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P r o t o k ó ł  Nr XLIV/2018 

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

z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

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

 
Obecni radni:   - 23/ wg listy obecności 

 
Nieobecni radni –          -------------- 

 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XLIV sesję Rady 
Miejskiej w Tczewie VII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- 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, 
- przedstawicieli związków zawodowych,  
- 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 23 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. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad 
sesji  z 16 sierpnia  2018 r. proponując zdjęcie z porządku obrad: 
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- pkt-u 8.1 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady 
ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli. 
Wobec czego,  kolejność podejmowanych uchwał uległa zmianie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że radni 
otrzymali wszystkie projekty uchwał , 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  16 czerwca  2018 r. wraz z zaproponowaną  zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

 (podczas głosowania pkt 3 – obecnych 23 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, Cz. Roczyński Tobiański, M. Szulc Z. Urban,                                     
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji ------------ 

nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
 
Porządek posiedzenia:  

 

I. Część pierwsza: 

 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c lipiec i sierpień  

2018 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 czerwca 

2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. 
 
II. Część druga: 

7. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2018r. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

8.1 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
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przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew, 

8.2 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac  
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Tczew, 

8.3 utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania w 
szpitalach dla przeprowadzenia Wyborów do Rady Miejskiej w Tczewie, Rady 
Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów 
Prezydenta Miasta Tczewa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

8.4 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa, 
8.5 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji 

projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w 
ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, 

8.6 skargi na działalność dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. 
 

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

 
Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 28 czerwca  2018 r.               
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 28 czerwca 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 28 czerwca 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 28 czerwca 2018 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 23 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, Cz. Roczyński, Tobiański, M. Szulc, Z. Urban,                        
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
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wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji ------------ 

nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

za m-c lipiec i sierpień 2018 r. 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Burczyk - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy 
są uwagi, pytania do informacji przedstawionej przez pana z-cę  prezydenta.   
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, dzisiaj albo wczoraj ukazał się w Gazecie Tczewskiej 
artykuł pt. Strabag pozywa miasto. Chodzi o to, że Strabag chce pieniędzy za ulicę 
Gdańską, te, które nie zostały w tej ostatniej transzy wypłacone. Mam tylko dwa 
zapytania, czy Strabag złożył, jeżeli tak, to kiedy, przeciwko miastu ten pozew, o jaką 
kwotę i przed którym sądem się ta sprawa toczy.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - … ,,panu odpowiem na piśmie, natomiast 
oczywiście … wyobraża sobie pan inaczej zażegnanie sporu, czy rozwiązanie sporu, 
niż przed sądem. Jest to ogromna kwota, którą zabezpieczyliśmy, myśmy miasto 
zabezpieczyli na ponad trzy miliony. Prowadziliśmy również rozmowy, żeby ta 
inwestycja dobiegła, bo w którymś momencie firma, której my zabezpieczyliśmy trzy 
miliony, mogła zejść z budowy i zapłacić znacznie mniejszą karę i  to karę bodajże               
o  milion mniejszą. Doprowadziliśmy do tego, że zakończyła inwestycję i w tej chwili 
oczywiście jesteśmy w sporze. I jak kulturalni ludzie nie będziemy się w inny sposób 
rozwiązywać swoich problemów, tylko poszliśmy do legalnie działającego sądu i tam 
rozstrzygamy ten problem. …” 
 
