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P r o t o k ó ł  Nr XLV/2018 

----------------------------------------------- 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 września  2018 roku 
 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 
Urzędu Miejskiego  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 

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

 
Obecni radni:   - 19/ wg listy obecności 

 
Nieobecni radni  –   Czesław Roczyński 

                                      Mieczysław Matysiak 
                        Marcin Szulc 

                                             Ewa Ziółek-Radziszewska 
 
Pkt 1 porządku posiedzenia 

Otwarcie sesji i powitanie gości 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – otworzył XLV 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, 
- 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 19 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. 
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Pkt 3 porządku posiedzenia 
Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn  – przedstawił porządek obrad sesji                     
z 14 września  2018 r. proponując wprowadzenie do porządku obrad: 
-jako pkt 7 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie z przeprowadzonej 
analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za  2017 rok. 
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  14 września  2018 r. wraz z zaproponowaną  zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianą 

przyjęto jednogłośnie: za – 16 
 (podczas głosowania pkt 3 – obecnych 16 radnych  

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

J. Cichon, R. Dominikowski, Z. Drewa, K. Ickiewicz, T. Klimczak,                   
K. Mokwa,  B. Paprot,  G. Pierzynowska, T. Tobiański, Z. Urban,   
D. Żywicka.           

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, Cz. Roczyński M. Szulc, E. Ziółek-Radziszewska, 
nieobecni podczas 
głosowania 

B. Chylicka, J. Ziółkowski, K. Misiewicz 

 
 
Porządek posiedzenia:  

 

I. Część pierwsza: 

 

1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2018 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c wrzesień 2018 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 sierpnia 2018 

r. do 26 września 2018 r. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za  2017 rok. 



3 

 

II. Część druga: 

 

8. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 
2017/2018. 

9. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska 
Tczew posiada udziały za 2017 rok oraz za I półrocze 2018 roku. 

10. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2018 r. 
11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze 2018 r.  
12. Informacja o kształtowaniu się kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za I półrocze 2018 r. 
13. Przedstawienie protokołu nr 3/2018 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. 
 

14. Podjęcie uchwał w sprawie: 
14.1 przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Miejskiej Tczew 

na lata 2018-2023, 
14.2 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 
14.3 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok, 
14.4 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033, 
14.5 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,  nabywania i 

wykupu, 
14.6 przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że w tym miejscu 
nastąpi krótkie odstępstwo od porządku obrad, głos zabierze przedstawicielka 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie, która przedstawi problem 
niepełnosprawnej mieszkanki miasta Tczewa. Problem polega na udzielenia pomocy 
finansowej w celu wybudowania podjazdu dla wózka inwalidzkiego do budynku w którym 
zamieszkuje osoba niepełnosprawna.     
 
Radni złożyli życzenia urodzinowe pani Gertrudzie Pierzynowskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że to o czym za 
chwilę powie, nie było traktowane jako informacja, czy promocja czegokolwiek.  
Chodzi o to, że Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki otrzymał nagrodę, zwyciężył 
w plebiscycie ,,Orzeł Samorządu” w kategorii Najlepszy Prezydent Pomorza. 
Organizatorem tego plebiscytu jest redakcja ,,Magazynu Pomorskiego”. Konkurs odbywa 
się co cztery lata i jest podsumowaniem kadencji samorządów,  jest to promocja dla całego 
samorządu, dla całego miasta.  
Patronuje mu Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. Gala wręczenia 
statuetek odbyła się 25 września br. w Ratuszu Głównym Miasta Gdańsk. Plebiscyt został 
zorganizowany po raz trzeci, odbywa się on w czterech kategoriach, a których wybierany 
jest najlepszy wójt, burmistrz, prezydent  i starosta pomorza.   
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Przy wyborze pod uwagę brane są: wkład i dokonania samorządowców w rozwój swojej 
gminy, miasta czy powiatu, zaradność i efektywność w zdobywaniu funduszy unijnych, 
inwestycje poczynione w ostatnich czterech latach, a także kreatywność w inicjowaniu 
imprez kulturalno-społecznych. Znaczenie ma również wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości.  
Laudacje na temat osiągnieć Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego wygłosił 
Tomasz Balcerowski Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza. Pan Balcerowski 
podsumował osiągnięcia ostatniej kadencji samorządu Tczewa. Wspomniał m. in.                         
O pozyskaniu rekordowego dofinansowania unijnego na tczewskie inwestycje (ponad                  
50 mln zł), o wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców, nowych inwestorach(m.in. poprzez 
działalność Domu Przedsiębiorcy, zwolnień z podatku od nieruchomości), bardzo dobrą 
obsługę inwestorów, która zaowocowała m.in. nagrodą ,,Gmina na 5” dwukrotnie 
przyznaną Tczewowi przez studentów Szkoły Głównej Handlowej.  
Laudator mówił też o inwestycjach drogowych, w tym o nowych ścieżkach rowerowych                   
i poprawie infrastruktury służącej rowerzystom, o powstałych w ostatniej kadencji                              
i realizowanych obecnie inwestycjach sportowo-rekreacyjnych.  
Mowa też była o współpracy z mieszkańcami, m. in. poprzez Budżet Obywatelski, także 
ten adresowany do uczniów tczewskich szkół podstawowych.  
Nagrodę w postaci statuetki wręczył panu Prezydentowi Miasta Tczewa Mirosławowi 
Pobłockiemu, Pan Mieczysław Struk  Marszałek Województwa Pomorskiego.  
            
Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji  

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 30 sierpnia 2018 r.               

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – przedstawił protokół z sesji                          
z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 2018 r. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

protokół z sesji z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

przyjęto jednogłośnie: za – 19 
 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 19 radnych  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, Cz. Roczyński, M. Szulc E. Ziółek-Radziszewska 

nieobecni podczas 
głosowania 

------------ 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

Pkt 5  porządku posiedzenia 

Informacja z działalności 

Prezydenta Miasta Tczewa 

wrzesień 2018 r.  

Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
uwagi, pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Radny Zbigniew Urban-…,, przed chwilą wysłuchaliśmy bardzo długiego wystąpienia pana 
prezydenta, w którym relacjonował on swoją działalność w ostatnim miesiącu. Chciałbym 
zapytać wprost panie prezydencie – pan zasiada na ławie oskarżonych Sądu Rejonowego w 
Malborku. Uzyskałem informacje, że złożył pan wniosek  o zmianę składu sędziowskiego                 
i chciałem zapytać ….” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił uwagę radnemu, iż  nie jest 
to pytanie do przedstawionej przez prezydenta informacji. Przewodniczący zwrócił się                   
z prośbą aby radny trzymał się zasad i przyjętych reguł i zadawał pytania zgodnie                         
z omawianym punktem porządku posiedzenia. Poinformował, że to co radny przed chwilą 
zrobił jest niesmaczne. Jeżeli radny chce zadawać pytania, to w punkcie ,,Zgłaszanie 
interpelacji, zapytań oraz wniosków”. 
 
Radny Zbigniew Urban-…,, panie przewodniczący, to jest pytanie dotyczące działalności 
pana prezydenta i proszę pozwolić mi je dokończyć.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – .. ,, przypominam panu, że to jest 
informacja i jeżeli są do tej informacji pytania, to bardzo proszę.”  
 
Radny Zbigniew Urban-…,, panie przewodniczący, zanim dokończę pytanie jednym 
zdaniem, to chciałbym tylko powiedzieć, że wysłuchałem z uwagą ponad 
czterdziestominutowego wystąpienia pana prezydenta o rowerach, o czytaniu o świętach 
…” 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – .. ,, w tej informacji nie było oni 
jednego zdania o czymkolwiek …” 
 
Radny Zbigniew Urban-…,, panie przewodniczący, z pełnieniem urzędu prezydenta wiąże 
się wykonywanie także innych obowiązków i pan prezydent jest oskarżony o przekroczenie 
uprawnień i niedopełnienie obowiązków. I ja po prostu chcę zapytać, czy złożył wniosek                
o zmianę składu sędziowskiego, ponieważ na sesji Rady Miejskiej wielokrotnie deklarował, 
że chce tą sprawę jak najszybciej wyjaśnić. To jest pierwsze pytanie. Tylko jedno dotyczące 
tego, czego pan prezydent nie powiedział.” 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – zwrócił się z zapytaniem ,, czy pan radny również 
oczekuje informacji w sprawach sądowych, w których pan radny jest oskarżonym, no bo 
już jak chcemy pójść na całość, to chodźmy na całość.” 
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Radny Zbigniew Urban - … ,, my się chyba nie zrozumieliśmy panie prezydencie.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, iż przerywa 
dyskusję, na to pytanie jeżeli pan prezydent chce odpowiedzieć to odpowie, jeżeli nie, to 
kończymy dyskusję. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,,  pan radny nie jest stroną w tym 
postępowaniu, chyba, że o czymś nie wiem.” 
 
Radny Zbigniew Urban -  poinformował ,, rozumiem, ja dostałem po prostu telefon                  
z sądu, że nie mam jutro przyjeżdżać na przesłuchanie w pana sprawie panie prezydencie.  
Pytanie kolejne, chciałbym się dowiedzieć panie prezydencie jak wygląda sprawa ze 
Strabagiem.” 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,,  jeżeli pan radny bardzo chce 
robić z tego sensację, to ja powiem dlaczego został złożony wniosek. Dlatego, że 
pozyskałem informację, że pani prokurator i sędzia rejonowy tego sądu są po prostu 
małżeństwem. W związku z tym zachodzi obawa, że Sąd Rejonowy w Malborku nie będzie 
do końca obiektywny i został złożony wniosek o wyłączenie składu sędziowskiego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – .. ,, proszę Państwa, jeszcze raz 
przypominam Państwu, że nas te sprawy nie dotyczą, my zajmujemy się sprawami miasta. 
Państwa prywatne sprawy proszę odłożyć ...” 
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, panie przewodniczący, momencik, to nie jest żadna 
prywatna sprawa, …” 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – .. ,,  to jest sprawa pomiędzy 
panem, a panem prezydentem, nie między radą miasta czy urzędem. Także proszę … 
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, momencik, momencik, proszę nie wprowadzać publiczności 
i naszych mieszkańców w błąd, to jest sprawa pomiędzy prokuratorem i prezydentem 
miasta, dotycząca przekroczenia uprawnień przez prezydenta, a nie między mną a panem 
prezydentem. Więc proszę nie wprowadzać w błąd panie przewodniczący. Jeżeli pan nie 
chce to nie będziemy tego kontynuować.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – .. ,,  na pewno nie będziemy 
kontynuowali.  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,, panie radny proszę teraz nie 
wprowadzać mieszkańców w błąd, bo przecież pan czynny udział bierze w tym 
postępowaniu.  
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, w tej sprawie stronami jest prokurator i prezydent, tam nie 
ma pana radnego Urbana. To po pierwsze.” 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,, obawiam się, że jest, panie 
radny, może pan zapomniał już  ...” 
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, jako świadek,” 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn –poinformował, że zakończa została 
dyskusja na ten temat.  
Czy są pytania do pana prezydenta dotyczące przedstawionej informacji z działalności.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem: ,, panie przewodniczący chciałbym 
zapytać, ponieważ pan Burczyk nie był w stanie na poprzedniej sesji udzielić odpowiedzi 
na pytanie, jak wygląda sprawa sporu ze Strabagiem. Chodzi o rozliczenie i ewentualne 
skierowanie sprawy do sądu przez Strabag. Czy jest wiadomo już konkretnie jaka kwota, 
przed jakim sądem toczy się to postępowanie.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,, tutaj nie ma żadnej tajemnicy, 
wielokrotnie o tym mówiłem, że my zaakceptowaliśmy pewne czynniki, które mogą 
uzasadnić wydłużenie okresu realizacji zadania. Termin, którym jest ostatecznym i  przez 
nas nie wydłużanym, tj. 22 grudzień 2017 roku. Wszystko co się działo po tym terminie jest 
przedmiotem sprawy sądowej. Myśmy zabezpieczyli na poczet kar umownych  środki                 
w wysokości prawie 3 mln zł, w tym płatności za ostatnią fakturę i kwota zabezpieczenia 
finansowego. Tak jak się spodziewaliśmy w wyniku tego ruchu Strabag podał nas do sądu o 
zapłatę pełnej kwoty. W tej chwili toczy się postępowanie przed sądem, nie jestem w stanie 
powiedzieć kiedy się zakończy i z jakim wynikiem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
jeszcze zapytania do przedstawionej przez pana prezydenta informacji z działalności.  
 
