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P r o t o k ó ł  Nr XLIII/2018 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 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 

 
Nieobecny radny – Czesław Roczyński  

 
 

Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XLIII 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, 
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego, 
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności. 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 

Sprawdzenie obecności radnych 

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

porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad 
sesji  z 14 czerwca 2018 r. proponując wprowadzenie do porządku obrad pkt-ów: 
-  jako pkt 11.14 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia    
   dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów   
   zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew, 
 
- jako pkt 11.15 – podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego utworzenia   
  okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Tczewie, 
 
- jako pkt 11.16 – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia inicjatywy obywatelskiej   
  dotyczącej podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do wprowadzenia     
  darmowej komunikacji masowej dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów i     
  doktorantów na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub   
  doktoranckiej, 
 
- jako pkt 12 – Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie dotycząca projektu Regulaminu   
  dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przekazanego przez Zakład   
  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tczewie  w dniu 11 czerwca 2018 r.  
 
Wobec czego,  kolejność podejmowanych uchwał uległa zmianie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –poinformował, że radni 
otrzymali wszystkie projekty uchwał i stanowisko, które  były omawiane na 
posiedzeniach komisji. Przewodniczący 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  14 czerwca 2018 r. wraz z zaproponowanymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianą 

przyjęto jednogłośnie: za – 22 
 (podczas głosowania pkt 3 – obecnych 22 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, M. Matysiak, K. Misiewicz K. Mokwa,  B. Paprot,                          
G. Pierzynowska, Tobiański, M. Szulc Z. Urban,  E. Ziółek-Radziszewska, 
J. Ziółkowski, D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
 
Porządek posiedzenia:  



3 

 

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 24 maja 2018 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2018 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 24 maja 

2018 r. do 27 czerwca 2018 r. 
 
II. Część druga: 

 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z  wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
  7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
  7.3 Dyskusja. 
  7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   

             sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2017 rok.  

  7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa   

           absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2017 r. 
9. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście 

Tczewie za 2017 rok. 
10. Przedstawienie protokołu nr 2/2018 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Wydziale Spraw Społecznych w zakresie: 
„Rozliczanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tczewa w latach 
2016-2017”. 
 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1 nadania nazw drogom wewnętrznym, 
11.2 nadania nazw rondom w mieście Tczewie, 
11.3 określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
11.4 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta 

Tczewa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 
sprzedaży, 

11.5 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hanny Hass, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, 

11.6 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło 
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy                                 
ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem działki 129, 

11.7 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło 
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prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy                                    
ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem działki 137, 

11.8 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji 
projektu konkursowego „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników 
MOPS w Tczewie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)                     
w ramach Poddziałania 05.04.02. Zdrowie na rynku pracy, 

11.9 przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, 
11.10 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r. 
11.11 wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa, 
11.12 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok, 
11.13 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata                  

       2018-2033. 
11.14 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na    

      dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających   
      azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew, 

11.15 porozumienia dotyczącego utworzenia okręgów wyborczych dla      
      przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Tczewie, 

11.16 rozpatrzenia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej podjęcia wszelkich    
      możliwych działań zmierzających do wprowadzenia   darmowej   
      komunikacji masowej dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów  
      i   doktorantów na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej   
      lub doktoranckiej. 
 

12. Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie dotycząca projektu Regulaminu  
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przekazanego przez Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tczewie  w dniu 11 czerwca 2018 r.  
 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 24 maja 2018 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 24 maja 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 24 maja 2018 r. 
W wyniku jawnego głosowania 
 

protokół z sesji z dnia 24 maja  2018 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 
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 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 22 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, M. Matysiak, K. Misiewicz K. Mokwa,  B. Paprot,                          
G. Pierzynowska, Tobiański, M. Szulc Z. Urban, E. Ziółek-Radziszewska, 
J. Ziółkowski, D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 24 maja 2018 r. 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c czerwiec  2018 r. 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
Poinformował, że: ,, wahałem się troszeczkę, czy o tym powiedzieć, ale powiem, 
ponieważ niestety poziom dyskusji, czy krytyki, który czasami pojawia się                       
w internecie, osiąga powoli dno. Pojawiły się pewne wpisy, które wprost sugerują, że 
biorę łapówki, że posiadam jakieś nie  ujawnione mieszkania w Krakowie i Gdańsku. 
Od razu powiem, że to wszystko jest jedna totalna bzdura. Natomiast, żeby ukrócić ten 
proceder zwróciłem się do organu ścigania o zidentyfikowanie sprawców tych wpisów 
i przykładowe ukaranie.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
są uwagi, pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Uwag, ani zapytań  nie zgłoszono.  
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 26 kwietnia 2018 r.  

do 23 maja 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 – poinformował, iż już po raz któryś składa wniosek albo 
interpelację dotyczącą miejskiego przewoźnika, czyli Meteora i otrzymuje kilku czy 
nawet jednozdaniową odpowiedz na ten temat. Temat, który bulwersuje całe miasto, 
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dotyczący usług świadczonych przez Meteora. Pan Prezydent unika jakiejkolwiek 
odpowiedzi na to pytanie. Radny przypomniał, że złożył również wniosek o spotkanie 
pana prezydenta z radnymi, aby porozmawiać o warunkach jakie powinny być 
postawione nowemu przewoźnikowi. Na ten wniosek radny również otrzymał 
jednozdaniową odpowiedz. Radny poinformował, że wróci do tematu Meteora, przy 
okazji rozpatrywania przez Radę Miejską uchwały w sprawie inicjatywy obywatelskiej 
złożonej przez mieszkańców.  
 

  Część II 

Pkt 7  porządku posiedzenia 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie  

sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania   

     budżetu  miasta za 2017 rok 

 

Pkt 7.1 

Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 

 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, nie zabrał głosu.  
 

Pkt 7.2 

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, że zgodnie                        
z procedurą pan prezydent złożył do dnia 30 marca br.  sprawozdanie z wykonania 
budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
Odczytał:  
Uchwałę Nr 049/g128/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego i objaśnieniami.  
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.  
 
Uchwałę Nr 107/g128/A/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                
w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2018 r. dotyczącą  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2017 roku.  
 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r. zapoznała się z opinią 
RIO dotyczącą wniosku Komisji w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2017 roku i nie skorzystała z 
prawa do wniesienia odwołania.  
 
Pkt 7.3 

Dyskusja. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył dyskusję. 
 

Rady Zbigniew Urban –powiedział, że zabiera głos jako przedstawiciel opozycji ,  
poinformował, iż chciałby nawiązać do dwóch rzeczy: 

1) … ,, dożyliśmy smutnych czasów, czasów w których Prezydent Miasta Tczewa               
w roku wyborczym, w roku w którym  powinien podsumować swoją 
działalność w 2017 roku, nie ma nic do powiedzenia i nie zabiera głosu. Nie 
byłem na to szczerze mówiąc przygotowany, ale taki wniosek, który na gorąco 
przychodzi mi do głowy, może po prostu nie ma się czym pochwalić w tym 
2017 roku. Bo jak wszyscy wiedzą, całe nasze miasto żyło tylko dwiema 
sprawami. Sprawą przebudowy ulicy Gdańskiej i Jedności Narodu, do której 
byliśmy zupełnie nie przygotowani jako inwestor, jako miasto. Sprawa braku 
należytego nadzoru, który skutkował tym, że przez pół roku połowa miasta 
brodziła po kolana w błocie i klęła wręcz na przebieg tej inwestycji. Do 
podsumowania tej inwestycji jeszcze wrócę we wrześniu br. 

2) Druga sprawa, którą żyło miasto, to sprawa Meteora, myślę, że tutaj 
zdecydowana większość mieszkańców również wyrobiła sobie zdanie.  
 

Chciałem powiedzieć także, że we wniosku Komisji Rewizyjnej, który odczytał 
pan przewodniczący, który zawiera bardzo dużo precyzyjnych, szczegółowych 
informacji dotyczących kwot i najważniejsze informacje dotyczące realizacji tego 
budżetu od strony finansowej, natomiast nie inwestycyjnej, na którą także zwróciła 
uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii, w punkcie trzecim  jest 
informacja, że w roku budżetowym 2017 nie zrealizowano wydatków w kwocie 
prawie 7 mln zł. wynikającego z realizacji zadania przebudowa ul. Jedności 
Narodu i ul. Gdańskiej.  
I, że te wydatki zostały przeniesione na następny rok.  
Zatem wszyscy z Państwa radnych zauważyli ten oczywisty fakt, że nie udało się 
zrealizować tak naprawdę najważniejszego zadania inwestycyjnego w tym roku 
budżetowym. Za chwilę podejmą Państwo decyzję, czy udzielić panu prezydentowi 
absolutorium z wykonania tego budżetu, czy nie.  
Ja powiem w ten sposób, poza tym jednym najważniejszym zadaniem, które tak 
bardzo skomplikował życie mieszkańcom Tczewa, pozostałe zostały w mojej 
ocenie zrealizowane. Dlatego ja nie będę przeciwny udzieleniu absolutorium panu 
prezydentowi, tylko wstrzymam się od głosu.”  
 
Radny Zenon Drewa –przedstawił stanowisko klubu Radnych PNP poinformował, 
że: … ,, to już czwarte absolutorium w tej kadencji Rady Miejskiej dla pana 
Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Wszystkie cyfry i wskaźniki 
zostały przytoczone już po wielokroć. Znane są stanowiska Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku, komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie. Wynika z 
nich jasno, że budżet za 2017 rok, został wykonany prawidłowo. Analizując wyniki 
głosowań w komisjach stałych Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, można by się 
pokusić o taki wniosek, że może tym razem pan prezydent otrzyma to absolutorium 
jednogłośnie. Teraz już widzimy, że nie, bo będzie jeden głos wstrzymujący się, 
ale w dalszym ciągu życzę panu prezydentowi, aby to absolutorium było 
jednogłośne. Dodam do tego jeszcze, że realizacja budżetu to wysiłek wspólny, 
wysiłek wielu ludzi skupionych w Urzędzie Miasta w jednostkach, spółkach, 
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instytucjach kultury. Wszystkim im bardzo dziękuję, dziękuje nie tylko za 
realizację tego budżetu, ale dziękuję za  realizację wszystkich dotychczasowych 
budżetów. Miasto z dnia na dzień pięknieje, mam taką nadzieję, że na dzień 
zakończenia naszej kadencji będzie wyglądało jeszcze lepiej i to jest taka 
optymistyczna wiadomość dla mieszkańców naszego miasta.”  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował:  .. ,, powiem tak, panie prezydencie, 
panie Drewa, papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko, a matematyka jest taką 
nauką, że jeden plus jeden równa się dwa. Tylko jak się żyje w naszym mieście, 
fantastycznie ?, gdzie autobusy są stare, gdzie przystanki nie chronią przed 
deszczem, śniegiem,  wiatrem. Tyle prezydent mówił o rowerach, ustawiliśmy w 
całym mieście stacje do naprawy tych rowerów, które same potrzebują naprawy.  
Jeszcze raz zadam pytanie, jak się żyje w naszym mieście. Tym razem panie 
prezydencie nie podniosę ręki za wotum dla pana, też się wstrzymam, jak mój 
zacny kolega Zbyszek Urban.” 
  

Więcej głosów nie zabrano.  
 

Pkt 7.4 

Podjęcie uchwały w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego wraz ze  sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2017 rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 04.06.2018 r.  
 
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem                    
z wykonania budżetu za 2017 rok.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/380/2018 

w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2017 rok 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw- 0, wstrz. -3,  

(podczas głosowania pkt 7.4 – obecnych 22 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,  M. Matysiak, G. Pierzynowska,  M. Szulc,                  
T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.                  

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

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

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2017 rok. 

 

Pkt 7.5 

Podjęcie uchwały w sprawie  

udzielenia Prezydentowi Miasta  

Tczewa absolutorium  z tytułu  

wykonania budżetu za 2017 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.06.2017 r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XLIII/381/2018 

w sprawie  

udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw- 0, wstrz. -3,  

(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 22 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,  M. Matysiak, G. Pierzynowska,  M. Szulc,                  
T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.                  

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

  Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki –… ,, panie przewodniczący, panie i panowie 
radni, przed głosowaniem nie zbierałem głosu, ponieważ wszelkie materiały dotyczące 
działalności prezydenta radni otrzymali, a ja uważam, że o prezydencie decydują 
czyny i efekty a nie to co się mówi do mikrofonu. Dziękuję w tym momencie za to 
absolutorium. Tak jak już to padło tutaj wcześniej, to nie jest tylko kwestia 
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absolutorium dla jednego człowieka, czyli prezydenta. Bo za wykonaniem budżetu stoi 
Rada, która akceptowała budżet, jak i każdą zmianę w budżecie. Za absolutorium stoi 
praca moich najbliższych współpracowników, którym w tym momencie dziękuję                      
i również całego urzędu. Czyli to jest absolutorium dla prawie dwustu osób i za to 
absolutorium dziękuję.” 
 