Radny Zbigniew Urban -  …. ,, nie twierdzę, że Państwo nie są kulturalni, natomiast 
chodzi o pieniądze publiczne, chodzi o pieniądze miasta Tczewa i chyba pytanie o to 
przed jakim sądem toczy się spór, nie jest pytaniem, które wymaga odpowiedzi na 
piśmie za 30 dni, a o kwocie pan przed chwilą wspomniał, że jest to kwota około 
trzech milionów złotych. Wiec pytanie jest proste,  przed jakim sądem toczy się spór, 
czy to jest w Tczewie, czy tam gdzie jest siedziba Strabaga. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - … ,, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie 
panu powiedzieć, w których miejscach Strabag złożył pozew. Mówię, że miasto jest 
tak zabezpieczone jak żądna inna inwestycja na ponad trzy miliony i w tej chwili ten 
spór rozstrzygamy w sądzie. Mam nadzieję, że zostanie on rozstrzygnięty dla dobra 
miasta.” 
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Radny Zbigniew Urban -  w innym temacie ,,wspomniał pan o likwidacji słupów 
ogłoszeniowych, ja się odniosę  do tego w czasie interpelacji, którą złożyłem.  
Teraz chciałbym tylko wskazać, że jest problem z mocowaniem informacji na tych 
słupach, ponieważ te tablice są twarde i tak naprawdę trzeba pistoletu na zszywki, bo 
te taśmy nie wystarczają. Obawiam się, że to rozwiązanie się nie sprawdzi. Dlatego 
uważam, że likwidacja tych słupów na dwa miesiące przed wyborami to nie był dobry 
pomysł.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk - … ,, panie radny, to jest pana problem, bo 
widzę, że firmy reklamujące pożyczki obklejają wszystkie te miejsca i nie mają 
problemu z umieszczeniem tam ulotek.  
 
Radny Marcin Szulc – zwrócił się z zapytaniem do pana prezydenta, dotyczące 
wypowiedzi, której pan udzielił w sprawie budżetu obywatelskiego: ,, powiedział pan 
wyraźnie, że projekt budżetu na niecce czyżykowskiej, czyli plac zabaw- statek 
zabawowy, jest zakończony.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że:  ,, to nie była … pan nie 
zaskoczył różnicy, może ja niewyraźnie mówiłem. W którymś momencie skończyłem 
mówić o budżecie obywatelskim i mówiłem o normalnych projektach, które są 
realizowane z budżetu.” 
 
Radny Marcin Szulc – … ,,wspomniał pan o budżecie obywatelskim i powiedział pan, 
że budżet obywatelski okręgu 10 został zrealizowany.” 
 
Radny Marcin Szulc – potwierdził, że mowa jest o statku zabawowym. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że statek już stoi. 
 
Radny Marcin Szulc – poinformował, że wniosek dotyczył statku oraz rozbudowy                 
i wyposażenia w elementy zabawowe, które zostały wycenione i mieszkańcy na to 
czekają. Radny uważa, że wniosek jest nie do końca zrealizowany.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że: ,, wniosek nie tylko się 
nie kończy na samym statku, tam jest ogromna inwestycja, która będzie kosztowała 
kilka milionów złotych i ona cały czas będzie realizowana. Statek o którym 
rozmawiamy jest już zrealizowany, place zabaw są tam troszeczkę poprzesuwane, tam 
już są chodniki, są już tam wykopy pod następne  inwestycje.  
Może faktycznie nieopatrznie jakby przypisałem do tego statku tylko budżet 
obywatelski, natomiast cały ten  projekt jest realizowany, będzie dalej realizowany                
w tym roku i jeszcze  pewnie w przyszłym roku.” 
 
Radny Marcin Szulc – … ,, dobrze, to mówimy, jak pan powiedział o innym projekcie, 
cały czas powtarzam, że ten wniosek jest nie zrealizowany i proszę o jego 
uzupełnienie o to co było w nim zawarte. Mieszkańcy na to czekają.”  
 
Radny Tomasz Tobiański -  zwrócił się z zapytaniem: ,, panie prezydencie wspomniał 
pan o stadionie lekkoatletycznym, o tym, że wykonawca wycofał się z podpisania 
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umowy. Moje pytanie brzmi następująco: kiedy zostanie powtórzona procedura,  kiedy 
zostanie ogłoszony przetarg, co będzie zawarte i co będzie obowiązywało w bieżącym 
roku, czyli do końca roku  2018 będzie zaplanowane do wykonania. Czy to będą tylko 
prace ziemne, czy ogrodzenie.”  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że: ,, wykonawca nie wycofał 
się z umowy ze względu na kwotę, bo jeżeli chodzi o ośrodki, to on je zaakceptował                   
i to dokładnie są jego środki, nie był jakby w stanie  zrealizować tej inwestycji  w tych 
ramach czasowych, na które opiewał przetarg. A w związku z tym, że my sobie sami 
nie możemy przedłużyć terminu wykonania inwestycji. Nawet on powiedział, że jest 
gotowy przystąpić do przetargu, jeżeli ogłosimy następny przetarg. I wtedy będzie to 
inwestycja, która będzie zrealizowana dopiero w przyszłym roku.  
Natomiast pełen zakres, który został określony w tym przetargu będzie również 
realizowany w przyszłym roku.  
 