Radny Zbigniew Urban …,,ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej panie 
przewodniczący z uwagą wysłuchałem wystąpienia pana prezydenta, ale szczerze mówiąc 
tego czterdziestominutowego wystąpienia niewiele zapamiętałem, ze względu na to, że 
chyba nie było tam, przynajmniej w mojej ocenie istotnych punktów. Dlatego zapytam 
wprost, dlaczego miasto nie złożyło wniosku o uzyskanie dofinansowania na przebudowę 
stadionu.  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,, to również jest sprawa bardzo 
prosta, jest to kwestia wizerunku miasta Tczewa, obszernie to wyjaśniałem w czasie 
rozmów z prezydentem w telewizji Tetka. Powiem teraz krótko.  
Ponieważ zrobiliśmy wszystko, żeby stadion został zrealizowany łącznie z naprawdę 
ekspresowym przygotowaniem dokumentacji, łącznie z dodatkowymi środkami, które 
zabezpieczyliśmy w budżecie na realizację tego zadania. Przypomnę, że najniższa oferta 
przekraczała to co mieliśmy pierwotnie zrobić, zabezpieczyć w budżecie. Natomiast 
wykonawca zrobił ruch, którego się kompletnie nie spodziewaliśmy, mianowicie  odmówił 
podpisania umowy w ostatnim dniu obowiązywania warunków ofertowych.  
W związku z tym mieliśmy do wyboru, albo przyjąć to do wiadomości i dalej pójść albo 
próbować ogłosić ponownie przetarg. Zdecydowałem się na to, że … ponieważ pytaliśmy 
się dokładnie wykonawcy co było powodem, on uzasadniał to krótko, że ma dosyć zadań, 
które już realizuje, to były trzy boiska lekkoatletyczne i powiedział, że nie jest w stanie, 
głównie z zasobem swoich pracowników, podjąć się realizacji czwartego boiska. 
Zwłaszcza, że termin realizacji był dosyć krótki, bo miałoby to być zrealizowane jeszcze               
w tym roku. Bał się płacenia kar umownych i po analizie swoich możliwości realizacyjnych 
odstąpił. Przy okazji zasugerował jedna rzecz, a mianowicie taka, aby przy realizacji 
kolejnego przetargu, który nastąpi w momencie, kiedy Państwo przyjmiecie zmiany                    
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dzisiejszym budżecie miasta przesuwające środki na realizację tego boiska te 5 mln zł na 
rok przyszły, jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg.  
Natomiast przetarg będzie wydłużony w czasie, to jest właśnie sugestia tej firmy 
realizacyjnej. Powiedziano krótko, nawierzchnia, powinna być certyfikowana przez Polski 
Związek Lekkoatletyki, a to oznacza, że nie może ona być wykonana w warunkach 
pogodowych, które mogą potem powodować odklejanie się nawierzchni.  
W związku z tym musimy zabezpieczyć taki czas realizacji, w którym byłoby kilkanaście 
dni dobrej pogody. Co oznacza, że prawdopodobnie termin realizacji będzie do końca 
czerwca przyszłego roku. I to jeżeli chodzi o przetarg. 
Odnośnie wniosku do Ministerstwa Sportu. Ponieważ nie udał się nam przetarg, w związku 
z tym… oczywiście moglibyśmy złożyć wniosek do Ministerstwa, samo złożenie wniosku 
nie oznacza otrzymania środków.  
Po to, żeby te środki otrzymać, trzeba lobbować. Mówię to wprost, po prostu telefon do 
posła Smolińskiego, wizyta jedna, druga i trzecia w Warszawie, no bo tak to się robi po 
prostu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że uruchamiam machinę lobbującą i po dwóch 
miesiącach nagle się okazuje, że nadal nie mamy wykonawcy. I co ja powiem… panie 
ministrze wie pan, ale my się z tego wycofujemy. To on mi powie krótko, jesteście 
niepoważni.  
W związku z tym podjęliśmy decyzje taką, że wniosek zostanie złożony w kolejnej edycji 
programu, w momencie, kiedy będziemy pewni, że znajdziemy wykonawcę.  
Dlaczego to jest takie ważne, kwota 2 mln zł, którą można było uzyskać w tym konkursie, 
to nie jest 2 mln zł potrzebne do realizacji zadania, bo my mamy środki zabezpieczone                   
w pełnej wysokości.  
To jest tylko kwestia zwrotu środków do budżetu miasta. Tylko, że my za chwilę i to wcale 
nie taka odległą, będziemy walczyli o znaczne większe środki w tym samym ministerstwie, 
o 6 mln zł. na realizację rozbudowy basenu na Kononce. I nie mogę sobie pozwolić na 
sytuację, w której podpadniemy jednemu, drugiemu ministrowi, a potem przyjdziemy               
i powiemy, a teraz to my chcemy 6 mln zł. Przecież nikt ze mną nie będzie chciał 
rozmawiać. 
To jest kwestia wizerunkowa. Proszę się nie doszukiwać jakiś podtekstów, że prezydent 
kombinuje, to naprawdę jest metoda, że tak powiem z zamierzchłych czasów.  
Naprawdę staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, również z myślą                              
o przyszłych zadaniach, a nie patrząc tylko krótkowzrocznie na jedno boisko, które i tak 
powstanie, bo tak jak powiedziałem środki są zabezpieczone.  
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, panie prezydencie, chciałbym panu podziękować za to, że 
pan publicznie tutaj mówi o tym stadionie. Chciałbym też zwrócić uwagę, Państwa                        
i mieszkańców, że nie jesteśmy w telewizji Tetka w programie pytania do prezydenta, w 
którym pan wcześniej otrzymuje zagadnienia, które będą poruszane. Pan nie wie, jakie 
pytania zadam, więc dyskusja staje się ciekawa. 
Natomiast powiem w ten sposób, panie prezydencie, jeżeli jest szansa pozyskania 2 mln zł 
z Ministerstwa Sportu i dzięki pana koneksjom z panem posłem, chyba wtedy jeszcze 
ministrem Smolińskim, rzeczywiście można było te pieniądze uzyskać, to moim zdaniem 
należało do tego projektu przystąpić i wniosek złożyć. A jeżeli by się okazało  w przetargu, 
że wyłoniliśmy wykonawcę, który potem zrezygnował, to naturalne jest i robił pan tak 
wielokrotnie, że ogłasza pan kolejny przetarg niezwłocznie lub zwraca się do rady                        
o zwiększenie zakresu wydatków i pokrycie kolejnej oferty. Bo to była najniższa oferta, 
były jeszcze dwie inne złożone.  
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Więc ja nie rozumiem po pierwsze, dlaczego nie został ogłoszony natychmiast następny 
przetarg. Ale zupełnie kuriozalne jest moim zdaniem tłumaczenie, że ja się będę zwracał o 
dofinansowanie wtedy kiedy znajdę wykonawcę, a termin składania wniosku już dawno 
upływa. Gdyby pan mógł się do tego ustosunkować.” 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,, myślę, że pan radny po raz 
kolejny mnie nie słuchał jak mówiłem, rozumiem dlaczego pan poprzednio mnie nie 
słuchał, bo cały czas coś robił w komputerze, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego teraz pan 
nie rozumie tego co powiedziałem.  
To nie chodzi o to, że  ponowimy przetarg jeden drugi, trzeci, co by było gdybyśmy nie 
znaleźli w ogóle wykonawcy, jak my wyglądamy w Warszawie. Pan chyba nie wie, co to 
znaczy lobbować w Warszawie, gdzie do ministerstwa przyjeżdżają ludzie z całej Polski, 
gdzie są ministrowie, posłowie z całej Polski i każdy lobbuje za swoim boiskiem. To jest 
naprawdę kwestia wizerunku i proszę mnie nie uczyć jak rządzić miastem.” 
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, absolutnie panie przewodniczący ja tylko przypomnę panie 
prezydencie, że wpłynęły trzy oferty na budowę stadionu, więc martwienie się na zapas o 
to, że nie znajdzie pan wykonawcy w momencie, kiedy trzech jest oferentów, jest moim 
zdaniem , ……., wskazuje tylko, że nie ma się o co bać, że nie będzie oferentów skoro 
wpłynęły trzy oferty. To po pierwsze.  
Panie prezydencie od dłuższego czasu jak z panem rozmawiam nie używam laptopa, nie 
wiem, czy pan to zauważył, a szukałem informacji na temat nagrody, którą pan uzyskał                     
i szczerze mówiąc nawet w internecie mam problem ze znalezieniem organizatora. 
Chciałem się zapytać, czy pan może wie, kto był poprzednim Orłem samorządu, cztery lata 
temu.  Albo czy prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska startowali w tym plebiscycie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ,,, panie Zbigniewie, to jest punkt  
informacja z działalności prezydenta miasta, zadawanie do niej  pytań, dlaczego pan stara 
się spełnić swoje jakieś życzenia, wymagania, jest prasa, bardzo proszę umówić się  na 
spotkanie z prasą po sesji i tam się produkować.” 
 
