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P r o t o k ó ł  N r  II/2018 

           ------------------------------------------------------------------ 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej 

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 22 listopada 2018 roku 

 

godz. 11.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
          Obecni radni     :                                     -      22 / wg listy obecności  
          Nieobecni radni :                                     -                    - 
          Obecni goście 
          zaproszeni            :                                  -    wg załączonej listy obecności 
 
Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Zenon Drewa – poinformował, że obrady 
Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie                   
i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. 
e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. Pełna 
informacja na wyżej wymieniony temat zamieszczona jest na sali obrad.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył II sesję Rady Miejskiej w 
Tczewie VIII 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 VIII kadencji, 
- Starostę Powiatu Tczewskiego Mirosława Augustyna i Wicestarostę Piotra   
   Cymańskiego, 
- Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego Marka Modrzejewskiego oraz        
  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. 
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Pkt 2 porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa stwierdził, 
że w obradach sesji uczestniczy 22 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia                  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane kworum do podejmowania 
uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Pkt.3 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  –  przedstawił porządek obrad sesji                     
z 20 listopada 2018 r. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 
sesji  z dnia  20 listopada  2018 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

 (podczas głosowania pkt 3 – obecnych 22 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka, J. Cichon, 

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                   
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,                   
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski,                 
T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 

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. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik i listopad    
    2018r. 

 
II. Część druga: 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
5.1 przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w mieście Tczewie na rok 2019, 
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5.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
5.3 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2019, 
5.4 zatwierdzenia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew, 

5.5 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok, 
5.6 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 

6. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
7. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4. 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik                         
i listopad 2018 r. 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, 
pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Radny Roman Kucharski  - zwrócił uwagę, że przemieszczające się po mieście rowery, 
nie posiadają odblasków.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  - poinformował, że temat rowerzystów                   
i ich  kultury, jest problemem szerszym i w tym temacie prowadzone są szkolenia.  
 
Głos zabrali:  Starosta Powiatu Tczewskiego Mirosław Augustyn i Przewodniczący Rady 
Powiatu Tczewskiego Marek  Modrzejewski.   
 
Pkt 5 podjęcie uchwał 
Pkt 5.1 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia rocznego planu potrzeb  
w zakresie wykonywania prac  
społecznie użytecznych w mieście  
Tczewie na rok 2019 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia         
29 października  2018 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały, poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.    
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, 
że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 



4 
 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa –  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2019. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr II//9/2018 
Rady  Miejskiej w Tczewie 

w sprawie  
przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2019 
- podjęto jednogłośnie : za – 22 

(podczas głosowania pkt-u 5.1 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka, J. Cichon, 

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                        
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,                   
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski,                 
T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu 

potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście  
Tczewie na rok 2019 

 
Pkt  5.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w   uchwały                       
z dnia 14.11.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, 
uwagi. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – 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 Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr II/10/2018 

w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 5.2 – obecnych 22 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka, J. Cichon, 

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                        
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,                   
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski,                 
T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tczewskiego. 
Pkt 5.3  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii  
w mieście Tczewie na rok 2019 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 19.11.2018 r. poinformował o zgłoszonych na Komisji Finansowo-Budżetowej  
autopoprawkach w załączniku do uchwały, tj.:                                                                          
a) str. 3 poz. 3 pkt 2 w/być wyraz ,,rodzinom” oraz ,,nadużywania”,                                                     
b) str.4 poz. 4 pkt 1 pkkt e, w/być nazwa ,,Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie.” 
Uwag nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka  - poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2019 wraz                       
z w/w/ autopoprawkami.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr II/11/2018 
w sprawie 
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zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2019 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 5.3 – obecnych 22 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka, J. Cichon, 

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                        
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,                   
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski,                 
T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2019 

 
Pkt  5.4 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia i przekazania do organu 
regulacyjnego projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie  
na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                     
z dnia 21.11.2018 r. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Na stronie 3 regulaminu,  kosmetyczna uwaga jest słowo ,,po”, a winno być ,,pod”. 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie zatwierdzenia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr II/12/2018 
w sprawie 

zatwierdzenia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na terenie 
 Gminy Miejskiej Tczew 
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podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 5.4 – obecnych 22 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka, J. Cichon, 

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                        
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,                   
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski,                 
T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przekazania 

do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki  z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Tczewie  na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

 
Pkt  5.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa  
na 2018 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w   uchwały              
z dnia 20.11.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, 
uwagi. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr II/13/2018 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 5.5 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka, J. Cichon, 

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                        
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,                   
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski,                 
T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

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

Tczewa na 2018 rok. 
              