Pkt 8 porządku posiedzenia 

Sprawozdanie z działalności  

Prezydenta Miasta Tczewa za 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 Sprawozdanie z działalności Prezydenta 

Miasta Tczewa za 2017 r. 

 

Pkt 9 porządku posiedzenia 

Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania  

Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2017 rok. 

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 Raportem z realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2017 rok. 

 

Pkt 10  porządku posiedzenia 

Przedstawienie protokołu nr 2/2018 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Wydziale Spraw Społecznych w zakresie: 

„Rozliczanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tczewa w latach                

2016-2017” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji 
Rewizyjnej przedstawił  protokół w/w protokół. Protokół znajduje się w dokumentach  
Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił 10 minutową przerwę 
w obradach sesji podczas, której spotka się Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja 
Finansowo-Budżetowa.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
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Pkt 11 podjęcie uchwał 

    Pkt 11.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

nadania nazw drogom wewnętrznym 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.06.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do 
projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/382/2018 

w sprawie 

nadania nazw drogom wewnętrznym 
podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 11.1 – obecnych 22 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu J. Cichon,  
nieobecni na sesji Cz. Roczyński 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania nazw drogom 

wewnętrznym. 

 

Pkt 11.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

nadania nazw rondom w mieście Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.06.2018 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
zapytania, uwagi do projektu uchwały. 
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Radny Zbigniew Urban – zwrócił uwagę, że rondo u zbiegu ulic Jedności Narodu, 
Saperskiej i Al. Zwycięstwa jest rondem przejezdnym w związku z tym, będą pewnie 
będą jakieś trudności z jego oznaczeniem i  oznakowaniem. Rondo jest przejezdne 
dlatego, aby autobusy Meteora mogły bezpiecznie wykonać manewr skrętu w ulice 
Jedności  Narodu.  
 
Radny Tomasz Klimczak – poinformował, że na początku kadencji nazwano                          
i oznakowano ronda i koszt oznaczenia ich jest bardzo duży. Radny zaproponował, 
aby pozostawić te skrzyżowania o ruchu okrężnym bez nadawania im nazwy.  
 
Radny Rajmund Dominikowski – wyraził wątpliwość, czy rada ma prawo nadawać 
nazwę rondom. Ustawa samorządowa w art. 18 wymienia, co należy do wyłącznej 
kompetencji rady, a są to, ulice place, pomniki, nie ma tam wymienionego ronda. 
Poinformował, że nadawanie nazw rondom, jest niepotrzebne.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że jest przeciwny nadawaniu nazw 
rondom.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
jeszcze zapytania, uwagi do projektu uchwały. 
 
Mieszkaniec miasta, jeden z wnioskodawców będących na sali obrad zabrał głos, bez 
udzielenia mu głosu, przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że już kilka razy zauważył, że obywatel, 
który przed chwila zabrał głos, zabiera także głos na sesji Rady Miejskiej co prawda w 
punkcie ostatnim wolne wnioski, opinie itd. Ale do tej pory nie zdarzyło się chyba, 
żeby mieszkańcy zabierali głos w sprawach uchwał głosowanych przez Radę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że dlatego nie 
udzielił głosu.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie nadania nazw rondom w mieście Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/383/2018 

w sprawie  

nadania nazw rondom w mieście Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 11, przeciw – 7, wstrz. - 4 

(podczas głosowania pkt 11.2 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

 B. Chylicka, Z. Drewa, K. Mokwa, B. Paprot,  G. Pierzynowska,                            
M. Szulc, J. Ziółkowski,.                   
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przeciw głosowali Z. Urban, K Misiewicz, T. Tobiański, M. Matysiak, M. Bollin, T.Klimczak, 
E. Ziółek-Radziszewska, 

wstrzymali się od głosu K. Ickiewicz, J. Cichon, D. Żywicka, R. Dominikowski, 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie nadania nazw rondom                  

w mieście Tczewie. 

 

Pkt 11.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

określenia zasad usytuowania  

na terenie Gminy Miejskiej  

Tczew miejsc sprzedaży i podawania  

napojów alkoholowych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21.06.2018r. Poinformował, że Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała 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 określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

 

Uchwałę Nr XLIII/384/2018 

w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

podjęto większością głosów: za – 18, przeciw – 1, wstrz. – 3, 
(podczas głosowania pkt 11.3 – obecnych 22 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych) 
 

za głosowali M. Augustyn, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin,                        
M. Byczkowski, B. Chylicka, R. Dominikowski, Z. Drewa,  
K. Ickiewicz,  T. Klimczak, K Misiewicz, K. Mokwa,    B. Paprot,   
G. Pierzynowska, M. Szulc, Z. Urban,  J. Ziółkowski, D. Żywicka.                  

przeciw głosowali T. Tobiański  
wstrzymali się od 
głosu 

M. Matysiak, E. Ziółek-Radziszewska, J. Cichon, 
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nieobecni na sesji Cz. Roczyński 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 
 
Pkt  11.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie miasta Tczewa 

odrębnie dla poszczególnych rodzajów  

napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia w miejscu sprzedaży i poza  

miejscem sprzedaży 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 21.06.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że: ,, mam nadzieję, że powrócimy  
jeszcze później do uchwały dotyczącej zasad usytuowania . Cały czas dyskutowaliśmy 
o tym…, w punkcie drugim według mnie powinniśmy jeszcze dodać świetlice                       
o których mówiłem w protokole z kontroli i kluby młodzieżowe. Aby w pobliżu tych 
miejsc też nie było sprzedaży alkoholu, jest to 9 miejsc w całym mieście. Uchwała 
zawiera zmiany wynikające z ustawy, a wspomniany punkt powinien być dodany od 
nas.”  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, aby w tej 
sprawie być w kontakcie z Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, że:               
,, dwie uchwały, tj. na temat ilości punktów i odległości, to nie były uchwały, które  
rozpatrywały merytoryczne rzeczy zawarte w tej uchwale. Zapisy w tych uchwałach 
były tylko dostosowane do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  
Dobrze byłoby,  aby to wyjaśnił Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości.”  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości Krystian Jędrzejewski – omówił 
projekty uchwał.  
Poinformował, że obecne koncesje ważne są tak długo do póki się nie skończą. 
Następne koncesje będą wydawane w ramach limitu zgodnie z uchwałą. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 
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terenie miasta Tczewa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/385/2018 

w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta 

Tczewa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza 

miejscem sprzedaży 
podjęto większością głosów: za –20, przeciw -  2, wstrz. – 0,  

(podczas głosowania pkt 11.4 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali K. Ickiewicz, T. Tobiański,                      
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia     

w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. 

 

Pkt  11.5  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

bezprzetargowym umowy dzierżawy  

nieruchomości gruntowej położonej przy  

ul. Hanny Hass, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 06.06.2018 r. 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. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hanny Hass, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/386/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hanny Hass, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 11.5 – obecnych 22 radnych)  

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

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

przeciw głosowali -------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Hanny Hass, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 

 

Pkt  11.6  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż  

z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej  

pod budownictwo mieszkaniowe, co do której  

wygasło prawo użytkowania wieczystego,  

położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej,  

oznaczonej numerem działki 129 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 04.06.2018 r. 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. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której 
wygasło prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, 
oznaczonej numerem działki 129. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/387/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo 

użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej 

numerem działki 129 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 11.6 – obecnych 22 radnych)  

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

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

przeciw głosowali -------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej  

pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem 

działki 129. 

 

Pkt  11.7  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż  

z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej  

pod budownictwo mieszkaniowe, co do której  

wygasło prawo użytkowania wieczystego,  

położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej,  

oznaczonej numerem działki 137 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 07.06.2018 r. 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. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której 
wygasło prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej,  
oznaczonej numerem działki 137. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/388/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 

wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo 

użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej 

numerem działki 137 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.7 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali -------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod 

budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania 

wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem 

działki 137 

 

Pkt  11.8  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew  

do realizacji projektu konkursowego „Profilaktyka i edukacja  

zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie”, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  

(RPO WP 2014-2020) w ramach Poddziałania 05.04.02. Zdrowie na rynku pracy 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 29.05.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, 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 przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do  
realizacji projektu konkursowego „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników 
MOPS w Tczewie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Poddziałania 05.04.02. Zdrowie na rynku 
pracy. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/389/2018 
w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu 
konkursowego „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w 
Tczewie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Poddziałania 05.04.02. Zdrowie 

na rynku pracy 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.8 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali -------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew 
do realizacji projektu konkursowego „Profilaktyka i edukacja 

zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie”, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
(RPO WP 2014-2020) w ramach Poddziałania 05.04.02. Zdrowie na rynku pracy 
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Pkt  11.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia Miejskiego Programu  
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 11.06.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, 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 Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata              
2018-2020. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/390/2018 
w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.9 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali -------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 
 

Pkt  11.10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planu kontroli  
Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 29.05.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 
2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/391/2018 
w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r. 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 11.10 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali -------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r. 
 
Pkt  11.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 12.06.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Radny Rajmund Dominikowski – poinformował, że: ,, ta uchwała, to kolejna uchwała, 
gdzie decyzje są podejmowane w Warszawie, a skutki spadają na nas. Można lubić 
pana prezydenta, można nie lubić pana prezydenta, ale jest to uchwała po prostu ….., 
to jest hipokryzja podjęta w Warszawie, że ministrowie dostali Bóg wie jakie nagrody, 
a taki oddźwięk spada to na samorządy. Nie jest to pierwsza taka decyzja proszę 
Państwa, która obciąża Radę. Tak było z reformą szkolnictwa, miała być bezkosztowa 
milion zł,  tak samo było wynagrodzeniem prezydenta, i nazwami ulic, to są wyłączne 
kompetencje rady gminy. Myśmy też zmienili ulice, dużo miast oddało to do sadu                    
i wygrało sprawy. Tutaj też, ja się wstrzymam od głosu w tej sprawie, bo uważam to 
za niesprawiedliwe, że te decyzje są niesłuszne.”   
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, że: ,, to jest taka dziwna uchwała, my 
wiedzieliśmy o niej, że te sprawy toczą się już wcześniej i zdawaliśmy sobie z tego 
sprawę, że to koniec końców i tak do nas  trafi.  Chcę przypomnieć, że 1 grudnia 2014r 
podejmowaliśmy już uchwałę w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta na obecną 
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kadencję. Wypada sobie zadać pytanie, co takiego się wydarzyło w tym czasie, że jest 
nowa uchwała i jakie jest jej uzasadnienie. Czy docierały do władz, albo do 
samorządowców, albo do stosownych gremiów jakieś sygnały, że zarobki starostów, 
prezydentów, burmistrzów, wójtów są za wysokie. Czy toczyła się jakaś debata 
społeczna na ten temat. Czy prowadzono jakieś konsultacje z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego w tej sprawie. Nie, nic takiego nie miało miejsca.  
Jest to projekt, który nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Można by 
wyciągnąć takie wniosek z tego, co się działo wcześniej, że to czysty populizm.                   
Bo cała sprawa zaczęła się od nagród, jakie przyznał sobie rząd. A kiedy sprawa się 
upubliczniła, to zapanowało wielkie oburzenie i słupki poparcia spadły partii, która 
sprawuje władze i trzeba było jakoś ten wizerunek ratować.  
A my tutaj na tej sali zgromadzeni, w większości wiemy z czym wiąże się pełnienie 
funkcji prezydenta miasta, jaka to jest odpowiedzialność, jaka ciąży na nim presja, 
jakie to są obowiązki, a przecież wynagrodzenie powinno być z tym bezpośrednio 
związane.  
Nie może tak być, że jakikolwiek interes polityczny bez żadnego uzasadnienia będzie 
decydował o wynagrodzeniu urzędników miejskich. Z tego wynika, że za ta pracę, 
którą pan prezydent pełnił do tej pory, pobierał wyższe wynagrodzenie, a teraz raptem 
się okazało, że będzie pobierał niższe, dużo niższe. I nie ma to żadnego odniesienia do 
innych funkcji pełnionych, czy w samorządzie, czy też na jakichkolwiek innych 
stanowiskach. Bo my jesteśmy tutaj w tym samorządzie i to jest kompetencja rady 
miejskiej, aby określić wynagrodzenie prezydenta.  
Nie chcę się na to zgodzić, naprawdę nie chcę się na to zgodzić, żeby jakikolwiek 
interes polityczny decydował o tym, jak będą wynagradzani samorządowcy.  
Toczyła się też dość duża dyskusja nad tym, czy te rozwiązania nie stoją                         
w sprzeczności z Konstytucją RP, są opinie prawne, które mówią, że stoją, tylko 
zanim te sprawy się rozstrzygną to minie dużo, dużo czasu, bo wiemy jak funkcjonuje 
Trybunał Konstytucyjny. A my tą decyzję musimy podjąć dzisiaj. Mówię otwarcie, ja 
z taką sytuacją się nie zgadzam i nie zagłosuję nad tym projektem uchwały 
pozytywnie.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował: ,, zacznę od tego, że wszyscy powinniśmy 
przestrzegać prawa, póki co prawo jest takie, jakie jest, a jego konsekwencją jest 
obniżenie nagród pracownikom samorządowym w tym prezydentowi, staroście, co się 
wydarzyło we wtorek. My musimy tego prawa przestrzegać, w związku z tym, nie 
wydaje mi się, żeby był  dzisiaj inny wynik głosowania, niż za.  
Ale chcę nawiązać jeszcze do jednej rzeczy. To nie jest tak, panie Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, że ten problem zaczął się w związku z nagrodami jakie wypłacili 
sobie ministrowi, bo ja o nagrodach dla prezesów spółek komunalnych mówię od 
kilku lat i dla mnie one są zatrważająco duże. I wielokrotnie wnioskowałem o to, żeby 
one były w wysokości adekwatnej do osiągnięć prezesów spółek komunalnych. Jednak 
nigdy ten wniosek nie został uwzględniony. Co więcej radni głosowali przeciwko 
takiemu wnioskowi na jednej z komisji, konkretnie na Komisji Polityki Gospodarczej, 
głosami klubu PNP, ten wniosek został odrzucony. Także problem istnieje już od kilku 
lat.  I powiem więcej, mam nadzieję, że  konsekwencją obniżenia wynagrodzenia 
prezydenta, na które my nie mamy żadnego wpływu w tej chwili, bo takie jest prawo, 
będzie również obniżenie wynagrodzeń zastępcom prezydenta. Bo nie wyobrażam 
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sobie, żeby kierownik urzędu prezydent miasta, zarabiał mniej niż jego zastępca                   
w urzędzie. To jest dla mnie sytuacja chora.  
I mam nadzieję, że prezydent jako walne zgromadzenie wspólników, który sam  
jednoosobowo decyduje o tym jakie są wynagrodzenia prezesów spółek komunalnych 
i nagrody przyznawane prezesom spółek komunalnych, będzie miał na uwadze fakt, 
który za chwilę stanie się oczywistą oczywistością, ponieważ wynagrodzenie 
prezydenta zostanie obniżone.  
I jeszcze jedno, w kontekście artykułu, który się dzisiaj ukazał w tygodniku Wieści               
z Kociewia, uważam, że to nie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  powinien tutaj 
bronić wynagrodzenia pana prezydenta.”  
 