Radny Zbigniew Urban –…,, ale panie przewodniczący, my jesteśmy na sesji rady 
miejskiej, pytam pana prezydenta ….” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ,, dlatego niech pan trzyma się 
harmonogramu sesji, porządek mówi o tym, że to są pytania do informacji z działalności 
prezydenta miasta i proszę takie pytania zadawać. To pytanie nie ma nic wspólnego                                
z informacją pana prezydenta. ”  
 
Radny Zbigniew Urban –…,, no panie przewodniczący, powiem w ten sposób, po raz 
pierwszy się chyba tak stało, że no ja odbieram przynajmniej te dwie uroczystości 
odśpiewania stu lat pani radnej Pierzynowskiej, czego jej z całego serca życzę, jak i potem 
wręczenia nagrody panu prezydentowi w plebiscycie Orzeł samorządu, no miało jednak 
charakter pewnej krypto promocji.” 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował … ,,panie radny tylko krótki 
komentarz do tego, co pan powiedział.  Myślę, że 99 % ludzi na wiadomość, że prezydent 
tego miasta dostał nagrodę w plebiscycie wojewódzkim, wręczaną osobiście przez 
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Marszałka Województwa, a tylko jeden człowiek zaczyna się doszukiwać, a kto wręczył, 
być może prezydent za to zapłacił, itd. itd. Powiem szczerze, to jest duże wyróżnienie 
wręczane przez włodarza tego województwa i tak jak pan przewodniczący na początku 
powiedział, to jest zasługa efektów zmian, które się dokonują w mieście. Bez względu na 
to, kto jest organizatorem Kowalski, Malinowski, czy Nowak. Tczew został doceniony 
zauważony i cieszmy się z tego, a nie szukajmy dziury w całym.” 
 
Radny Zbigniew Urban –… ,, jedno zdanie panie przewodniczący, ja równie się cieszę 
panie prezydencie w każdym momencie jeżeli prezydent miasta uzyskuje nagrody i proszę 
mnie z grona osób zadowolonych z tego faktu nie wyłączać.” 
 