Radny Tomasz Tobiański –kolokwialnie dopytał, czy w tym roku zostanie wbita 
łopata. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że: ,,według mnie                            
w przyszłym roku w tym roku zostanie ogłoszony przetarg.”  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym stadiony przy                      
ul. Bałdowskiej, czy miasto otrzyma środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu, które 
ma uruchomić jakiś program z którego mamy pozyskać do dwóch milionów, czy do          
50 %, ale nie więcej niż dwa miliony dotacji. Czy to o czym mówił pan poseł 
Smoliński tutaj z panem prezydentem, że pojechali do Warszawy do ministra, jest 
konkurs i dostaniemy te pieniądze. Czy ten konkurs został już uruchomiony.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że: ,, konkurs jest ogłaszany 
corocznie.” 
 
Radny Zbigniew Urban – ,, tak, ale czy został już rozstrzygnięty, bo w ubiegłym roku 
został już rozstrzygnięty do końca maja, teraz jest sierpień.”  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że: ,, mówimy o różnych  
konkursach. Ten konkurs został ogłoszony, to jest konkurs wieloletni i wpisujemy się 
w ten konkurs. Problemem jest to, że skoro nie rozstrzygnęliśmy przetargu, no to 
trudno brać udział w konkursie na coś, co nie został rozstrzygnięty przetarg                          
i zaczęliśmy realizować. Więc będziemy musieli całą procedurę w przyszłym roku 
ponowić. Ale rozmowy w ministerstwem cały czas prowadzimy.”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

w okresie od 28 czerwca 2018 r.  

do 29 sierpnia 2018 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że w okresie od 
28 czerwca 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. radni nie zgłosili do przewodniczącego rady 
interpelacji.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że 30 lipca br. złożył zapytanie, interpelację, 
a odpowiedź z datą wczorajszą.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, iż nie otrzymał 
żądnej interpelacji od radnego Zbigniewa Urbana w w/w okresie.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że to wyjaśni.  
 
Część II 

Pkt 7  porządku posiedzenia 

Informacja z realizacji interpelacji 

radnych za I półrocze 2018r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił w/w informację. 
Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do informacji.  
 
Zapytań  nie zgłoszono  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji interpelacji radnych za                    

I półrocze 2018 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił 10 minutową przerwę 
w obradach sesji podczas, której spotka się Komisja Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 

Pkt 8 podjęcie uchwał 

Pkt 8.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego,  

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,  

którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania  

zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych  

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 14.08.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do 
projektu uchwały.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIV/398/2018 

w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Miejską Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
(podczas głosowania pkt 8.1 – obecnych 23 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, Cz. Roczyński Tobiański, M. Szulc Z. Urban,                               
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski, D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji --------------- 

nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela  w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Tczew.  

 

Pkt  8.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

udzielania i rozliczenia dotacji celowej  

na dofinansowanie prac związanych  
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z usuwaniem wyrobów zawierających  

azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 13.08.2018 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. 

 

Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest                      
z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIV/399/2018 

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 –23 

(podczas głosowania pkt 8.2– obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

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

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

 

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 8.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

utworzenia na obszarze miasta  

Tczewa odrębnych obwodów głosowania  

w szpitalach dla przeprowadzenia Wyborów  

do Rady Miejskiej w Tczewie, Rady Powiatu  
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Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego  

oraz wyborów Prezydenta Miasta Tczewa zarządzonych  

na dzień 21 października 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 23.08.2018r.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia Wyborów do Rady Miejskiej w 
Tczewie, Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz 
wyborów Prezydenta Miasta Tczewa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XLIV/400/2018 