Radny Michał Bollin – poinformował: … ,, w nawiązaniu do tego, co powiedział 
radny Zenon Drewa, chciałem tylko jedną rzecz, uświadomić Państwu, że jest bardzo 
wiele publikacji opinii prawnych, mówiących o tym, że to rozporządzenie faktycznie 
jest niezgodne z przepisami naszej Konstytucji. Od tych bardzo ogólnych, które dla na 
może nie mają takiego codziennego znaczenia, jak zasada zaufania do państwa                             
i tworzonego przez niego prawa. Ale co jest bardziej znaczące jest to zasada ochrony 
praw nabytych i to już dotyczy tak naprawdę każdego z nas.  
Dodatkowo to rozporządzenie łamie jeszcze przepisy wynikające z  ustaleń między 
państwem polskim a unią europejską, a mianowicie europejskiej karty samorządu 
terytorialnego. Co już w ogóle w tym momencie zakrawa na kpinę i śmieszność, bo to 
pokazuje jakim bublem prawnym jest ten dokument.  
Mogę się zgodzić, że jest on na dzień dzisiejszy obowiązujący, ale to też nie jest tak, 
że my jako radni musimy się na niego zgodzić, bo to jest decyzja rady, albo 
przegłosujemy ta uchwałę za, albo przeciw.  
Tu jest wiele dodatkowych czynników dotyczących między innymi nadmiernej 
interpretacji tego rozporządzenia, wchodzących w materię ustawy, której ona dotyczy. 
Ale musimy mieć świadomość tego, że poza tym całym aspektem prawnym, efektem 
naszej decyzji może być również późniejsze naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przez prezydenta, a to się wiąże już z konkretnymi konsekwencjami.                      
I mam nadzieję, że każdy z nas, sam oceni jak powinien zagłosować nad tą uchwałą.  
 
Radny Bartosz Paprot – poinformował, że nie poprze tej uchwały, gdyż wydaje się ona 
być kuriozalna i sprowadza się ona do tego, że pewien szeregowy poseł z Warszawy 
pokazuje palcami jaki prezydent ma ile zarabiać.  Prezes jest wożony i karmiony i ….. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił radnemu uwagę, że 
mówimy o wynagrodzeniu dla prezydenta i nie mówimy o sejmie.  
 
Radny Bartosz Paprot – … ,, w tym momencie jedynym słusznym rozwiązaniem jest 
nie popieranie tej uchwały, ja osobiście się wstrzymam od głosu.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz - … ,, radny Urban kilkakrotnie już mówił o zarobkach 
prezesów, z którymi się nie zgadza, a ja przypominam fakt, że w tym samym czasie 
zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki powiatowej i nie przeszkadzało mu, że prezes 
spółki powiatowej w ciągu pięciu lat zarobił pół miliona zł. więcej niż prezesi naszych 
spółek.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił radnemu uwagę, że 
mówimy o wynagrodzeniu dla prezydenta i nie mówimy o spółkach.  
 
Radny Zbigniew Urban -  zwrócił się z zapytaniem do obecnego na sali pana 
mecenasa, czy rada ma taką możliwość, żeby głosować przeciwko uchwale, 
wynikającej wprost z ustawy.  
Natomiast pan przewodniczący jednak pozwolił na kolejną polemikę między radnymi 
i radny Misiewicz dokończył swoją wypowiedz, to tylko w skrócie: ,, panie radny 
Misiewicz, po raz kolejny zwracam panu uwagę, że my jesteśmy na sesji rady 
miejskiej, dyskutujemy o sprawach miasta, a nie powiatu. Po drugie chciałem panu 
przypomnieć, że prezydent przyznaje nagrody jednoosobowo, sam, a w powiecie 
przyznaje to zarząd powiatu, a nie rada nadzorcza szpitala. Chciałem tylko 
powiedzieć, że ja nigdy, nie wnioskowałem o przyznanie  nagrody w wysokości  
maksymalnej, to się nigdy nie zdarzyło za mojej kadencji.”  
 
Radny Józef Ziółkowski – poinformował, że radny powinien mieć prawo wyboru, to 
rozporządzenie nie daje radnemu żadnego prawa wyboru. Jeżeli radny będzie za 
odebraniem  części wynagrodzenia, to oczywiście straci pan prezydent, jeżeli będzie 
przeciw, to pieniądze zabierze panu prezydentowi Urząd Skarbowy, bo będzie musiał 
te pieniądze oddać.  
Jeżeli ktoś twierdzi, że samorządowcy powinni zarabiać więcej, to powinien 
przygotować ustawę kominową dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, prezydentów 
państwa. Dla mnie jest to też układ bardzo dziwny, że pan premier mojego kraju 
zarabia mniej niż prezes jakiejś spółki dla którego on jest organem założycielskim.  
Ta regulacja powinna przebiegać w sposób spokojny wywarzony, przemyślany, aby 
wszystkie półeczki zarobków zostały ustalone w normalny sposób.  
 
Radny Zenon Drewa – zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana, informując, że:                   
,, moje stanowisko nie jest uwarunkowane tym, że akurat prezydentem Tczewa jest 
pan prezydent Mirosław Pobłocki. Moje stanowisko obejmuje wszystkich wójtów                    
i burmistrzów niezależnie od tego z jakiej partii pochodzą, pana starostę 
Dzwonkowskiego, któremu wczoraj obniżono wynagrodzenie tak samo, tak samo bym 
się zachował.”  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że dwa dni temu czytał artykuł,                       
w którym przytoczone były głosowania z różnych miast w Polsce i niektóre miasta 
przegłosowały obniżenie wynagrodzenia prezydentowi, niektóre były przeciwne,                    
a niektóre w ogóle nie podjęły temat uważając, że nie muszą tego robić.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że wyczerpany 
został temat dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta 
miasta i przechodzimy do głosowania.  
 
Radny Zbigniew Urban – przypomniał o przedstawieniu przez radcę prawnego opinii,  
czy rada ma taką możliwość, żeby głosować przeciwko uchwale, wynikającej wprost        
z ustawy.  
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Radca prawny Mariusz Kosakowski– odpowiadając na zapytanie radnego, 
poinformował, że: ,, oczywiście rada może podjąć decyzję dwojaką, bądź przyjąć, 
bądź nie przyjąć tej uchwały w proponowanej treści.” 
Więcej uwag  nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – odczytał i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta.  
 
W trakcie głosowania przewodniczący udzielił głosu  radnemu Zbigniewowi 
Urbanowi, który poinformował: ,, panie przewodniczący, żeby wszyscy mieli jasność  
nad czym głosujemy, ja rozumiem, że projekt uchwały przedłożony radnym do 
głosowania, ten, który pan odczytał z kwotami, to jest projekt uchwały obniżający 
panu prezydentowi wynagrodzenie.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XLIII/      /2018 
w sprawie 

wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za –2, przeciw – 5, wstrzy. - 14 

(podczas głosowania pkt 11.11 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali Z. Urban, J. Cichon, 
przeciw głosowali T. Klimczak, M. Matysiak D. Żywicka, R. Dominikowski,  

E. Ziółek-Radziszewska, 
wstrzymali się od głosu J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski, B. Chylicka,  

Z. Drewa, K. Ickiewicz, K. Misiewicz, K. Mokwa,  B. Paprot,                          
G. Pierzynowska, Tobiański, M. Szulc, J. Ziółkowski, 

nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

W głosowaniu nie brał udziału radny M. Augustyn.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – ,, proszę państwa przerwiemy 
głosowanie” 
Radny Zbigniew Urban - ,, ja tylko chciałem poprosić o to, aby zanotować wynik 
głosowania, tak jak pan czynił poprzednio, wymieniając wszystkich, którzy głosowali 
przeciw i wstrzymali się.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że jest 
zanotowany wynik imiennego głosowania.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował: ,, panie przewodniczący, panie 
i panowie radni,  chciałbym podziękować za, że tak bronicie mojego wynagrodzenia, 
ale zwracam uwagę, zwłaszcza do tych, którzy głosowali przeciw obniżce, że tak 
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prawdę mówić wy głosowaliście za tym, żeby prezydent złamał prawo. Ja nie mogę 
mieć dotychczasowego wynagrodzenia, więc naprawdę prosiłbym o przemyślenie tego 
stanowiska i głosowanie za obniżeniem, ja muszę przestrzegać prawa. Ponieważ 
prawo obniża mi wynagrodzenie, w związku z tym wy też musicie to przegłosować, 
inaczej ja będę miał problem. Proszę o reasumpcje głosowania.” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że: ,, mnie też zaskoczył pan prezydent, 
bo w takim przypadku jestem skłonny głosować również przeciw, bo nie zgadzam się 
z tym … nie mówię, że pan prezydent, ale tak jak tu było powiedziane, rząd nie jest               
w stanie mnie zmusić do tego, żebym głosował jak rząd chce, ja głosuje tak jak chce,  
a konsekwencje  prawne wtedy trzeba będzie wyjaśniać. Ale nikt nie będzie mnie 
zmuszał do tego, że mam głosować tak, czy inaczej.” 
 
Radny Tomasz Klimczak - …,, szanowni Państwo, wydaje mi się, że jeżeli prezydent 
został wybrany na kadencję czteroletnią, która kończy się pod koniec roku, to 
powinien do końca roku zarabiać tyle, ile zarabia, a nie w trakcie trwania kadencji 
mamy to zmieniać.” 
 
Radny Zbigniew Urban -  ,, chciałbym tylko zwrócić uwagę mojemu przedmówcy, że 
uchwały nie są podejmowane raz na kadencję, raz na całe życie i każdą z uchwał 
można zmieniać. Natomiast wydaje mi się, że po tym co ja powiedziałem i co jeszcze 
też pan radny Józef Ziółkowski powiedział, to chyba nasze wypowiedzi zrozumiał 
tylko pan prezydent.” 
 