Radny Józef Ziółkowski – odniósł się do przedstawionej przez prezydenta miasta 
informacji z działalności, dotyczącej polityki rowerowej w Tczewie w zakresie 
bezpieczeństwa poruszania się rowerami w Tczewie. Zbyt mało o tym się mówi, a przybyło 
ścieżek rowerowych i często następują kolizje. Aby komisja zajmująca się rozwojem, 
budową ścieżek rowerowych zastanowiła się jak usprawnić poruszanie się rowerem                          
w mieście, aby nie doprowadzać do kolizji, zwiększyć bezpieczeństwo rowerowe w 
Tczewie.  Ostatnio bardzo dużo się mówi o inwestycjach a mniej o bezpieczeństwie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że głos jest słuszny, 
ale znowu nie w tym punkcie, proszę się trzymać porządku, jesteśmy w punkcie Informacja 
z działalności prezydenta miasta.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – powiedział, że chciałby odpowiedzieć radnemu 
Józefowi Ziółkowskiemu na pytania.   
Poinformował, iż wspomniał o zagadnieniach przedstawionych przez radnego 
Ziółkowskiego, dotyczących bezpieczeństwa rowerowego, kolizji, padło też takie hasło 
szanujmy się nawzajem. To nie jest tylko kwestia, że rowerzysta jedzie za szybko, czasem 
pieszy wejdzie na ścieżkę rowerową, czasami kierujący samochodem na zakręcie nie 
zwolni tylko przejeżdża, bo myśli, że może, a tu nadjeżdża rowerzysta z pełną prędkością. 
To jest problem szacunku wszystkich uczestników ruchu. Jedynym rozwiązaniem jest 
edukacja, poprzez organizowanie projektów miękkich, przez spotkania w szkołach, można 
byłoby mówić o działaniach Straży Miejskiej w szkołach.  
To co mówiłem tutaj, chociaż spotkało to się już z komentarzem, że czterdzieści minut 
mówię, wbrew pozorom nie wyczerpuje wszystkiego czym zajmuje się prezydent. Gdybym 
miał mówić tylko i wyłącznie na temat rowerów, to ja mógłbym to robić dwie godziny. 
Także głos zasadny, aczkolwiek nie ograniczałbym tego problemu tylko do problemu 
szybko jeżdżących rowerzystów. To jest problem wszystkich nas, bo coś się zmieniło, nagle 
powstały ścieżki rowerowe, nagle się okazuje, że ten pieszy też nie bardzo wie jak się 
zachować, bo idzie sobie środkiem ścieżki i w tym momencie nieszczęście jest gotowe.  
Rowerzysta czasami mając ścieżkę rowerową jedzie po chodniku, my musimy się do tego 
po prostu przyzwyczaić. Postęp technologiczny, postęp inżynieryjny w zakresie organizacji 
ruchu wyprzedził nasze przyzwyczajenia.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – … ,, jeżeli pan prezydent pozwoli to ja tylko dwa 
zdania.  Na poprzedniej sesji panu radnemu i wszystkim radnym odpowiadałem na pytania, 
które dzisiaj zadał. Odpowiadałem również na te same pytania na komisjach. No ale pewnie 
trzeba je zadać kilka razy. Jestem zdumiony pana wiedzą na temat pozyskiwania środków 
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pozabudżetowych – jak można zgłosić wniosek nie wybierając wykonawcy i nie znając 
ceny wykonanej inwestycji.” 
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się do prezydenta miasta  z zapytaniem, czy budowa 
stadionu będzie zrealizowana. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że zadanie budowa stadionu będzie 
zrealizowana, jeżeli dzisiaj zostanie przyjęta korekta budżetu i przesunięcie finansowe                    
5 mln zł na rok przyszły. Jest to podstawa do tego, żebyśmy jeszcze w tym roku ogłosili 
kolejny przetarg na realizację tego zadania  z terminem realizacji prawdopodobnie do 
połowy przyszłego roku.  
 
Radny Tomasz Tobiański – podziękował panu prezydentowi za słowa odnośnie stadionu, bo 
padło wiele nieprawdziwych, krzywdzących słów pod adresem samorządu, zarówno w 
prasie jak i w mediach społecznościowych, za którymi zapewne nigdy nie pójdą 
przeprosiny. Doświadczyliśmy tego wielokrotnie. Tutaj pan prezydent powiedział dość 
wyraźnie, że miasto zrobiło wszystko, co było w mocy, aby przystąpić do tego zadania.                  
To było również przedmiotem dyskusji na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
Odnośnie informacji, którą przedstawił pan prezydent, podziękował za wykonanie placu 
zielonego przy ul. Tetmajera 2. Były mniejsze środki zabezpieczone na to zadanie, udało 
wyłonić się wykonawcę i zrealizować z okrojonymi zadaniami. Myślę, że w przyszłości 
będzie to zadanie zrealizowane w całości.  
Wracając do poprzedniej sesji, pan z-ca prezydenta Adam Burczyk mówił o budowie 
parkingu przy ulicy Tetmajera, czy pan prezydent mógłby coś na ten temat powiedzieć.               
Z tego co mi wiadomo, to wykonawca nie podpisał umowy, czy przetarg będzie ponowiony 
w tym roku.   
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – odpowiadając na zapytanie radnego Tomasza 
Tobiańskiego poinformował, że przetarg został unieważniony ponieważ wykonawca 
pomimo wcześniejszych deklaracji nie złożył zabezpieczenia finansowego i w związku                        
z tym nie można było podpisać z nim umowy. Przetarg jest unieważniony. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – jako członek zespołu rowerowego poinformował, że  zespół 
rowerowy rozmawia na temat bezpieczeństwa rowerowego – jest to np. przycięcie krzaków, 
ustawienie lustra, albo kolejnych znaków w miejscach stwarzających utrudnienia dla 
rowerzystów czy samochodów. Przez cały rok prowadzona jest także akcja informacyjna. 
Niedawno było spotkanie otwarte na którym przedstawiono działalność całego zespołu 
rowerowego. W listopadzie odbędzie się spotkanie, na którym przedstawiona będzie  cała 
polityka rowerowa, tzn. wszystkie zagadnienia regulujące to zagadnienie. Zespół na 
bieżąco i bez przerwy zajmuje się tym tematem.  Najlepiej byłoby panie prezydencie, aby 
przygotować informację na temat działalności zespołu rowerowego.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – problem bezpieczeństwa w ruchu rowerowym to nie 
jest problem Tczewa, to jest problem wszystkich miast w Polsce. Ruch rowerowy wzrósł                  
i jest on zauważalny przez wszystkich mieszkańców.  
 
Radny Zbigniew Urban – … ,, panie przewodniczący, panie prezydencie Burczyk, 
ponieważ wywołał mnie pan do dyskusji i powiedział pan nieprawdę po prostu. Pan na 
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poprzedniej sesji nie był w stanie udzielić mi informacji na temat sporu ze Strabagiem, czy 
taka sprawa jest w sądzie, w jakim sądzie o jaką kwotę chodzi. Chociaż wychodząca w tym 
samym dniu Gazeta Tczewska  o tym napisała. Więc to po pierwsze.  
Natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich, to zapewniam pana, że 
doskonale się w tym orientuję, a panu przypomnę, że kilka miesięcy zajęło panu na moje 
proste pytanie, jakie jest dofinansowanie z Unii Europejskiej do przebudowy ulicy 
Gdańskiej.” 
 