Pkt  5.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie zarządzenia  
poboru opłaty skarbowej w drodze  
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – przedstawił projekt w/w   uchwały                  
z dnia 14.11.2018 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, 
uwagi. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa– poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr II/14/2018 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 5.6– obecnych 22 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka, J. Cichon, 

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                        
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,                   
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski,                 
T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Pkt  6 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
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TREŚĆ ZAPYTANIA: 
 
1. Radny Marcin Kussowski 

Radny zwrócił się z zapytaniem: „czy i jakie działania / informacje można uzyskać by 
uspokoić opinie publiczną w sprawie konfliktu pomiędzy dyrektorem TCSiR                         
a trenerem UKS „2”, czego konsekwencją jest oburzenie mieszkańców, dzieci 
pływających i ich rodziców?” 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 1 
 

Dodatkowo podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2018 r. radni zgłosili  
następujące wnioski do rozpatrzenia: 

 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

2. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny ponownie zwrócił się o umocowanie kraty na całej szerokości jezdni  
ul. Kazimierza Jagiellończyka. Do dnia 22.11.2018 r. zadanie nie zostało wykonane. 
Radny wnosi ponownie o działanie w przedmiotowej sprawie. Radny prosi, aby po 
umocowaniu kraty na kilka dni zabezpieczyć kratę i przejazd samochodami przez 
kratę.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 2 
 
3. Radny Kazimierz Mokwa 

Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie 4 koszy na śmieci na                                
ul. Żeromskiego w Tczewie. Drogą tą uczęszcza dużo dzieci do Szkoły Podstawowej                  
Nr 10, które nie mają gdzie wrzucać śmieci.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 3 
 

4. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu pracowników CERGOTABOR Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem              
o rozważenie możliwości wykonania zadaszenia i stojaków rowerowych na dolnym 
tarasie węzła transportowego. Ułatwi to dojazd do pracy znacznej grupie 
pracowników tej spółki, którzy korzystają z rowerów całorocznie.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 4 
 

5. Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem                              
o naprawienie pokrywy studzienki teletechnicznej znajdującej się na ul. Młyńskiej 
przy budynku nr 5/6. Sprawa jest ważna, dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 5 
 
Pkt  7 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- przedstawił następujące informacje: 
wpłynęły pisma  o utworzeniu się Klubów Radnych: 
 -Platforma Obywatelska – przewodniczącym klubu został Roman Kucharski, 
- ,,Tczew od Nowa” - przewodniczącym klubu został Łukasz Brządkowski,  
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- Porozumienie na Plus - przewodniczącym klubu został Krzysztof Misiewicz.  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, iż w dniu dzisiejszym, po sesji odbędzie się 
spotkanie radnych, na którym pan prezydent i pani skarbnik omówi projekt budżetu 
miasta na 2019 rok.  
W dniach od 26-30 listopada 2018 r. odbędą się posiedzenia komisji, ale jest wspólne 
postanowienie przewodniczących komisji, aby w dniu 29 listopada br. o godz. 16.00 
odbyło się jedno wspólne spotkanie wszystkich komisji, na którym każda komisja osobno 
przegłosuje projekt budżetu na 2019 rok.   
- Konwent Rady Miejskiej odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 16.00 
- komisje odbędą  się w okresie między 17-21 grudnia br.  
- sesja odbędzie się 27 grudnia br. godzina zostanie jeszcze ustalona,  
 
Następnie głos zabrali 
Radny Łukasz Brządkowski w imieniu Klubu Radnych ,,Tczew od Nowa” zadeklarował 
chęć współpracy z wszystkimi klubami radnych dla dobra Tczewa.  
 
Radny Marcin Kussowski skierował podziękowania do Komendanta Straży Miejskiej             
w Tczewie i Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie. 
Radny zaproponował, aby przy budowie basenu rozważyć wykonanie zjeżdżalni. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz podziękował za deklarację współpracy nowego klubu 
,,Tczew od Nowa” i zwrócił uwagę, że od dawana prowadzona jest rewitalizacja miasta 
Tczewa i związanych z nią jest kilka nazw. Wcześniej było to  Stare Miasto od Nowa,               
w tej chwili funkcjonuje już od kilku lat nazwa Miasto od Nowa. Pan Łukasz 
Brządkowski w 2016 roku otrzymał już pismo, aby nie wprowadzać nazwy ,,Tczew od 
Nowa” bo może wprowadzać mieszkańców w błąd, ponieważ jest bliskoznaczna nazwie 
związanej z rewitalizacją. Prośba pozostała bez echa, i został zawiązany klub radnych               
o nazwie, która nie jest zastrzeżona ale jest bardzo zbliżona do używanej nazwy                       
w rewitalizacji.  
 
Radny Łukasz Brządkowski poinformował, że nazwa nie była zastrzeżona, Konstytucja 
mówi o tym, że jest wolność zrzeszania się, dlatego zdecydowano o powołaniu 
stowarzyszenia zwykłego o nazwie ,,Tczew od Nowa”.  
Nadając nazwę ,, Tczew od Nowa”, sugerowano się nazwą jednej z fundacji, która 
prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych i klub radnych także chciałby 
wprowadzać usprawnienia w tej dziedzinie, dlatego taka nazwa klubu powstała.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady II sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1215. 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

Wytworzyła: Łucja Kussowska     