Radny Rajmund Dominikowski – poinformował, że: ,, artykuł 18 ustawy                              
o samorządzie gminnym mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
ustalenie wynagrodzenia prezydenta. Ja się zgadzam z tym, co powiedział radny Józef 
Ziółkowski, gdybym głosował za, tak jak pan prezydent prosi, to bym głosował 
przeciwko swojemu przekonaniu i sumieniu. Ja się z takim stanowiskiem nie zgadzam. 
To ma być protest przeciwko takim decyzjom Warszawy, która zmusza nas do 
głosowania  przeciwko swojemu sumieniu i przekonaniu.” 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że:  ,, w związku z tą sytuacją, przed 
reasumpcją głosowania jeszcze, nie wiem czy będzie czy nie, chciałbym, zwrócić się o 
opinię prawną. W tym momencie wynik głosowania jest taki, że uchwała została 
przegłosowana negatywnie, czyli, że nie powinno nastąpić obniżenie wynagrodzenia 
pana prezydenta, ale z ustawy wynika, że powinno. I teraz mam pytanie do pana 
prawnika, jakie są konsekwencje  takiego głosowania.” 
 
Radny Bartosz Paprot - ,, chciałbym tylko powiedzieć, zwłaszcza panu prezydentowi 
Pobłockiemu, że przynajmniej ja absolutnie nie bronię pensji i zarobków pana 
prezydenta. Ja nie zgadzam się z prawem stworzonym przez rząd Prawa                                  
i Sprawiedliwości, które  prawdopodobnie niezgodne jest z Konstytucją i za chwilę 
ponownie wstrzymam się od głosu.  
Bo do momentu rozstrzygnięcia, czy to prawo narzucone odgórnie, przez rząd PiS jest 
zgodne, czy nie zgodne  z Konstytucją, no to do tego momentu ja decyzji nie będę 
podejmował.” 
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Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna – poinformowała, że: ,, Szanowni Państwo, 
rozumiem Państwa obawy, natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie 
i to jest akt wyższego rzędu. Jeżeli Państwo nie podejmą tej uchwały, to będzie 
obowiązywać stara uchwała, natomiast jest ona niezgodna z prawem, gdyż do 
wyłącznej właściwości Rady Ministrów należy określenie maksymalnych widełek                    
i poziomów wynagrodzenia dla pracowników samorządowych.  
Jeżeli urząd będzie takie wynagrodzenie panu prezydentowi wypłacał, to od razu tutaj 
jest dyscyplina finansów publicznych i Regionalna Izba Obrachunkowa i też pewnie 
inne organy nam to zakwestionują. I jest to wtedy duży problem.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  ogłosił 10 minutową przerwę              
w obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn –  wznowił obrady sesji.  
Poinformował, że w trakcie przerwy w obradach sesji radna Ewa Ziółek-Radziszewska  
poprosiła o zwolnienie, także w obradach sesji uczestniczy 21 radnych.                         
Nie ma radnego Cz. Roczyńskiego  i E. Ziółek-Radziszewskiej.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że wracamy do 
procedowania projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa. 
O głos poprosił radny Zenon Drewa.   
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, że: ,, panie przewodniczący, szanowni państwo, 
w czasie przerwy spotkał się klub, porozmawialiśmy o zaistniałej sytuacji, ponieważ ta 
uchwała nie była szerzej konsultowana, omawiana, ponieważ nie była procedowana 
przez komisje, więc nie wszyscy radni mieli świadomość jakiego rodzaju skutki 
prawne pociąga za sobą nie przegłosowanie tej uchwały.  
Teraz po tej dyskusji, która się tutaj odbyła, po wyjaśnieniach pana prezydenta, być 
może, stanowisko niektórych radnych ulegnie zmianie, ale każdy z klubów będzie 
głosował zgodnie z własnym sumieniem, z własnym przekonaniem.  
Ale póki co, wnoszę wniosek do pana przewodniczącego o reasumpcje głosowania.  
 
Radny Rajmund Dominikowski – poinformował, że: ,,proszę państwa mam szereg 
wątpliwości co do tej uchwały, co już było podjęte, na wyraźna prośbę …” 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przerywając wypowiedz 
radnemu Rajmundowi Dominikowskiemu, poinformował, że: ,, nic nie zostało podjęte, 
nie padała formuła, że …” 
 
Radny Rajmund Dominikowski – poinformował, że: ,,sekundę,  ale podjęto decyzje,              
o to mi chodzi, panie przewodniczący i na wyraźną prośbę pana prezydenta, który 
naprawdę wszystkich prosi o to, żeby nie sprawiać kłopotu radzie, ja się wstrzymam 
od głosu. Ja nawet mam wątpliwość, czy my mamy prawo zmieniać tą uchwałę, a to 
już jest kwestia prawna itd.”  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: …,, ja dwukrotnie podczas procedowania 
nad uchwałą w sprawie zmiany wynagrodzenia pana prezydenta, prosiłem                                
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o zanotowanie wyników głosowania. Na co uzyskałem od pana przewodniczącego 
odpowiedz, że wyniki głosowania zostały zapisane. Czy tak było?” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że było 
powiedziane, że zapisuje, być może, że zapisałem wyniki głosowania i to co mam to 
mam zapisane.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyników głosowania 
nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, padł 
wniosek o reasumpcję głosowania i takie głosowanie powtórzymy w tej chwili, pan 
może się wyłączyć, ewentualnie zaskarżyć to.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: ,, to nie o to chodzi, ja nie zamierzam 
niczego skarżyć, oczekuję, że pan będzie postępował zgodnie z obowiązującym 
prawem i naszym statutem i wskaże mi podstawę reasumpcji głosowania, które 
zamierza pan przeprowadzić.”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, jest taka, 
że głosowanie nie zostało zakończone, nie padła formuła, że uchwała został przyjęta 
większością czy nie przyjęta większością głosów i dopóki taka formuła nie padła, 
uważam, że głosowanie można powtórzyć. Jeżeli nie, to będzie pan skarżył to 
głosowanie do pana wojewody, czy ewentualnie do sądu.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: ,, panie przewodniczący, po raz kolejny 
proszę mi nie imputować co mam robić, ponieważ ja nikogo i nigdzie nie skarżę, co 
najwyżej skarżą mnie inni. A chciałem  powiedzieć, że poproszę o ogłoszenie 
wyników głosowania, które się odbyło i ewentualnie przystąpienie do procedury 
reasumpcji głosowania  z przyczyny, która pan wskaże i to wszystko.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, ogłoszę te 
wyniki po reasumpcji głosowania, rozumie pan?” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: ,, ja doskonale rozumiem, myślę, że pan 
prezydent też.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:                              
,, głosowanie odbyło się, nie zostało zakończone, w trakcie głosowania ogłosiliśmy 
przerwę, może pan sobie odsłuchać, może pan popatrzeć, nagrania mamy z sesji,                        
w trakcie głosowania zostało przerwane głosowanie i teraz padł wniosek o reasumpcję 
głosowania. I ja taki wniosek przyjmuje i ponawiam głosowanie w sprawie 
wynagrodzenia prezydenta miasta Tczewa.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował: ,, panie przewodniczący, nie jest moją 
intencją przerwanie procedury, moją intencją jest tylko to, żeby ona odbyła się zgodnie 
z obowiązującym prawem i statutem.  
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Ponieważ padło pytanie kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, po czym ja 
wystąpiłem z prośbą o to, żeby ogłosić wyniki głosowania, co nie znaczy, że uchwała 
była podjęta, bo to nie jest tożsame, tylko o same wyniki głosowania.  
I informacja o tym, że dwóch było za, a pięciu przeciw, pozostali się wstrzymali padła 
na tej sali.” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, nie 
pozostali, bo wstrzymało się 14 osób,  czyli to nie są wszyscy.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował: ,, przed chwila pan powiedział, że 
wstrzymało się 14 osób, więc nie wszyscy głosowali. I proszę tylko o ogłoszenie tego 
faktu, a następnie o przystąpienie do procedury reasumpcji, jeżeli pan uważa, że tak 
może być.”            
                
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że wszyscy 
wiedzą, kto był za, kto się wstrzymał, kto był przeciwny, mamy to nagrane. Teraz 
przechodzimy do reasumpcji głosowania w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta 
Tczewa. O głos poprosił radny Zenon Drewa.  
 
Radny Zenon Drewa – zwrócił się z prośbą aby poddać pod głosowanie wniosek                     
o reasumpcję głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Zenona Drewy o przeprowadzenie reasumpcji głosowania projektu 
uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek radnego Zenona Drewy  
o przeprowadzenie reasumpcji głosowania projektu uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa 
przyjęto większością głosów: za –17, przeciw – 1, wstrzy. - 2 

(podczas głosowania w/w wniosku – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

M. Byczkowski, J. Cichon, Z. Drewa, T. Klimczak, M. Matysiak,                
T. Tobiański,  J. Ziółkowski,  D. Żywicka, Z. Urban,  B. Chylicka,               
K. Ickiewicz, G. Pierzynowska, K. Mokwa. 

przeciw głosowali B. Paprot, 
wstrzymali się od 
głosu 

 R. Dominikowski, M. Szulc 

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
E. Ziółek-Radziszewska, 

 
W głosowaniu nie  brał udziału radny Krzysztof  Misiewicz, obecny podczas 
głosowania. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że: ,, szkoda, że pan przewodniczący nie 
udzielił mi głosu, bo ja chciałem i w jednym i w drugim przypadku, już wcześniej 
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prosiłem o opinię prawną prawnika, który jest na sali i teraz chciałbym go w drugim 
temacie zapytać o opinie.  
Czy według prawnika głosowanie poprzednie zostało zakończone i czy można 
przystąpić do reasumpcji głosowania.  
I to chciałem powiedzieć przed głosowaniem, aby uzyskać tą opinie, abym mógł 
wyrazić swoja opinię. Dlatego nie brałem w głosowaniu w tej chwili.  
 
Radca prawny Mariusz Kossakowski – poinformował, że: ,, szanowni państwo 
reasumpcja głosowania, co do zasady nie jest przewidziana w samym statucie, 
aczkolwiek oczywiście nie jest wykluczona.   
Przy czym przyjmuje się powszechnie, że możliwość  reasumpcji jest przewidziana 
jedynie dla sytuacji wyjątkowych, kiedy w toku przeprowadzonego głosowania 
dojdzie do oczywistych uchybień lub omyłek.  
Więc przy przyjęciu, że w toku niniejszego głosowania, doszło do takiego 
oczywistego uchybienia bądź omyłki formalnej, taka reasumpcja byłaby możliwa.  
Muszę tu wskazać, że ocena zaistnienia tej przesłanki, leży w gestii 
przewodniczącego.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że : ,, dziękuję bardzo panie przewodniczący, 
widzę, że zmierzamy do mety, do brzegu, wobec tego chciałbym zapytać radnych rady 
Miejskiej w Tczewie, kto z nich się pomylił w poprzednim głosowaniu i w skutek tego 
potrzebna jest reasumpcja głosowania.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się do radnego Urbana 
z zapytaniem, czy to jest wniosek. 
 
Radny Zbigniew Urban – potwierdziła, że jest to wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:                     
,, jest pomyłka radnego Kazimierza Mokwy i oczywiście 14 osób, które się 
wstrzymały, są osoby, które nie głosowały, między innymi ja nie zdążyłem jeszcze 
zagłosować. Jeżeli pan policzy  14, 5 i 2, tj. 21 i brakuje nam głosu. Kolega Kazimierz 
Mokwa  powiedział pomylił głosowanie, koleżanka Gertruda Pierzynowska również                   
i radna Danuta Żywicka również.  
Czy w związku z tym, że były pomyłki, możemy przejść do reasumpcji głosowania ? 
Ja uważam, że tak i będziemy głosowali jeszcze raz projekt uchwały w sprawie 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przystąpił do reasumpcji 
głosowania projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa,  
w związku z pomyłkami radnych podczas głosowania. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/392/2018 
w sprawie 

wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za –7, przeciw – 0, wstrzy. - 14 
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(podczas głosowania pkt 11.11 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali Z. Urban, B. Chylicka, K. Ickiewicz, G. Pierzynowska, K. Mokwa, 

M. Augustyn, J. Cichon, 

przeciw głosowali -------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, M. Bollin, M. Byczkowski,  
R. Dominikowski, Z. Drewa, T. Klimczak, K Misiewicz, M. Matysiak, 
B. Paprot, M. Szulc, T. Tobiański,  J. Ziółkowski,  D. Żywicka.                  

nieobecni na sesji Cz. Roczyński,  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
E. Ziółek-Radziszewska, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wynagrodzenia Prezydenta 

Miasta Tczewa. 
 