Radny Michał Bollin – zwrócił się do pana prezydenta z zapytaniem dotyczącym budowy 
lodowiska, kiedy  rozpocznie się ta inwestycja i na kiedy przewidziany jest termin 
realizacji.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że wykonawca już rozpoczął 
inwestycje budowy lodowiska, a termin realizacji grudzień-styczeń, tak jak poinformował 
pan dyrektor TCSiR w Tczewie.  
 
Więcej uwag ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Pkt 6 porządku posiedzenia 

Informacja ze zgłoszonych 

interpelacji przez radnych  

od 30 sierpnia 2018 r. do 

26 września 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.  
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – ogłosił 10 minutową przerwę                       
w obradach sesji podczas, której spotka się Komisja Finansowo-Budżetowa. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – wznowił obrady sesji.  
 
Pkt 7  porządku posiedzenia 

Informacja Przewodniczącego  

Rady Miejskiej w Tczewie z przeprowadzonej  

analizy oświadczeń majątkowych złożonych  

przez radnych za  2017 rok 

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  
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej                

w Tczewie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

przez radnych za  2017 rok. 
 
Część II 

Pkt 8  porządku posiedzenia 

Raport o stanie realizacji zadań  

oświatowych miasta Tczewa w roku 

szkolnym 2017/2018 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił w/w informację. 
Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do informacji.  
 
Radny Tomasz Tobiański – odczytał wystąpienie na temat w/w Raportu ( w załączeniu). 
 
Radny Michał Bollin – zwrócił się z zapytaniem, o podanie kosztów związanych z reforma 
oświaty w 2017 r. i w 2018 r.  
 

Radny Tomasz Tobiański – poinformował, iż w tym momencie nie odpowie na to pytanie, 
ale radny Zenon Drewa zadawał takie pytanie do prezydenta i ma odpowiedz na piśmie. 
 
Radny Zenon Drewa – poinformował, że z informacji, którą otrzymał wynika, że  w 2017r.  
była to kwota 382 986 zł, a 2018 r. 309 381 zł. w sumie byłoby to ok. 700 tys. zł.  
Około 200 tys. zł z tego otrzymaliśmy z rezerwy oświatowej budżetu państwa. Czyli nasze 
środki, które dołożone zostały w  2017r.  i 2018r.  to ok. 500 tys. zł.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport o stanie realizacji zadań 

oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2017/2018 

 

Pkt 9  porządku posiedzenia 

Informacja o funkcjonowaniu spółek  

prawa handlowego, w których Gmina  

Miejska Tczew posiada udziały za 2017 rok 

oraz za I półrocze 2018 roku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił w/w informację. 
Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do informacji.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że: …,,  na Komisji Polityki Gospodarczej radni 
nie rozmawiali na temat funkcjonowania spółek miejskich. Uzyskałem informacje, zresztą 
jak wszyscy myślę, na temat spółek miejskich i powiem w ten sposób.  
W ZWiK zatrudnionych jest 118 osób, średnie wynagrodzenie w I półroczu 2018 r. brutto 
wyniosło 4 730 zł, bez wynagrodzenia zarządu, czyli prezesa. 
Jeżeli chodzi o ZUOS, myślę, że Państwu też się taka informacja się należy mieszkańcom, 
to zatrudnionych jest tam 151 osób, średnie wynagrodzenie w I półroczu 2018 r. brutto 
wyniosło 3 285 zł, a więc jest ok.1 500 zł niższe niż w ZWiK. 
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TTBS zatrudnia 35 osób i średnie wynagrodzenie dla osób tam zatrudnionych bez prezesa 
to 4 047 zł.  
Z tego prostego zestawienia wynika, że spółka miejską w której się najwięcej zarabia bo             
4 730 zł brutto jest ZWiK.  
Miałem pytania zarówno do pana prezesa Fornalika, który był jeszcze przed chwilą obecny 
na sali, nie wiem czy jest pan Marcin Cejer, bo też go nie widzę, pana Arkadiusza 
Woźniaka też nie widzę, nie widzę również prezydenta, który jest bezpośrednio, mówiąc                    
w skrócie, przełożonym prezesów spółek, za pośrednictwem rady nadzorczej.  
W związku z tym, że nie ma tych osób na sali, zadam tylko jedno pytanie, na które proszę                        
o udzielenie odpowiedzi, jeżeli ktoś jest kompetentny: kto finansuje spotkanie ponad …                 
5 października br.  pracowników spółek miejskich w hotelu Gościniec na Wisłą, spotkanie 
integracyjne, bo takie ulotki pojawiły się między innymi  w ZWiK.”                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – to pewnie pytanie do organizatora 
tego spotkania, także na pewno się zwrócimy z takim pytaniem.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Mirosław Augustyn – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o funkcjonowaniu spółek prawa 

handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2017 rok 

oraz za I półrocze 2018 roku. 
 
Pkt 10 

Informację z wykonania budżetu  

miasta Tczewa za I półrocze 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 
zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta Tczewa za 

I półrocze 2018 r. 

 

Pkt 11 

Informacja o przebiegu wykonania  

planów finansowych samorządowych  

instytucji kultury za I półrocze 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 
zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. 
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Pkt 12 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej  

prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił powyższą informację, 
zwracając się z zapytaniem czy są uwagi, pytania.  
Uwag i zapytań nie zgłoszono 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. 

 

Pkt 13 

Przedstawienie protokołu nr 3/2018  

z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny  

Komisji Rewizyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa – w zastępstwie przewodniczącego 
zespołu kontrolnego Marcina Szulca, przedstawił protokół  z w/w kontroli.  
Protokół znajduje się w dokumentacji Komisji Rewizyjnej.  
 