w sprawie 

utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania 

w szpitalach dla przeprowadzenia Wyborów do Rady Miejskiej w Tczewie, Rady 

Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów 

Prezydenta Miasta Tczewa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

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

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

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

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

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

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze 

miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla 

przeprowadzenia Wyborów do Rady Miejskiej w Tczewie, Rady Powiatu 

Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta 

Miasta Tczewa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Pkt  8.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej  

uchwałę w sprawie powołania  

Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 24.08.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, czy Młodzieżowa Rada Miasta 
spotyka się i funkcjonuje prężnie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że od stycznia 
br. prawdopodobnie spotkania MRM są zawieszone z powodu braku kworum.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że komisja spotkała się dwukrotnie, aby zaopiniować projekt tej 
uchwały. Tytułem wyjaśnienia poinformował, że zmiana związana jest z reorganizacją 
systemu oświaty. Spowoduje ona to, że w skład rady wejdą ponownie przedstawiciele 
szkół podstawowych (§3). Ulegnie zmianie liczba członków rady oraz okres trwania 
jej kadencji.  
Załącznikiem do tego projektu uchwały jest statut. Komisja złożyła wnioski do pana 
prezydenta, dotyczące ilości członków rady, związane to było z brakiem kworum. 
Młodzieżowa Rada nie była w stanie od stycznia spotkać się.  
Na dzisiejszym posiedzeniu komisja zmieniła zapis (§ 30)  dotyczący wieku: czynne 
prawo wyborcze ma każdy kto uczęszcza do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej  
lub jest członkiem organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Tczewa                 
i ukończył 11 lat (było 13 lat) a nie ukończyła 21 lat w roku kalendarzowym,                      
w którym odbywają się wybory. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIV/401/2018 

zmieniającą 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 

podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
(podczas głosowania pkt 8.4 – obecnych 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu Z. Urban 
nieobecni na sesji ------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
------------ 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa. 

 

Pkt  8.5  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na przystąpienie  

Gminy Miejskiej Tczew do realizacji  

projektu konkursowego współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego na  

podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  

(RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01.  

Aktywna Integracja 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 10.08.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka  - omówiła projekt 
uchwały informując,  że komisja pozytywnie go zaopiniowała. 
 
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 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01. 
Aktywna Integracja. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIV/402/2018 

w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji 

projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01. 

Aktywna Integracja 

 
podjęto jednogłośnie: za –23 

(podczas głosowania pkt 8.5 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych) 
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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, Cz. Roczyński, Z. Urban,                                      
E. Ziółek-Radziszewska, J. Ziółkowski,  D. Żywicka.                   

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

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

nieobecni na sesji ------------ 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu konkursowego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata               

2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja 

 

Pkt  8.6  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

skargi na działalność dyrektora  

Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   
uchwały z dnia 24.08.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – poinformował, że komisja 
rozpatrzyła skargę na działalność Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie i uznała ja 
za bezzasadną.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Usług Komunalnych                   
w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLIV/403/2018 
w sprawie 

skargi na działalność dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 
podjęto większością głosów: za –21, przeciw – 0, wstrz. – 2  

(podczas głosowania pkt 8.6 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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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, M. Szulc,                
T. Tobiański,  G. Pierzynowska, Cz. Roczyński, J. Ziółkowski,                                  
E. Ziółek-Radziszewska, D. Żywicka.                   

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

 
Z. Urban, B. Paprot 

nieobecni na sesji ------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-----------  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 
 
Pkt 13 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Józef Ziółkowski  

Radny w imieniu mieszkańców ul. Szyprów zwrócił się z wnioskiem o ujęcie w 
planie budżetu miasta na 2019 r. wykonanie dokumentacji na odwodnienie, 
oświetlenie, wykonanie chodnika i utwardzenie płytami betonowymi ul. Szyprów 
w Tczewie.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 492 
   

2. Radny Józef Ziółkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o naprawę przystanku autobusowego znajdującego 
się przy ul. Czatkowskiej/Pionierów (pochylona wiata autobusowa) oraz 
zwiększenie miejsc dla oczekujących na autobus.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 493 
 

3. Radny Michał Bollin 
Radny zwrócił się z wnioskiem o doposażenie szkół w stojaki na hulajnogi. 
Urządzenie do obsługi rowerów niestety nie gwarantuje bezpiecznego umocowania 
hulajnogi, co skutkuje uszkodzeniem rowerów. Jeden stojak (10 sztuk) to koszt ok. 
800 zł.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 494 
 