Pkt 11.12 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 21.06.2018r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski- 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił i omówił zmiany budżetu 
miasta Tczewa na 2018 rok, ujęte w w/w projekcie uchwały, po stronie dochodów                        
i wydatków.  
Po stronie wydatków z przeznaczeniem na: 

a) dokonanie regulacji wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 
pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych od 
dnia 1 czerwca 2018 r. – 1.085.774 zł, 

b) zwiększenie planu wydatków szkół podstawowych (SSP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, 
SP nr 8 i SP nr 12) na organizację półkolonii letnich w związku z większą niż 
planowano liczbą dzieci zgłoszonych na półkolonie oraz zmianą stawki za 
wyżywienie uczestników półkolonii i zmianą stawki na organizację 
wypoczynku – 15.640 zł, 

c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Wydziału Spraw Komunalnych i 
Inwestycji na realizację zadania pn. „Rozbudowa parkingu rowerowego przy 
węźle transportowym” – 60.000 zł, 

d) zwiększenie planu wydatków Wydziału Rozwoju Miasta w związku ze 
zwiększeniem składki członkowskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn.”Budowa 
Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot” – 26.629 zł. Zwiększenie stawki wynika z przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wybór operatora systemu rowerowego, w 
wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła NB TRICITY Sp. z o.o. z 



32 

 

Warszawy. Oferta firmy NB TRICITY Sp. z o.o. zakłada większe nakłady 
finansowe na system w latach 2018-2019 o kwotę 507.816 zł (w tym w 2018r. – 
26.629 zł, w 2019r.-481.187 zł), które związane są z zakupem i dostawą 
systemu informatycznego oraz 100% rowerów wspomaganych elektrycznie, a 
mniejsze w latach 2020-2024 (o kwotę 853.100 zł), które będą dotyczyły 
wydatków na operowanie systemem. 

e) zwiększenie planu wydatków WSKI o kwotę – 23.533 zł na wykonanie 
remontu gwarancyjnego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie (20.496 zł 
otrzymano tyt. odszkodowania z gwarancji należytego wykonania umowy i 
usunięcia wad i usterek wypłaconego przez ERGO Hestia), 

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych ZUK na wykonanie kolejnego 
etapu przebudowy domu pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy                       
ul. Rokickiej w Tczewie - z dodatkowych dochodów wypracowanych przez 
Zakład Usług Komunalnych – 117.000 zł, 

g) zwrot niewykorzystanych dotacji z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu świadczeń 
wychowawczych – 60.000 zł.  

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 
2018 rok o kwotę 1.024.010 zł, tj. do kwoty 30.509.116 zł. 
Kwota zwiększenia deficytu w wysokości 1.024.010 zł sfinansowana zostanie 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 
Jednocześnie dokonano przeniesienia z: 

a) Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 
kwoty  w wysokości 200.000 zł do Wydziału Edukacji dz. 801, rozdz. 80101                
§ 4270 na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przez szkoły 
podstawowe; 

b) planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji dz. 700, rozdz. 
70005 § 6050 kwoty w wysokości 260.000 zł pochodzącej z oszczędności 
przetargowych na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej przy              
ul. Głowackiego” do: 

          - planu wydatków Zakładu Usług Komunalnych kwoty w wysokości 210.000 zł            
            na: 
             • wykonanie chodnika wraz z zatoką przy ul. Głowackiego dz. 600, rozdz.   
               60016, § 4300 – 150.000 zł; 
             • wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zakładu Usług 
               Komunalnych dz. 900, rozdz. 90095 § 6057 – 60.000 zł; 
        - planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji dz. 801, rozdz.   
          8010 § 4270 kwoty w wysokości 50.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie   
          dokumentacji   
          remontu w budynku SP 4 celem adaptacji pomieszczeń na przedszkole”; 

c) planu wydatków Zakładu Usług Komunalnych dz. 600, rozdz. 60016 kwoty w 
wysokości 1.100.000 zł dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Królowej 
Jadwigi” i planu wydatków Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym dz. 
700, rozdz. 70005 § 6060 kwoty w wysokości 545.000 zł przeznaczonej na 
wykup nieruchomości budynkowej do Wydziału Spraw Komunalnych i 
Inwestycji dz. 926, rozdz. 92601 § 6050 kwoty w wysokości 1.645.000 zł na 
zadanie pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w 
Tczewie – etap I”. Zwiększenie środków na w/w zadanie spowodowane jest 
wpłynięciem ofert cenowych w przeprowadzonym postępowaniu w trybie 
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przetargu nieograniczonego, przewyższających kwotę wynikającą z kosztorysu 
inwestorskiego, zabezpieczoną na sfinansowanie zadania. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem czy są 
zapytania, uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że korekta budżetu zawiera zwiększenie 
wydatków na dwa większe zadania, tj. dokonanie regulacji wynagrodzeń – 1.085.774 
zł i  na zadanie pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w 
Tczewie – etap I” - 1.645.000 zł. 
Poinformował, że mieszkańcy Tczewa, skupieni wokół inicjatywy Ratujmy stadion 
osiągnęli swój cel, po kilku miesiącach walki. Jeden z przedstawicieli jest dzisiaj 
obecny na sesji. Należy im przede wszystkim oddać to, że walczyli o ten stadion, 
uczestniczyli   w tych spotkaniach, na które byli zapraszani i zabiegali o to, żeby 
realizacja stadionu doszła do skutku. Pomimo tego, że jak wszyscy państwo wiecie, 
prezydent podjął decyzję o tym, że stadion ma zostać podzielony na działki i 
sprzedany pod budownictwo jedno i wielorodzinne. Z tą decyzją nie zgodził się 
konserwator zabytków. Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął po stronie 
konserwatora i nie wyraził zgody na podział stadionu i sprzedaż. Pan prezydent się 
odwołał od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego i NSA utrzymał 
decyzję WSA.  
Także wiadomo już było, że nie ma możliwości podzielenia stadionu na działki                           
i sprzedania pod budownictwo mieszkaniowe. Cieszy to, że stadion powstanie.  
Jedyna wątpliwość jaka jest, to kwestia dofinansowania z ministerstwa, o które pan  
poseł Kazimierz Smoliński z  panem prezydentem Mirosławem Pobłockim zabiegali w 
ministerstwie.  Mam nadzieję, że to się stanie, tak jak pan prezydent powiedział, 
konkurs nawet jeszcze nie został ogłoszony.  Mam nadzieję, że po realizacji tego 
zadania, ministerstwo przekaże nam środki, które nam obiecało,  w kwocie do 2 mln 
zł.  
Radny odnośnie korekty budżetu, tytułem wyjaśnienia przedstawił w wersji 
tabelarycznej, zmiany korekty budżetu miasta, które odbyły się na przestrzeni 
ostatnich  sześciu miesięcy br. Poinformował, że dochody miasta od uchwalonej 
uchwały budżetowej 245 750 000 zł, do dzisiaj w zasadzie nie wzrosły. Wzrosło 
kilkaset tysięcy.  
Natomiast chciałbym przede wszystkim zwrócić  Państwa uwagę na wydatki. W ciągu 
pół roku zwiększyliśmy wydatki o prawie 19 250 000 zł. Zwiększone wydatki wiążą 
się z realizacją inwestycji, które w korektach się pojawiły. Radny poinformował, że 
bardziej zaniepokojony jest deficytem, czyli różnicą między tym  co do budżetu 
wpływa, a tym, co z budżetu wydajemy. Na koniec czerwca wydamy o  ponad  30 mln 
zł. więcej niż do budżetu wpłynie.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zadłużenie budżetu miasta 
przekroczyło już 71 mln zł. Aczkolwiek wskaźniki wskazują na to, że jest ono 
bezpieczne.  
Radny poinformował, że wielokrotnie zwracał się na komisjach o wyjaśnienie skąd 
pochodzą wolne środki z lat ubiegłych. Na jednej z sesji pan prezydent wyjaśniał. 
Radny zadał pytanie, dlaczego one ciągle rosną. Skąd się biorą wolne środki z lat 
ubiegłych  i czy ich na przykład na koniec marca nie można już jednoznacznie ustalić. 
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Wiem, że później realizowane są jeszcze niewygasające wydatki, ale tutaj jest ten 
wzrost dosyć znaczący.  
Deficyt miasta rośnie w tempie bardzo dużym i sugerowałbym ograniczenie już 
realizacji tych wszystkich obietnic, które pojawiły się w tym roku.   
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – … ,, muszę zając stanowisko, wobec 
tego, co tutaj  usłyszeliśmy. Szkoda, że pan radny przed wystąpieniem, nie zasięgnął 
opinii od kogoś, kto się zna na budżecie, np. pani skarbnik, bo by wyjaśniła te pytania, 
które tu padły, tak dramatyczne.  
Chcę powiedzieć, że miasto nie jest nadmiernie zadłużane, to jest mit. Poziom 
zadłużenia jest na poziomie 30%, a dokładnie 28%, przy dawnym limicie sprzed kilku 
lat 60%. Wiec jesteśmy daleko poniżej  limitu.  
Obecny limit maksymalnego zadłużenia wynosi 8,8%, a zadłużenie miasta na dzień 
dzisiejszy wynosi 3,3%, więc praktycznie jest daleko od maksymalnego poziomu i 
mamy budżet bezpieczny.  
Skąd się biorą wolne środki, dlaczego one rosną – bardzo prosta jest odpowiedz, bo 
rośnie budżet. W ciągu tych kilku lat, szkoda, że pan radny tego nie pokazał, o ile 
wzrosły wydatki budżetu miasta.  
Wolne środki to jest określony stały procent budżetu, skoro rosną wydatki, to ten 
procent 5 czy 6 %  wolnych środków też rośnie. Jest to czysta arytmetyka.  
Wolne środki pozwalają nam na sfinansowanie rosnących wydatków. W każdej 
uchwale dotyczącej korekty budżetu, na samym końcu, jest zapis, że wydatki zostaną 
sfinansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.  
Przypomnę, że te wolne środki za 2017 rok, to  było 17 mln zł. To nie jest tak, że to 
jest  nagle 17 mln zł niewykonanych zadań.  
Rzeczywiście na jednej z sesji przedstawiałem takie rozliczenie dotyczące wydatków 
inwestycyjnych. Nie zdążyłem przekonać do tego pana radnego Urbana, ale mamy też 
takie zestawienie dotyczące wydatków bieżących. 
Na kwotę 17 mln zł, zapracowały zarówno wydatki urzędu miasta, ale głównie 
wydatki naszych jednostek. Sporą część kwoty nie wykorzystały szkoły, zwracając 
pieniądze do budżetu. Stąd się wzięły właśnie te wolne środki.  
Przekaz jest taki, że budżet miasta nie jest nadmiernie zadłużony, wprost przeciwnie, 
poziom zadłużenia jest na poziomie bezpiecznym. Zadłużenie jest po to, żeby 
finansować zadania inwestycyjne, czyli rozwojowe dla miasta.  
Tak samo jak każdy z nas w gospodarstwie domowym, jak chce kupić np. samochód, 
lodówkę, coś większego, to z reguły finansuje to za pośrednictwem pożyczki czy 
kredytu. I tak samo miasto to robi, to nie są jakieś cuda.  
Ostatnie zdanie, to nie były obietnice wyborcze, które były bez pokrycia. Jestem 
ciekaw co pan radny Urban, jeżeli będzie startował  w wyborach, jakie obietnice 
będzie zgłaszał i  czy będzie zgłaszał obietnice, które będą miały pokrycie w 
finansach.  
 
Radny Michał Bollin - …. ,, jedną rzecz chciałbym sprostować, a mianowicie, to co 
zostało powiedziane, że osobą, która wykonała tytaniczną pracę i przyczyniła się do 
podjęcia przez miasto inwestycji dotyczącej remontu stadionu przy ul. Bałdowskiej 
był jeden  z przedstawicieli  inicjatywy Ratujmy stadion. Przedstawiciel ten brał udział                    
w tych spotkaniach.  
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Natomiast od kilku lat osobą, która walczyła o to, żeby stadion lekkoatletyczny został 
wyremontowany to był kolega radny Tomasz Tobiański, to jest w dużej części jego 
zasługa, że stadion będzie  remontowany.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że nie jest 
ważne jakie osoby, ile tych osób, najważniejsze jest to, że dobrnęliśmy do celu, 
stadion będzie remontowany. Chwała wszystkim którzy brali udział, prezydentowi, że 
wpisał to do budżetu, a radnym jeżeli dzisiaj przegłosują korektę budżetu, w której 
znajduje się pozycja dotycząca zwiększenia środków na remont stadionu. Tym samym 
spełni się to,                 o czym marzą mieszkańcy i sportowcy naszego miasta.  
 
