasta Tczewa. Widoczne efekty pracy  szkółki zrzeszającej 
zawodników z wszystkich tczewskich klubów. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XLI sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.  
  
Obrady sesji zakończono o godz. 1250. 
 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                              Mirosław Augustyn 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 