4. Radny Marcin Szulc 
Radny zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej działalności 
radnych Rady Miejskiej w Tczewie w kadencji 2014-2018 dotyczącej ilości 
złożonych przez poszczególnych radnych wniosków oraz interpelacji. Wzór tabelki 
w załączeniu.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 495 
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5. Radny Zanon Drewa 
Radny zwrócił się z wnioskiem o informacje na temat wysokości nakładów 
poniesionych na realizację reformy systemu oświaty przez Gminę Miejską Tczew. 
Czy przeprowadzona reforma spowodowała utratę zatrudnienia pracowników 
zatrudnionych w tczewskich szkołach?  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 496 
 

6. Radna Bożena Chylicka 
Radna zwróciła się ponownie o zapoznanie się ze stanem nawierzchni jezdni przy 
skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Łaziennej, a także w ciągu ul. Łaziennej. Na tej 
wysokości jezdnia wymaga wyrównania – zlikwidowania dziur i nierówności.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 497 
 

7. Radny Marcin Szulc 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zmianę statusu realizacji wykonania budżetu 
obywatelskiego w okręgu X. Przedstawiona przez Z-cę Prezydenta Miasta 
informacja na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2018 r. o zrealizowanym 
projekcie jest niezgodna z wytycznymi zawartymi w zaakceptowanym wniosku 
budżetu obywatelskiego. Na ten cel były przeznaczone środki w kwocie 103 000 
zł. Wartość „statku” nie przekroczyła ww. sumy, a pozostałości powinna zostać 
przeznaczona na doposażenie dodatkowych elementów zabawowych zawartych we 
wniosku budżetu obywatelskiego. Proszę o zmianę podanej informacji                              
z „wykonany” na „w trakcie realizacji”.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 498 
 

8. Radny Józef Cichon 
Radny przypomniał, iż na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2018 r. zwrócił się 
z prośbą o naprawienie chodnika przy ul. Kolejowej na odcinku od ulicy 
Wierzbowej do ul. Łąkowej. Otrzymał odpowiedź pozytywną z zapewnieniem, że 
prace rozpoczną się w III kwartale. Radny prosi o realizację zaplanowanej 
naprawy. Usunięcie uszkodzeń ułatwi poruszanie się mieszkańcom, szczególnie 
osobom starszym i niepełnosprawnym.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 499 
 
9. Radny Tomasz Tobiański 

Radny zwrócił się z wnioskiem o spowodowanie by halogen zamontowany na 
jednej z lamp skierowany na wybieg dla psów przy Al. Kociewskiej i rondzie 
Jasnej i Dresława został włączony. Zapadający zmrok powoduje brak możliwości 
korzystania z wybiegu. Dodatkowo radny zwraca się o rozbudowanie istniejących 
wybiegów oraz wyposażenie w dodatkowe elementy zabawowe dla psów. Wniosek 
dotyczy wszystkich wybiegów na terenie naszego miasta. W Internecie można 
znaleźć przykładowe wyposażenie kojców w innych miastach. Gdyby był problem 
z wyszukaniem radny służy pomocą. Mając na uwadze dobro naszych pupili oraz 
ich właścicieli radny prosi o pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 500 
 
10. Radny Kazimierz Ickiewicz  
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Radny zwrócił się z wnioskiem o stabilne umocowanie w jezdni ulicy Kazimierza 
Jagiellończyka krat zbierających wodę deszczową, która następnie jest 
odprowadzana do systemu kanalizacyjnego. Kraty znajdują się na wysokości 
domów jednorodzinnych Nr 13-14 oraz 15-16.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 501 
 

11. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny w imieniu mieszkańców zwrócił się z wnioskiem o rozważenie: 
a) położenia progu zwalniającego na ulicy Rejtana w okolicy posesji nr 47-49 i 74, 
b) ustawienia naprzemiennie na ul. Rejtana (lewa-prawa strona) znaku 
zatrzymywania i postoju w celu usprawnienia przejazdu pojazdów. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 502 
 

12. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie problemu znajdujących się w dwóch 
podanych poniżej lokalizacjach „Komórek na węgiel” – najlepiej doprowadzając 
do ich rozbiórki. Wniosek dotyczy dwóch lokalizacji:  
1. za budynkiem Chopina 8, 
2. przy schodach pomiędzy ulica Rybacką a ulicą Wąską,  
W chwili obecnej są to małe budynki pełniące kiedyś funkcję komórek na węgiel, a 
na obecną chwilę są one w katastrofalnym stanie technicznym i zagrażają 
bezpieczeństwu. Dodatkowo są w większości nieużytkowane przez mieszkańców. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 503 
 

13. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie niezbędnych prac, które doprowadzą 
do sytuacji w której w/w parking zacznie być używany przez mieszkańców.                   
W chwili obecnej jest to bardzo ładnie wykonany parking, lecz absolutnie nie 
wykorzystany przez mieszkańców. Radny prosi o poszerzenie wjazdu na ten 
parking, oraz wyburzenie budynku stojącego na jego terenie i zamontowanie 
kamery, celem doprowadzenia do poprawy atrakcyjności tego parkingu. Te 
problemy, które zgłasza to najczęstsze przyczyny podawane przez mieszkańców, 
które sprawiają, iż jest on nieużywany.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 504 
 

14. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się ponownie z wnioskiem o przegląd oraz uporządkowanie spraw 
związanych z wiatami oraz pojemnikami na odpady komunalne na terenie 
dzielnicy Starego Miasta. W szczególności prosi o następujące sprawy zgłoszone 
przez mieszkańców: 
1. przestawienie pojemników na odpady znajdujących się na ul. Łaziennej w inne 

miejsce tak, żeby nie zajmowały miejsc parkingowych (obecnie zajmują trzy 
miejsca) lub zaplanowanie posadowienia pojemników podziemnych w tym 
miejscu na rok 2019, 

2. wybudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej na terenie posadowienia 
pojemników na odpady komunalne na ulicy Okrzei (skrzyżowanie z ulicą 
Zamkową), 
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3. przeniesienie lub zamknięcie pojemników znajdujących się przy ulicy 
Podgórnej w dół od skrzyżowania z ulicą Chopina, oraz uzupełnienie ich ilości 
zgodnie z ilością mieszkańców, którą obsługują, 

4. poprawę wszystkich innych problemów związanych z odpadami komunalnymi 
na terenie Starego Miasta. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 505 
 

15. Radny Czesław Roczyński 
Radny w imieniu mieszkańców zwrócił się z wnioskiem o zwiększone 
zainteresowanie się pracowników Straży Miejskiej otoczeniem Przedszkola nr 4 w 
Tczewie, znajdującego się przy ul. Saperskiej w Tczewie. W pobliżu tego 
przedszkola znajduje się sklep monopolowy, wokół którego często przebywają 
osoby nadużywające alkohol, czym zakłócają ład i porządek w tym rejonie.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 506 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
Radny Tomasz Tobiański 
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Czyżykowo zwrócił się: 
a. aby zasygnalizować Panu Prezydentowi problem braku dostatecznej ilości miejsc 

parkingowych w Tczewie na ul. Tetmajera, 
b. z prośbą o spowodowanie dokonania lustracji ulicy Tetmajera oraz przyległego 

obszaru zieleni i rozważenie możliwości wyznaczenia dodatkowych 
miejsc/stanowisk postojowych poprzez zmianę organizacji ruchu bądź 
zagospodarowanie przyległych pasów zieleni na dodatkowe parkingi, 

c. o rozważenie i przekazanie innych propozycji rozwiązania problemu braku miejsc 
parkingowych na ul. Tetmajera w Tczewie.  

Uzasadnienie wniosku w załączeniu. 
Treść interpelacji  znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 507 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, że: … ,, zauważyłam, że uaktywniły 
się interpelacje, a to chyba z racji tego, że kolega Marcin nam tutaj proponuje, żeby 
była wyliczanka, kto ile i kto najwięcej tych interpelacji i wniosków złoży. Myślę, że 
chodzi o wyniki a nie o papierki przekazywane do urzędników.” 
 