Radny Zbigniew Urban - … ,, słusznie to pan podsumował panie przewodniczący. 
Michał ja powiedziałem, że jedną z osób skupionych wokół inicjatywy Ratujmy 
stadion, jest pan, który jest dzisiaj obecny na sesji, a nie mówiłem o wszystkich 
osobach, tylko konkretnie o tej inicjatywie.  
Natomiast nikt nie może tutaj Tomkowi Tobiańskiemu, zasług odebrać, bo wszyscy 
wiedzą, że to on o ten stadion walczył, ja również to wiem i potwierdzam to co 
powiedziałeś. 
Panie prezydencie, ja przedstawiłem miesięczne zestawienie tego jak rośnie deficyt,                  
a nie roczne, miesięczne z miesiąca na miesiąc. W budżecie uchwalonym w grudniu, 
deficyt wynosił 12 mln zł. W czerwcu br. deficyt przekracza 30 mln zł. I tylko tyle, to 
było zestawienie miesięczne.  
Nie powiedziałem też panie prezydencie, że są realizowane obietnice bez pokrycia, nie 
padło to z moich ust. Ja tylko powiedziałem, że są realizowane obietnice, być może 
nawet wyborcze, natomiast na pewno nie, że są bez pokrycia.  
Jeszcze jedna rzecz, dotycząca tabelki, którą zaprezentowałem, to są kwoty przepisane                
z uchwał budżetowych, które radni podejmują, więc tutaj żadna z tych kwot nie 
podlega zakwestionowaniu.”  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/393/2018 
w sprawie  

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

(podczas głosowania pkt 11.12 – obecnych 20 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,  M. Matysiak, B. Paprot,  G. Pierzynowska,   
M. Szulc, T. Tobiański , Z. Urban, J. Ziółkowski, D. Żywicka.                   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 

Tczewa na 2018 rok. 
 
Pkt  11.13 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 21.06.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2018-2033. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIII/394/2018 
w sprawie 

          zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 11.13 – obecnych 20 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,  M. Matysiak, B. Paprot,  G. Pierzynowska,   
M. Szulc, T. Tobiański , Z. Urban, J. Ziółkowski, D. Żywicka.                   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

 
Pkt  11.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia zasad udzielania  
i rozliczenia dotacji celowej na  
dofinansowanie prac związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających  
azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 19.06.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski – 
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 usuwaniem wyrobów zawierających azbest                    
z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XLIII/395/2018 
w sprawie 

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu  

Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –20 

(podczas głosowania pkt 11.14 – obecnych 20 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,  M. Matysiak, B. Paprot,  G. Pierzynowska,   
M. Szulc, T. Tobiański , Z. Urban, J. Ziółkowski, D. Żywicka.                   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, 

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

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 
 
Pkt  11.15 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
porozumienia dotyczącego utworzenia  
okręgów wyborczych dla przeprowadzenia  
wyborów do Rady Powiatu w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 27.06.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego utworzenia okręgów wyborczych dla 
przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XLIII/396/2018 
w sprawie 

porozumienia dotyczącego utworzenia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia 
wyborów do Rady Powiatu w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za –20 
(podczas głosowania pkt 11.15 – obecnych 20 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,  M. Matysiak, B. Paprot,  G. Pierzynowska,   
M. Szulc, T. Tobiański , Z. Urban, J. Ziółkowski, D. Żywicka.                   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego 

utworzenia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady 
Powiatu w Tczewie. 

 
Pkt  11.16 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
rozpatrzenia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej 
podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających  
do wprowadzenia   darmowej komunikacji masowej  
dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów 
 i doktorantów na podstawie ważnej legitymacji  
szkolnej, studenckiej lub doktoranckiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 27.06.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
O zabranie głosu poprosił jeden z wnioskodawców inicjatywy.  

 
Głos zabrał jeden z pełnomocników inicjatywy, który poinformował o kilku kwestiach 
związanych z inicjatywą :  
- nawiązując do § 29 ust 4 statutu miasta Tczewa, który mówi o terminie, miejscu                      
i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych oraz dostarcza 
niezbędne materiały najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób 
podjęty przez radę, poinformował iż projekt uchwały otrzymał w dniu dzisiejszym 
przed rozpoczęciem sesji. Drugi pełnomocnik inicjatywy, który jest radnym, również 
nie otrzymał projektu uchwały, co praktycznie uniemożliwia odniesienie się w sposób 
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merytoryczny do uchwały. A informację o posiedzeniu sesji otrzymałem na 19 godzin 
przed jej rozpoczęciem. Czy to jest właściwe, etyczne postepowanie.    
- z treści uchwały wynika, że Rada Miejska w Tczewie, odracza swoją decyzję                   
w sprawie, co budzi wątpliwości natury prawnej, ponieważ w uchwale rady miejskiej 
o inicjatywie obywatelskiej jest mowa o rozpatrzeniu inicjatywy. Pytanie jest, czy 
rozpatrzenie, jest odroczeniem. Uważam, że rozpatrzyć można albo pozytywnie, albo 
negatywnie i taka powinna być decyzja Rady, a nie decyzja o rozpatrzeniu inicjatywy 
kiedyś w bliżej nie określonej przyszłości, bez żadnej gwarancji, że tak się stanie, bo 
będzie o tym decydowała kolejna kadencja Rady.  
- przytoczył kilka argumentów, korzyści przemawiających za przyjęciem inicjatywy, 
tj. inicjatywa została stworzona, aby wyrównać szanse do edukacji, żeby promować 
politykę prorodzinną, aby odkorkować miasto, żeby dążyć do czystego powietrza, 
poprawienia bezpieczeństwa dzieci, zwiększenia dostępu do kultury w czasie 
pozalekcyjnym. A także aby miało to charakter inwestycji w przyszłość, poprzez to, że 
lepiej wykształceni mieszkańcy zapewnią większe wpływy do budżetu.  
Niestety te wszystkie walory tej inicjatywy, nie zostaną przyjęte ponieważ uchwała 
Rady Miejskiej stanowi, że radni są przeciwni tej inicjatywie. To wynika 
jednoznacznie z treści tej uchwały, taka jest moja ocena.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, pan prosił 
o głos, udzieliłem go panu, ale niech pan nie mówi czegoś czego nie ma w treści 
uchwały.” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował: ,, pan mówi że 
rada jest przeciwna.” 
Pełnomocnik inicjatywy – poinformował, że taka jest jego ocena uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, bo odbiorę 
panu głos, pan nie ma prawa takich rzeczy wypowiadać, ponieważ Rada Miejska                
w Tczewie, jeszcze nie podjęła żadnej decyzji w sprawie nieprzystąpienia, czy 
przystąpienia i proszę nie puszczać w eter takich sygnałów. Proszę  mówić                      
o inicjatywie ” 
 
Pełnomocnik inicjatywy – poinformował, że: ,, cały czas mówię o inicjatywie i bardzo 
bym prosił, aby pan pozwolił mi dokończyć swoje wystąpienie, a później Rada 
podejmie taką decyzję jaką będzie chciała, na to nie będę miał żadnego wpływu. Ale 
mówię o tym jaki jest odbiór, jaki jest wydźwięk tej uchwały. I to co pan mówi o tym, 
że to nie znaczy, że rada jest przeciwna jest zakłamywaniem rzeczywistości. Ponieważ 
Rada nie jest za i nie wyraża opinii ani za ani przeciw tej sytuacji, czyli nie popiera 
inicjatywy. Kończąc moje wystąpienie, bo czuje, że Państwo są już znużeni  moim 
wystąpieniem, a szkoda, bo myślę, że sprawa jest bardzo ważna.  
Chciałem tylko powiedzieć, że uchwała jest projektem pana prezydenta i to też 
pokazuje jakie jest prawdziwe oblicze pana, panie Mirosławie Pobłocki. W mediach 
pan mówił, że jest pan za, dzisiaj z tej uchwały wcale to nie wynika, szkoda, ale taka 
jest też prawda. Chciałbym podsumować, że bardzo by się źle stało, gdyby Rada 
przyjęła taką uchwałę w takiej treści jaka ona jest.  
Apeluję do Państwa, żeby tę uchwałę zmienić, na taką, która jednoznacznie przyjmuje 
inicjatywę obywatelską  mieszkańców w przeciwnym razie Rada Miejska w Tczewie 
będzie jedyną Radą Miejską w Polsce, która jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.  
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A mieliśmy szanse na to, żeby darmowa komunikacja dla dzieci była od Tczewa … .” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, proszę 
pana, proszę zakończyć wypowiedz, bo pan opowiada tutaj rzeczy niestworzone 
proszę pana. Wszyscy w Polsce są za przyjęciem, a tylko Rada Miejska w Tczewie nie 
jest. Dziękuje bardzo, udzieliłem panu głosu, ale za daleko pan zmierza proszę pana.” 
 
Pełnomocnik inicjatywy – poinformował, że: ,, ostatnie zdanie panie przewodniczący, 
z tych Rad, o których wiem  wszystkie są za, była szansa, żeby było od Tczewa do 
Wejherowa. Dziękuję za umożliwienie mi wystąpienia, decyzje myślę, że Państwo 
podejmą właściwą.” 
 
Radny Bartosz Paprot – jak drugi pełnomocnik inicjatywy poinformował, że:                      
,, ta uchwała absolutnie nie wychodzi naprzeciw intencji osób, które podpisały tą 
inicjatywę. Osoby, które podpisały inicjatywę, podpisywały się pod wprowadzeniem 
darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci, młodzieży i studentów. Ta uchwała 
wprowadzenia darmowej komunikacji, nie przewiduje.  
Dlatego ja wnioskuję o zmianę tej uchwały. Czy Rada jest za wprowadzeniem 
darmowej komunikacji, czy nie, taką decyzję powinna podjąć rada.”  
 
Radna Bożena Chylicka  - poinformował, że: ,, oczywiście radni nie są przeciwko,  
rozmawialiśmy już na ten temat, muszę powiedzieć, że już pan prezydent, zanim 
inicjatywa ruszyła też zgłaszał do radnych takie propozycje, że będziemy się pochylać 
nad sprawą darmowych biletów. I nie można mówić, że Rada jest przeciw.  
W § 1 projektu uchwały o inicjatywie jest między innymi zapis, że Rada Miejska                   
w Tczewie postanawia rozpatrzyć postulaty zawarte w inicjatywie przy 
przygotowywaniu procedury przetargowej na komunikację miejską oraz przy 
tworzeniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia 
uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową 
komunikacją masową w Tczewie.  
Tam nie ma zapisu, że  jesteśmy przeciwni. A po drugie Rada Miejska ma określony 
czas, chyba dwa miesiące, żeby  tą sprawą się zająć i się zajmie, my radni, którzy 
pracujemy w komisjach  wiemy o tym. Czy zajmiemy się tym w lipcu, bo tak może 
wypaść, czy na początku sierpnia nie mogę tego panu dzisiaj powiedzieć, natomiast na 
pewno nie zostanie to pozostawione bez odpowiedniego przygotowania                                     
i odpowiednich działań.” 
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: … ,, zgodnie z tym co wcześniej 
powiedziałem chciałbym się odnieść, nie do samej inicjatywy, chociaż ona jest  ściśle 
z tym związana, tylko do kilku faktów dotyczących komunikacji miejskiej.  
Tak jak wstępnie już zaznaczyłem, wniosek o rozważenie możliwości wprowadzenia 
darmowej komunikacji dla uczniów w nowym przetargu, zgłosiłem już chyba w lutym 
lub w marcu br. I wtedy po kilku miesięcznej nieobecności radna Bożena Chylicka na 
sesji powiedziała, że przecież oni już nad tym pracują. A na tej samej sesji na jej 
końcu pan dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Przemysław Boleski przedstawił 
kalkulacje, ile to będzie kosztowało.   
A my teraz w projekcie przygotowanym przez pana prezydenta czytamy, że my jej 
teraz nie rozpatrzymy, ponieważ pan Prezydent Miasta Tczewa w odpowiedzi 
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poinformował nas, to jest uzasadnienie tej uchwały, że zlecił Zakładowi Usług 
Komunalnych ustalenie ilości osób uprawnionych do w/w ulg oraz ustalenie 
przybliżonych kosztów związanych z przyznaniem ewentualnych bezpłatnych 
przejazdów.  
Chciałem Państwu powiedzieć, że ja już kilka miesięcy temu te informacje 
otrzymałem. My je wszystkie znamy w różnych wariantach. W wariancie same dzieci     
i młodzież  do 18 lat, a także w wariancie z tymi, którzy kontynuują naukę po 
osiągnięciu pełnoletności. Być może w tym wariancie z doktorantami i studentami  jej 
nie znamy, ale myślę, że to są śladowe kwoty. Także my na ten temat pełną wiedzę 
mamy. 
 A ja wielokrotnie, również na tej sesji chcę do tego wrócić, prosiłem pana prezydenta 
o to, żeby zorganizował spotkanie z radnymi, żeby porozmawiać o komunikacji 
miejskiej, żeby porozmawiać także o tym kogo objąć tymi ulgami. Kilka  miesięcy od 
pierwszego wniosku mija i od interpelacji i nie ma żadnej odpowiedzi. Bo ja za farsę 
traktuję odpowiedz na moje wnioski, interpelację, która nawet dzisiaj była 
odczytywana i ona była rozbudowana, a w odpowiedzi dyrektor ZUK Przemysław  
Boleski poinformował mnie, że obecnie trwają prace przygotowawcze i rozważane są 
różne możliwości.  
Przypomnę, że przy pierwszym wniosku poinformowano mnie, że procedura 
przetargowa już trwa, przy następnym, że dopiero się do niej przygotowujemy, teraz 
okazuje się, że prasa pisze o dwóch przetargach. Jeden na półtora roku, drugi na osiem 
lat.  Nikt nic nie wie, w tej sprawie, jest niedoinformowany zupełnie. Dzisiaj na sesji 
mówiłem, że ja się nie zgadzam na to, żeby decyzja zapadała w gabinecie pana 
prezydenta wśród urzędników, bo tak naprawdę kompetencje Rady są niewielkie w tej 
sprawie. Ja proszę tylko o rozmowę na temat komunikacji, bo to dotyczy całego 
miasta.  
Ten problem z warunkami, jakie postawiono poprzedniemu przewoźnikowi                         
w przetargu skutkuje tym, że mamy w tej chwili taką sytuację, jaką mamy. I panie 
przewodniczący, ja bardzo proszę nich pan wykorzysta również swoje kompetencje 
jako ten pierwszy wśród radnych, który organizuje prace Rady i zorganizuje spotkanie 
z panem prezydentem, z panem dyrektorem Boleskim z osobami, które będą 
przygotowywały ten przetarg i z radnymi, bo my chcemy się w tej sprawie 
wypowiedzieć również. A do Państwa apeluję, zwłaszcza po tych waszych  
wypowiedziach w jednej z gazet. Przecież większość z was powiedziała, że tak, tam 
chyba na dziesięć osób, dziewięć było za. I co dalej mija kilka miesięcy i wy 
przyjmujecie do wiadomości tylko taką informację jak dzisiaj w tej inicjatywie.  
Przecież tam nic nie ma, to jest scedowanie, odłożenie, zamiecenie sprawy pod 
dywan.” 
 