Pkt 14 podjęcie uchwał 

Pkt 14.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przyjęcia Programu Profilaktyki  

i Promocji Zdrowia dla Gminy Miejskiej  
Tczew na lata 2018-2023 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały z 
dnia 18.09.2018r. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi zapytania do projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy 
Miejskiej Tczew na lata 2018-2023. 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLV/404/2018 
w sprawie 

przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Miejskiej  
Tczew na lata 2018-2023 

podjęto jednogłośnie: za – 19 
(podczas głosowania pkt 14.1 – obecnych 19 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

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

nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Miejskiej Tczew na lata 2018-2023. 
 

Pkt  14.2 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia Programu Współpracy  
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na rok 2019  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                   
z dnia 5.09.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew                               
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLV/405 /2018 
w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

podjęto jednogłośnie: za –19 
(podczas głosowania pkt 14.2– obecnych 19 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Szulc, M. Matysiak, Cz. Roczyński, E. Ziółek-Radziszewska 

nieobecni podczas 
głosowania 

------------ 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019. 

 
Pkt  14.3  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 19.09.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, uwagi. 
 
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 w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLV/406/2018 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za –19 

(podczas głosowania pkt 14.3– obecnych 19 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, Cz. Roczyński, M. Szulc, E. Ziółek-Radziszewska, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

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

Tczewa na 2018 rok. 
 
Pkt  14.4  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 25.09.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, uwagi. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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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 XLV/407/2018 

w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 

podjęto jednogłośnie: za –19 
(podczas głosowania pkt 14.4– obecnych 19 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, Cz. Roczyński, M. Szulc, E. Ziółek-Radziszewska, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 
 

Pkt  14.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
emisji obligacji komunalnych oraz  
określenia zasad  ich zbywania,  
nabywania i wykupu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w   uchwały z 
dnia 17.09.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, uwagi. 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Józef Ziółkowski– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że planowany 
budżet na rok 2018 zakładał deficyt budżetu miasta w wysokości 12 050 000 zł, plus  
wykupy  obligacji w wysokości 6 000 000 zł, co daje przychody w wysokości 18 050 000 
zł. Te przychody budżetu, na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej wyemitowanych 
obligacji, miały być pokryte z emisji obligacji komunalnych w kwocie 18 050 000 zł. 
Po dzisiejszej zmianie budżetu, udało się obniżyć deficyt o 12 000 000 zł. Z uwagi na to, że 
dwa zadania przeszły na 2019 rok. Urealnione zostały te kwoty i to spowodowało, że 
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można było z tego deficytu zejść, jak również można było zejść z kwoty, która była 
planowana na emisje obligacji komunalnych, do wysokości 4 000 000 zł.  
Czyli z 18 000 000 zł zeszliśmy do 4 000 000 zł obligacji, która jest potrzebna na pokrycie 
deficytu budżetu miasta.  Oznacza to, że zadłużenie miasta na 31 grudnia 2018 roku, które 
było planowane pierwotnie w wysokości 83 000 000 zł, zmniejsza się do kwoty 69 000 100 
zł.  
To jest dobry akcent w tym miesiącu, że udało się tak to wszystko ułożyć, że deficyt 
zmniejszamy i będzie można poprawić wskaźniki zadłużenia miasta. Co będzie potrzebne 
do planowania przyszłorocznego budżetu z uwagi na to, że przed nami środki unijne, duże 
inwestycje, więc na pewno trzeba będzie się zadłużać, a te wskaźniki były już bardzo 
napięte.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że obniżenie zadłużenia miasta jest dobrą 
informacją, ale trzeba również wskazać, że wynika ono z niezrealizowanych zadań, co pani 
skarbnik również w swojej wypowiedzi powiedziała.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz  określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr XLV/408/2018 
w sprawie 

emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad  ich zbywania,  
nabywania i wykupu 
podjęto jednogłośnie: za –19 

(podczas głosowania pkt 14.5– obecnych 19 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, Cz. Roczyński, M. Szulc, E. Ziółek-Radziszewska, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Pkt  14.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu wspierania  
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – przedstawił projekt w/w uchwały                 
z dnia 11.09.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
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 programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci                             
i młodzieży. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XLV/409/2018 
w sprawie 

przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
podjęto jednogłośnie : za –19 

(podczas głosowania pkt 14.6 – obecnych 19 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Matysiak, Cz. Roczyński, M. Szulc, E. Ziółek-Radziszewska, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
Pkt 15 porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i zapytań  
oraz wniosków 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 
 
1. Radny Krzysztof Bejgrowicz 

Radny zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia usługi 
związanej z opieką nad grobami na cmentarzu zarządzanym przez Zakład Usług 
Komunalnych. Usługi te miałyby dotyczyć sprzątania grobów, mycia pomników, 
ustawiania kwiatów i zniczy. Po wykonaniu tej usługi wykonana zostałaby 
dokumentacja fotograficzna przesłana do zamawiającego. Usługi mogłyby być 
wykonywane jednorazowo albo w formie abonamentu. Uzasadnienie w załączeniu. 
 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 517 
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2. Radny Jarosław Bartoszewski 
Radny w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Księdza Pasierba 
zwrócił się z wnioskiem o ujęcie ww. drogi w bieżących pracach remontowych i choćby 
utwardzenie przed zimą najbardziej newralgicznych punktów tej drogi z materiałów 
wtórnych i doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego. Liczne ubytki, 
koleiny a po opadach deszczu – również błoto uniemożliwiają normalne korzystanie z 
ulicy, którą codziennie przemieszczają się mieszkańcy narażając własne samochody na 
poważne uszkodzenia.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 518 
 

3. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o przerobienie istniejącego przejścia dla pieszych 
znajdującego się na ulicy Tadeusza Kościuszki pomiędzy ulicami Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i Juliusza Słowackiego (w pobliżu restauracji Bałtyckiej) jako 
wyniesionego przejścia dla pieszych (takiego jakie znajduje się na ulicy                                    
J. Dąbrowskiego, oraz ulicy Łaziennej). Uzasadnienie w załączeniu.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 519 
 