Radna podziękowała wszystkim za udział w zorganizowanej wraz z radnym Markiem 
Byczkowskim na osiedlu Suchostrzygi, imprezie dla dzieci. Podziękowała wszystkim 
sponsorom oraz panu Tomaszowi Tobiańskiemu za wykonanie numerów startowych 
dla zawodników.  
 
Radny Zbigniew Urban – przedstawił oświadczenie i zaproszenie.  
,, Oświadczenie: otóż oświadczam wszem i wobec, że będę kandydował w wyborach 
na Prezydenta Miasta Tczewa” 
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Zaprosił wszystkich mieszkańców Tczewa na V Pomorskie Święto Wisły, które 
odbędzie się w dniach 8-9 września 2018 r. jeżeli uda się dopiąć wszystkie 
formalności. Organizowane jest przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki 
Kociewiak.  
W organizacji V Pomorskiego Święta Wisły pojawiło się wiele trudności. Uzyskał 
patronat honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A w odpowiedzi na pismo Prezydent Miasta 
Tczewa odpowiedział, że nie jest partnerem imprezy i nie angażuje się w jej 
organizacje.  
Tytułem wyjaśnienia, stoję  na jasnym stanowisku, wszystkie stowarzyszenia 
działające na terenie naszego miasta i korzystające w jakiejkolwiek formie z pomocy 
miasta, powinny być równo traktowane.  
Stowarzyszenie to jak chciało uzyskać pomoc od prezydenta i Zakładu Usług 
Komunalnych, to jest dekretacja, że za pełną odpłatnością. W związku z tym chciałem 
się zapytać, czy Stowarzyszenie Porozumienie na Plus, które ma swoją siedzibę                     
w Fabryce Sztuk budynku, który podlega prezydentowi Miasta Tczewa i któremu 
Fabryka Sztuk wystawia faktury również płaci za wszystkie rzeczy związane ze swoją 
działalnością. Czy Stowarzyszenie Gospodarcze Tczew płaci, czy tylko wręcza 
nagrody w amfiteatrze podczas festiwalu Ciechowskiego.  
Radny zaapelował, aby traktować równo wszystkie podmioty, które działają na terenie 
Tczewa. 
 
Radny Marcin Szulc -… ,,chciałbym uzupełnić wypowiedz pani radnej Gertrudy 
Pierzynowskiej, żeby ta sytuacja tego wniosku była dokładnie zrozumiana. Złożone 
ilości wniosków świadczą też o aktywności radnych. To nie znaczy jak pani radna 
powiedziała, że nie liczy się ilość, a efekt.  
Mogę zapewnić, że do każdego wniosku dokładałem wszelkich starań i to dzięki 
pracownikom podległych instytucji, czy urzędników, część tych wniosków została 
zrealizowana, pomimo tego, że zostały krytycznie odsuwane, oddalane, przesuwane, 
przekierowywane. I tutaj nie sądzę, żeby tutaj była jakaś akcja chwalenia się. 
Niektórzy radni nie muszą składać wniosków, a mają zrealizowane, ja składałem ich 
wiele, do każdego wniosku przykładałem się sumiennie i taka jest moja odpowiedz.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że:                               
,,zapewniamy, że na koniec kadencji takie informacje każdy z Państwa otrzyma, 
tradycyjnie jak na zakończenie każdej kadencji.  
 
Radna Danuta Żywicka – przedstawiła informacje z przebiegu uroczystości z okazji 
100-lecia niepodległości Łotwy, w której uczestniczył Stowarzyszenie Brama w dniu   
9 sierpnia 2018 r.  
 
Radny Krzysztof Bejgrowicz – podziękował dyrektorowi ZUK za wykonanie parkingu 
przy ulicy Kociewskiej.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił informacje 
na temat wydarzeń kulturalnych w mieście. 
Omówił program obchodów 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że: 
- konwent odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 16.00, 
- sesja robocza odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 10.00, 
- przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych na 2 m-ce przed     
  zakończeniem kadencji. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XLIV sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.  
  
Obrady sesji zakończono o godz. 1150. 
 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                              Mirosław Augustyn 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 