Radny Mieczysław Matysiak – poinformował, że: ,, zgodnie z tym co powiedział pan 
radny Zbigniew Urban, zapytany przez prasę, czy jestem za powiedziałem tak. 
Natomiast  dzisiejsze wystąpienie pana pełnomocnika inicjatywy, budzi moje duże 
zastrzeżenia. Uważam, że tym wystąpieniem może storpedować całą sprawę, bo w ten 
sposób się nie podchodzi do radnych.” 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż chciałby wyjaśnić pewne 
rzeczy. 
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,, Po pierwsze, nas w tej chwili wiąże kontrakt na komunikację miejską do czerwca 
przyszłego roku i do czerwca przyszłego roku nie ma możliwości zmiany warunków 
realizacji tego kontraktu. Czyli ewentualna uchwała Rady o ulgach, czy bezpłatnych 
przejazdach, nie wejdzie w życie szybciej niż z dniem 1 lipca 2019 roku. Taki jest fakt 
pierwszy.  
Po drugie, decyzja nie będzie zapadała w gabinecie prezydenta, ponieważ to Rada 
będzie podejmowała, przynajmniej dwie uchwały, niezbędne do tego, żeby ogłosić 
nowy przetarg na nowy okres po 1 lipca 2019 r. Pierwszą uchwałą będzie  uchwała                   
o cenach biletów, bo to Rada uchwala taryfy. Druga uchwała to jest wykaz ulg                     
i bezpłatnych przejazdów i to również Rada uchwala. Także to radni będą 
podejmowali decyzję, jak taki wykaz ulg będzie wyglądał, a nie prezydent.  To na co 
ja się nie chcę zgodzić i się nie zgodzę, to jest to, żeby dyskusja nad specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia odbywała się publicznie.  
Niestety pan radny doprowadził do tego, że ja nie mam zaufania do pana, na drugi 
dzień, albo jeszcze tego samego dnia,  pan opublikuje wszystkie dane w internecie. 
Efekt będzie taki, że na przetargu ktokolwiek z oferentów zgłosi protest i będziemy 
mieli  wtedy dopiero problem, bo nagle się okaże, że część przewoźników będzie 
miała dostęp do danych, które są danymi poufnymi. Specyfikacja ujrzy światło 
dzienne w momencie ogłoszenia przetargu, nie wcześniej. Nie chcę ryzykować miasta 
bez komunikacji miejskiej.  
Tutaj jest mieszanie dwóch tematów. Kwestia jakości taboru, jakości komunikacji, to 
jest zupełnie inny temat, niż temat bezpłatnych przejazdów. Muszę powiedzie, że te 
odpowiedzi są takie, prawdziwe, my cały czas nad tym pracujemy, uwierzcie mi, to 
nie jest prosta sprawa, to jest bardzo skomplikowany, wielowątkowy temat.  
Wielokrotnie o tym mówiłem w mediach, w telewizji. Powtórzę to jeszcze raz.  
Na ten moment przyjąłem sobie trzy cele strategiczne jeżeli chodzi o warunki 
przyszłego przetargu na komunikację miejską.  
Pierwszy warunek, pierwszy cel strategiczny, to jest spełnienie założeń ustawy                      
o elektromobilności, ustawy i umowy jaką miasto Tczew podpisało z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju na temat wprowadzenia autobusów elektrycznych. Ustawa 
narzuca nam obowiązek posiadania taboru elektrycznego w określonych latach,                                 
w określonym procencie. Przygotowując specyfikację, musimy już założyć, 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy autobus produkcji polskiej z NCBR będzie, czy 
nie będzie, jeżeli tak, to ile i w jakim czasie i w jaki sposób wprowadzić to do umowy. 
To nie jest prosty temat.  
Drugi cel, to jest podwyższenie parametrów technicznych autobusów, czyli obniżenie 
średniego wieku taboru. Robimy różne symulacje i proszę mi wierzyć, to nie jest tanie. 
Dzisiaj miasto dopłaca do komunikacji 3 mln zł rocznie, nie do taboru, do właśnie 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Podwyższenie wymagań, np. takie, że w Tczewie 
będą jeździły autobusy nie starsze niż 8 lat, powoduje, że z tych 3 mln. zł robi się               
9 mln zł.  Pan radny zwracał uwagę na wzrost kosztów tak, to są właśnie te koszty.                
I o tym trzeba też myśleć, a nie tylko rzucać hasło, bo my chcemy komuś coś dać. 
Mówię o tym, aby podkreślić jedną rzecz, sprawa naprawdę jest bardzo trudna. I to nie 
jest tak, że my teraz rozmawiamy z Meteorem, jak już niektórzy wieszczą, że Meteor 
będzie jeździł jeszcze dłużej, bo prezydent się dogaduje z Meteorem, nie my 
prowadzimy rozmowy z kilkoma przewoźnikami. Ale to nie będą publiczne rozmowy, 
ja o tym nie będę mówił publicznie. Jeszcze raz podkreślam, ja nie chcę protestu na 
etapie rozstrzygania przetargu.” 



43 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:  
,, zmierzamy chyba w złym kierunku, mamy procedować projekt uchwały dotyczący 
inicjatywy, a zaczynamy mówić o transporcie ogólnie. Kończymy dyskusje na temat 
transportu. Jeżeli ktoś chce zabrać głos w sprawie inicjatywy obywatelskiej, to bardzo 
proszę o zgłoszenie się. 
 
Radna Bożena Chylicka - poinformowała, że: ,, chciałam tylko jeszcze raz powiedzieć, 
po wystąpieniu kolegi, który tak się jakoś wyżywa na mojej chorobie, już nie pierwszy 
raz tutaj wystąpił, … och nie było jej, i niebyło, to nie znaczy kolego, że nie 
wiedziałam, jak widzisz wiedziałam, bo utrzymywałam kontakt i co się dzieje.  
Natomiast chciałam powiedzieć do członków inicjatywy, którzy tu przyszli, tak my 
radni jesteśmy skłonni, nie jesteśmy przeciw i to musicie sobie zapamiętać. Wszystkie 
działania jakie są podejmowane, czy to będzie teraz, czy za miesiąc, czy za dwa, to 
oczywiście idą w tym kierunku co potwierdził pan prezydent. Ale wymaga to 
wszystko czasu i odpowiedniego miejsca i chwili.” 
 
Radny Bartosz Paprot – poinformował, że: ,, oczywiście jesteśmy w punkcie dyskusji 
nad inicjatywą i słusznie pan zwrócił uwagę, że powinniśmy tylko i wyłącznie na tym 
skupić. Natomiast pan prezydent, jakby zaczął ogólnie mówić o komunikacji, dlatego 
chciałbym w tym miejscu też parę słów na ten temat powiedzieć. Otóż sesja jest 
nagrywana słyszą nas mieszkańcy Tczewa, korzystając z tego, że sesja jest nagrywana, 
chciałbym, żebyście Państwo w zaciszu swojego domu odpowiedzieli na pytanie, sami 
sobie, czy jesteście Państwo zadowoleni z komunikacji miejskiej, czy nie. Od siebie 
mogę tylko powiedzieć, że nie spotkałem nikogo, kto piał by z zachwytu na temat 
autobusów w Tczewie. To po pierwsze.  
A po drugie, droga koleżanko Bożeno, ja przyjmuję do wiadomości, że nie jesteś 
przeciw. Owszem pan prezydent, bo to jest projekt pana prezydenta, nie jest przeciw, 
ale też nie jest za. Wydaje mi się, że decyzje podejmuje się w ten sposób, że albo jest   
się za albo przeciw. Ta chwała nie jest za wprowadzeniem darmowej komunikacji 
miejskiej. Ta uchwała to jest jakaś ucieczka w przyszłość, może w przyszłości kiedyś 
wprowadzimy. Uchwała ta nie wychodzi naprzeciw intencji osób, które podpisały 
inicjatywę."  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, przed 
chwilą pan wstrzymał się od głosu podczas głosowania projektu uchwały w sprawie 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa, a teraz pan mówi, że trzeba głosować za 
albo przeciw. Pan sam sobie zaprzecza w tym momencie.”                                                     
 
Radny Zbigniew Urban - poinformował, że: …,, odnoszę się do treści § 1 projektu  
uchwały w sprawie inicjatywy, w którym jest mowa o tym, że postulaty zostaną 
rozpatrzone przy procedowaniu przetargu mówiąc ogólnie i tworzeniu projektu 
uchwały rady gdzie będą określone ulgi i ceny biletów. I słusznie pan prezydent to 
wskazał. Natomiast co do tego, kto będzie nas woził, to już jest decyzja pana 
prezydenta, bo to on ogłasza przetarg i odpowiada za komunikację.  
A ja nie mówię, że my mamy rozmawiać publicznie o tym jakie mają być warunki, 
tylko chcę, żeby pan zorganizował spotkanie, albo pan przewodniczący, wysłuchał 
propozycji radnych, usiadł w gabinecie ze swoim urzędnikami, stworzył taką 
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specyfikację, która oparta jest także na tym, co myślą radni. Czy może uwzględni 
tylko jeden ich wniosek, może więcej. O tym jakie warunki trzeba stawiać mówiłem 
już dawno.  
Natomiast chciałem tylko  jeszcze raz panie prezydencie wskazać, że to jest pewnego 
rodzaju ucieczka, ponieważ pan występuje do Zakładu Usług Komunalnych                         
o informacje, które pan już posiada. Moim zdaniem, albo to nie powinno się znaleźć w 
treści uzasadnienia tej uchwały, bo to jest zupełnie obok i chybiony ten argument, albo 
trzeba tą uchwałę sformułować w inny sposób. Odroczyć podjęcie tej decyzji, ale nie 
może to być w taki sposób jaki udzielane są odpowiedzi od ZUK, jednozdaniowe na 
kilka już tak naprawdę wniosków.  
Sam nie wiem, jak się mam zachować przy głosowaniu tego, bo jesteśmy za, czy 
przeciw- ale czemu tak naprawdę, odłożeniu tego do podjęcia uchwał o cenach 
biletów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, treść 
uchwały mówi o tym jak to będzie dalej wyglądało. Więcej nie możemy napisać w tej 
chwili, bo mamy taką uchwałę przygotowaną przez pana prezydenta.” 
 