4. Radny Krzysztof Misiewicz 
Radny zwrócił się z wnioskiem o przeanalizowanie i rozwiązanie problemu 
usytuowania pojemników na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych                          
z budynków nr 21, 22 oraz 23 znajdujących się na ulicy Paderewskiego. Mieszkańcy 
w/w wspólnot już kilka lat borykają się z problemem poruszanym we wniosku. Proszą      
o wydzierżawienie lub sprzedaż kawałka terenu, na którym mogliby posadowić 
zamykaną wiatę śmietnikową. Temat był zgłaszany już wcześniej, były nawet zbierane 
podpisy w budżecie obywatelskim, jednakże nie doprowadziło to do rozwiązania 
problemu, dlatego radny wnioskuje o ponowne zajęcie się tym tematem i jego 
ostateczne rozwiązanie. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków  poz. 520 
 
Pkt 14 porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, informacje  
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.) 
Radny Józef Cichon – zwrócił się do mieszkańców miasta właścicieli psów z apelem                    
o sprzątanie pozostawionych po swoich zwierzętach nieczystości. Ponadto aby Straż 
Miejska  zwiększyła  kontrole w tym zakresie.    
 
Radny Rajmund Dominikowski – poinformował, że: .. ,,krajowy sąd koleżeński                            
w Warszawie przywrócił mi wszelkie uprawnienia w Platformie, określając działania 
mojego adwersarza, jako nieetyczne. Szczegóły przekaże po sesji zainteresowanym.” 
 
Radna Danuta Żywicka – poinformowała, że Tczewskie Towarzystwo Kulturalne Brama 
oraz Centrum Kultury i Sztuki  w ramach cyklu Ogrody Sztuk, zaprasza na spektakl                     
pt. ,, Jeszcze nie zginęła” z okazji 100-lecia niepodległości, który odbędzie się                               
7 października br. o godz. 17.00 w Sali koncertowej CKiS w Tczewie.  
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Radny Krzysztof Bejgrowicz –poinformował … ,, 16 września br. miało miejsce otwarcie 
placu zabaw na osiedlu Bajkowe, którego dokonał pan prezydent Mirosław Pobłocki. 
Realizacja tego pomysłu rozpoczęła się już w 2015 roku wraz z pierwszym wnioskiem do 
budżetu obywatelskiego i kolejnymi aż do momentu, kiedy plan na wykonanie całości 
placu bajkowego znalazł się w budżecie miasta na rok 2018, czego efektem możemy teraz 
oglądać.  
O konieczności powstania tego miejsca mogą świadczyć tłumy dzieci na co dzień 
przebywające na placu bajkowym. Momentem kulminacyjnym frekwencji był dzień 
oficjalnego otwarcia, przy okazji organizowanego festynu rodzinnego.  
Właśnie w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego dnia, a mianowicie pracownikom Urzędu Miasta, Zakładowi Usług 
Komunalnych, panu Markowi Byczkowskiemu didżejowi i innym osobom. Plac już żyje 
własnym życiem, ale ciężką prace przy jego powstaniu wykonali ludzie, którzy brali udział 
w pracach nad pomysłem, wyglądem placu zabaw na osiedlu Bajkowe i ci, którzy zbierali 
podpisy poparcia w ramach budżetu obywatelskiego.  
Przysłowiową kropkę na i  postawił pan prezydent Mirosław Pobłocki, który zwieńczył 
dzieło wpisując na mój wniosek do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, za co 
mieszkańcy osiedla Bajkowego są wdzięczni.”  
 
Radny Jarosław Bartoszewski – przedstawił informacje dotyczące Festiwalu Twórczości 
Kociewskiej im. Romana Landowskiego, który ma się odbyć w listopadzie br. między 
innymi, 19 listopada  br.  odbędzie się koncert z udziałem Grażyny Łobaszewskiej i zespołu 
Ajagore. 
Radny Zbigniew Urban-  poinformował: … ,, nie chciałem w zasadzie zbierać głosu, ale 
wobec wystąpienia kolegi radnego Krzysztofa Bejgrowicza, jeżeli chodzi o plac na ulicy 
Andersena na osiedlu Bajkowym, chciałbym również dorzucić kilka informacji, aby 
mieszkańcy naszego miasta byli świadomi jak była historia powstania tego placu zabaw                  
i kto tak naprawdę się w tą sprawę zaangażował.  
Początek ma swoją datę w 2007 roku, kiedy to teren, na którym powstał plac zabaw był 
przeznaczony przez miasto pod zabudowę deweloperską, konkretnie miały tam, powstać 
bloki mieszkalne. Było tam jeszcze oczko wodne, nie wiem, czy kolega radny już wtedy 
mieszkał na tym osiedlu. W każdym bądź razie sprzeciwiła się temu pomysłowi – budowy 
bloków na osiedlu Bajkowym grupa wielu mieszkańców tego osiedla. Zebrano w sumie 
tysiąc podpisów. Tysiąc osób zaangażowało się w zablokowanie budowy bloków na 
osiedlu Bajkowym w miejscu, w którym teraz jest plac zabaw.”  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił informacje na 
temat wydarzeń kulturalnych w mieście. 
Zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wcześniej złożonego wniosku w sprawie remontu 
chodnika przy ulicy Żwirki. Radny poinformował, że wówczas przekazano informację, że 
remont chodnika  będzie wykonany w 2018 albo w 2019 roku, i od paru dni trwają tam 
prace. Pytanie brzmi: czy działania zostaną doprowadzone od ul. Wigury do ul. Zygmunta 
Starego.  
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że są zarezerwowane środki                       
w budżecie na realizację tego chodnika. Trwało to trochę długo. Ale długo trwał wybór 
wykonawcy.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn – poinformował, że Rada Miejska w 
Tczewie działa do 16 listopada 2018 r. także być może te sesje jeszcze będą kontynuowane. 
Na pewno odbędzie się jeszcze jedna sesja, będzie to sesja kończąca działalność tej rady, 
odbędzie się ona 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 na Sali obrad Rady 
Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za udział w sesji i zaprosił 
wszystkich 12 października br. gdzie podziękowania będą bardziej okazałe.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Mirosław Augustyn – zamknął obrady XLV sesji, dziękując wszystkim za 
uczestnictwo.  
  
Obrady sesji zakończono o godz. 1245. 
 
                                Przewodniczący 

                                  Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                              Mirosław Augustyn 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 