Radny Bartosz Paprot - poinformował, że: ,, panie przewodniczący, chciałbym panu 
odpowiedzieć  na to, co pan powiedział przed chwilą, że ja sobie sam przeczę. Otóż 
może zaskoczę pana, ale ja za chwilę również się wstrzymam od głosu i absolutnie 
sobie nie przeczę.  
Dlaczego wstrzymałem się od głosu, głosując i podejmując taką decyzję w przypadku 
głosowania nad wynagrodzeniem prezydenta, to już mówiłem.  
Natomiast jeżeli chodzi o tę uchwałę, ja się owszem wstrzymam od głosu, ponieważ 
nie zgłosuję za tą uchwałą, ponieważ ona nie wychodzi naprzeciw intencji osób, które 
podpisały inicjatywę.  
Ale też nie zagłosuję przeciw, ponieważ ta uchwała mówi, że może w przyszłości 
wprowadzimy tą darmową komunikacje. Super, tak, tylko nie taka intencja była osób, 
które podpisywały tę inicjatywę. Tu się wszyscy zgadzamy, można myśleć                          
o przyszłości, tylko, że inicjatywa dotyczyła wprowadzenia darmowej komunikacji 
miejskiej. Dlatego ta uchwała w ogóle nie jest na temat, ona w ogóle nie odpowiada  
na ta inicjatywę, dlatego się wstrzymam.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: ,, ja nie 
mówię panu jak pan ma głosować, są trzy możliwości, jest się za, przeciw, albo się 
wstrzymuje. Czy ja panu mówię, jak pan ma głosować, kolego radny, no…” 
 
Radna Bożena Chylicka -  zwróciła się z zapytaniem do pana prezydenta, .. ,, kolega 
radny proponuje, żebyśmy wzięli teraz ta inicjatywę, poszli do Meteora i żebyśmy 
podpisali umowę na bezpłatne przejazdy. Bez przygotowania, ot tak na kolanie dzisiaj 
wieczorem, rano będzie gotowa uchwała i będą bezpłatne bilety. Tak to nie działa.  
Panie prezydencie, kiedy będą przygotowane procedury przetargowe na komunikację 
miejską, w jakim to będzie terminie.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej 
Bożenie Chylickiej, informując, że: ,, parę minut temu powiedziałem, że cały czas 
pracujemy nad tymi warunkami. Prawdopodobnie na jesieni będzie głosowana 
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uchwała w sprawie taryfy. Natomiast specyfikacja powinna też w tym czasie być już 
gotowa.” 
 
Radny Bartosz Paprot - poinformował, że: ,, absolutnie nie chcę, żeby uchwała była 
pisana na kolanie i od razu z dnia na dzień było to wprowadzone. Ta uchwała mogła 
być w brzmieniu, że wprowadzamy darmową komunikację miejską od jakiegoś 
konkretnego czasu, który byłby wskazany w tej uchwale.  
Ta uchwała jest zwykłą ucieczką przed odpowiedzią na pytanie, czy jesteśmy za 
wprowadzeniem darmowej komunikacji, czy nie, jest nie na temat tej inicjatywy, nie 
pod tym ludzie się podpisywali.” 
 
Radny Mieczysław Matysiak – powiedział: ,, tak słucham tej rozmowy i wydaje mi 
się, że w inicjatywie nie było żadnej mowy, że to ma być wprowadzone natychmiast. 
Sądzę, że ci, którzy się podpisywali pod tą inicjatywą będą usatysfakcjonowani, jeśli 
kiedykolwiek zostanie to wprowadzone. Myślę, że tutaj trybu pilnego nie ma sensu 
narzucać, bo jeśli pójdziemy w tę stronę, to być może, że zagłosujemy przeciw                     
w ogóle.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że z tej dyskusji wynika ewidentnie, że 
wszyscy jesteśmy za, a jedyna sygnalizacja jaka jest, to jest taka, że forma, zakres          
i czas będzie później.  
 
Radny Bartosz Paprot - poinformował, że: ,, powtarzam jeszcze raz, tu nie chodzi                 
o żądny pilny tryb, chodzi o określenie się, czy jesteśmy za, czy przeciw. Ta uchwała 
nie mówi, nie określa, że owszem jesteście Państwo przeciw, czy za. Ta uchwała nie 
mówi, że wprowadzamy darmową komunikację miejska. Mówi tylko o tym, że być 
może w przyszłości wprowadzimy.  
Podejmując tą decyzję dzisiaj, w tej uchwale mógłby być wprowadzony zapis, że 
darmowa komunikacja będzie wprowadzona od wyznaczonego terminu.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że jest 
przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i jest kwestia jak Rada 
podejdzie do tej uchwały podczas głosowania.   
 
Radny Józef Ziółkowski - poinformował, że: … ,, uspokójmy troszeczkę emocje, ta 
uchwała nie przekreśla starań tej grupy mieszkańców, osób, którzy chcą mieć wolny 
przejazd autobusowy. Uczestniczyłem kilka lat temu w przetargu dotyczącym 
prowadzenia komunikacji miejskiej w Tczewie  i wiem mniej więcej jakie są 
procedury , które muszą być zachowane. To co powiedział pan prezydent, to jest 
świętą prawdą. Mówimy bardzo często o komunikacji miejskiej, z której też 
korzystam. W tej chwili mamy komunikację za 3 mln. zł, możemy mieć za 6 mln zł, 
ale jeżeli się zmieni średni stan autobusów, to ona będzie kosztowała więcej, jeżeli 
dojdą do tego darmowe bilety, będzie kosztowała jeszcze więcej.  
I myślę, że przyszła Rada taka decyzję będzie musiała podjąć. Dzisiaj jest 
bezsensowne podejmowanie jakichkolwiek zobowiązań, takich, czy innych bo 
wszystko jest w tej chwili w toku i nie można sobie założyć, trzeba to wszystko 
policzyć, skorygować, sprawdzić.” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że dyskusja na 
temat inicjatywy została zakończona.  
 
Pełnomocnik inicjatywy – zgłosił się o zabranie głosu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że pan 
pełnomocnik zabierał już głos w sprawie inicjatywy i wystąpienie to było nie fair                       
w stosunku do radnych i dlatego nie udzieli ponownego głosu, który obraża Radę 
Miejską w Tczewie.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie rozpatrzenia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej podjęcia 
wszelkich możliwych działań zmierzających do wprowadzenia darmowej komunikacji 
masowej dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów i doktorantów na podstawie 
ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub doktoranckiej. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XLIII/397/2018 
w sprawie 

rozpatrzenia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej podjęcia wszelkich możliwych 
działań zmierzających do wprowadzenia   darmowej komunikacji masowej 

dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów i doktorantów na podstawie 
ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub doktoranckiej. 

podjęto większością głosów: za –16, przeciw – 0, wstrz. 1, 
(podczas głosowania pkt 11.16 – obecnych 17 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, M. Matysiak, M. Szulc,  Z. Urban, J. Ziółkowski,  
D. Żywicka.                   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu B. Paprot,    
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, G. Pierzynowska, K. Mokwa,                  
T. Tobiański,  

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie rozpatrzenia inicjatywy 
obywatelskiej dotyczącej podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do 

wprowadzenia   darmowej komunikacji masowej dla dzieci i młodzieży uczącej 
się oraz studentów i doktorantów na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 

studenckiej lub doktoranckiej. 
 

Pkt 12 porządku posiedzenia 
Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie  
dotyczące projektu Regulaminu  dostarczania  
wody i odprowadzania ścieków, przekazanego  
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przez Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
w Tczewie  w dniu 11 czerwca 2018 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił  projekt w/w 
stanowiska. Poinformował, że Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała 
pozytywnie projekt Regulaminu, nie dokonując zmian. W związku z tym po podjęciu 
przez Radę w/w stanowiska zostanie ono wraz z Regulaminem przesłane do Wód 
Polskich, celem zaopiniowania. Po zaopiniowaniu regulaminu  przez Wody Polskie, 
podjęta zostanie przez Radę Miejską uchwała w tej sprawie.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt     
Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie dotyczącego projektu Regulaminu  
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przekazanego przez Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tczewie  w dniu 11 czerwca 2018 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Stanowisko 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. 

dotyczące 
projektu Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

przekazanego przez Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Tczewie  w dniu 11 czerwca 2018 r. 

podjęto jednogłośnie: za –17 
(podczas głosowania pkt 12 – obecnych 17 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, M. Matysiak, B. Paprot,   M. Szulc,  Z. Urban, J. Ziółkowski,  
D. Żywicka.                   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------ 
nieobecni na sesji Cz. Roczyński, 
nieobecni podczas 
głosowania 

T. Klimczak, E. Ziółek-Radziszewska, G. Pierzynowska, K. Mokwa,                  
T. Tobiański,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie 

dotyczące projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
przekazanego przez Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Tczewie  w dniu 11 czerwca 2018 r. 
 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Tomasz Klimczak  
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Radny zwrócił się z wnioskiem o podniesienie przejść dla pieszych (z polbruku) na 
ulicy Władysława Jagiełły (są tam dwa przejścia) i wyznaczenie trzeciego 
pomiędzy placami zabaw i również podniesienie go do poziomu chodnika, tak aby 
ulica Władysława Jagiełły zapewniała bezpieczeństwo dzieciom.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 484 
 
2. Radny Marcin Szulc 

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Czyżykowo zwrócił się z wnioskiem                        
o wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Tczewie.  Uzasadnienie w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 485 
 
3. Radny  Marcin Szulc 

Radny w imieniu mieszkańców ul. Starowiejskiej zwrócił się z wnioskiem              
o zamontowanie dwóch „progów zwalniających” na ww. ulicy. Uzasadnienie                     
w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 486 
 
4. Radny Marcin Szulc 

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Czyżykowo zwrócił się z wnioskiem                     
o zmianę standardowego znaku D-6: „przejście dla pieszych” na zestaw aktywnych 
znaków LED zasilanych baterią słoneczną. Uzasadnienie w załączeniu. 

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 487 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radna Danuta Żywicka – wystąpiła z apelem do mieszkańców Tczewa i okolic               
o pomoc i wsparcie dla mieszkańca Tczewa, walczącego z chorobą, poprzez dokonanie 
wpłat na konto fundacji Pomoc dzieciom i osobom chorym ,, Kawałek Nieba”. 
Radny Rajmund Dominikowski – przyłączył się do apelu  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że do apelu 
włączyło się również miasto Tczewa, informując o apelu na organizowanych 
Sobótkach.  
Radny Józef Ziółkowski – poinformował, że w Tczewie system rowerowy się rozwija      
i trzeba by się zastanowić nad tym jak uporządkować temat przekraczanie przez 
rowerzystów przejść dla pieszych na tzw. czerwonych pasach. Pieszy przechodzi 
powoli przez przejście dla pieszych, a rowerzyści na czerwonych pasach bardzo ostro 
zjeżdżają i może dojść do tragedii. W innych miastach znaleziono rozwiązanie tego 
problemu, nad tym powinien zastanowić się oficer rowerowy.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że … ,, sprawa ma swój początek ponad rok 
temu, a związana jest ściśle z moim funkcjonowaniem w Radzie Miejskiej, jak 
również urzędników. Otóż jakiś czas temu w marcu, czy może w kwietniu 2017 roku 
udzieliłem dwóch wywiadów do Gazety Tczewskiej i do Wieści z Kociewia. Ten 
pierwszy nosił tytuł CBA w Urzędzie Miasta, ten drugi Urzędnicy na celowniku CBA. 
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Wszyscy Państwo domyślają się, że chodzi o ta bezprzetargową sprzedaż działek, na 
którą zgodę musiał wyrazić pan prezydent, wobec tego ta sprzedaż nie mogłaby dojść 
do skutku – jako ta osoba decydująca ostatecznie.  
Wówczas podmiot, który zakupił te działki w trybie bezprzetargowym, a również 
prezes, wytoczyli mi dwa akty oskarżenia, nie będą mówił czego one dotyczyły, 
ogólnie mówiąc tylko, wiecie, że chodzi o działki przy ulicy Rokickiej. Całkiem 
niedawno, bo 19 czerwca br. zapadł w tej sprawie wyrok. Sąd Rejonowy w Tczewie 
Wydział Karny umorzył postepowanie, ponieważ oskarżyciele prywatni wycofali 
skierowane przeciwko mnie prywatne akty oskarżenia.  
Na wycofanie tych aktów oskarżenia wyraziłem zgodę, wobec czego sąd umorzył 
postepowanie.  
Chciałem Państwu powiedzieć, że konkluzja jest taka, iż spór między mną, spółką 
giełdową i jej prezesem został zakończony polubownie. A my pozostajemy                       
w neutralnych relacjach. Akty oskarżenia zostały wycofane.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił informację                   
o wydarzeniach w mieście, które odbędą się  w okresie międzysesyjnym.  
 
Radny Michał Bollin – uzupełnił wniosek radnego Józefa Ziółkowskiego dotyczący 
przejazdu rowerzystów przez pasy, o informacje dotyczącą  niebezpiecznego odcinka 
ścieżki rowerowej przy ulicy Wojska Polskiego  przy  basenie. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – podziękował za cierpliwość, wytrwałość, życząc miłych 
wakacji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
- konwent odbędzie się 16 sierpnia br. o godz. 16.00, 
- sesja 30 sierpnia  2018 r. o godz. 10.00. 
- przypomniał radnym o wpisywaniu się na listę wizytacji obozów i kolonii w ramach   
  Akcji Lato 2018. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do mieszkańców miasta Tczewa, życząc również 
udanych przyjemnych wakacji, prosząc o zwrócenie szczególnej uwagi  na kąpiące się 
dzieci.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XLIII sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.  
  
Obrady sesji zakończono o godz. 1450. 
 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                              Mirosław Augustyn 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


