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P r o t o k ó ł  N r  IV/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 

 

godz. 11.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
          Obecni radni     :                                     -      21 / wg listy obecności  

 

          Nieobecni radni :                                    -       Bożena Chylicka  

              Ewa Ziółek-Radziszewska 

          Obecni goście 

          zaproszeni            :                                  -    wg załączonej listy obecności 

 

Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył IV sesję Rady Miejskiej                  

w Tczewie VIII kadencji.  

 

W i t a j ą c   

- Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka, 

- 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, 

- 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 Zenon Drewa stwierdził, 

że w obradach sesji uczestniczy 21 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 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  –  przedstawił porządek obrad sesji                     

z 17 stycznia 2019 r. zaproponował wprowadzenie do porządku:  

 

- jako pkt 7.8 – podjęcie uchwały w sprawie powołania Iwony Nitza do osobowych 

składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023. 

 

Wobec powyższej propozycji nastąpi zmiana w numeracji podejmowanych projektów 

uchwał. 

Poinformował, że nie koniecznie trzeba się wpisywać do składu komisji, wszyscy 

otrzymujemy jednakowe materiały, radni mają prawo przyjść na każdą komisję, 

dyskutować w tematach, które każdego interesują. Natomiast jeżeli ktoś nie jest                         

w składzie komisji, to nie głosuje tematów, które komisja głosuje, ale te tematy 

powtórnie są głosowane na sesji, liczy się ten głos z sesji.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 

sesji  z dnia  13 grudnia  2018 r. wraz z zaproponowanymi zmianami.  

 

W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 21 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

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 27 grudnia 2018r.        

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c styczeń 2019 r. 

6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 grudnia 

2018r. do 30 stycznia 2019 r. 
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II. Część druga: 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

7.1 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na 

terenie Gminy Miejskiej Tczew, 

7.2 ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa, 

7.3 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie, 

7.4 przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenów 

Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021, 

7.5 sprzedaży ¼ udziału w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem                 

w nieruchomości wspólnej, 

7.6 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 

7.7 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok. 

7.8 powołania Iwony Nitza do osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej             

w Tczewie na okres kadencji 2018-2023. 

8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 

9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 

Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r.        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Zenon Drewa –przedstawił w/w protokół z sesji.   

Poinformował, że protokół były wyłożony w Biurze Rady do wglądu.  

Czy są uwagi do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie protokół                  

z  sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018 r.        

 

W wyniku jawnego głosowania 

 

Protokół z sesji z dnia 27 grudnia 2018 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 21 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych) 

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 27 grudnia 2018 r. 
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Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c styczeń 2019 r.     
                
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Burczyk  - 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 –zaproponował rozważenie wdrożenie bonifikat dla seniorów 

na lodowisko. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że ze zgłoszonym wnioskiem 

nie będzie problemu, tak jak to się dzieje na basenie, są tam liczne projekty, w których 

mieszkańcy w pewnym już wieku mogą korzystać za darmo bądź prawie za darmo, 

tak i na lodowisku będzie taka możliwość.  

 

Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest  budowa 

stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej, jaki jest termin realizacji pierwszego 

etapu modernizacji stadionu lekkoatletycznego.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że do końca października 2019 

roku inwestycja zostanie zakończona.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się z prośbą, aby cyklicznie 

informować radnych o postępach prac przy budowie stadionu lekkoatletycznego.  

 

Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 grudnia 
2018r. do 30 stycznia 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że radni w w/w okresie 

nie złożyli interpelacji.  

 

II Część druga  
 

  Pkt 7 podjęcie uchwał w sprawie  
Pkt  7.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce  
oraz zatrudniających dziennych opiekunów 
na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w   uchwały                       

z dnia 24.01.2018 r.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański- 

omówił projekt uchwały, poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy 

projekt uchwały. 

 

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 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych 

opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IV/38/2019 
w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów 

na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.1 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania 

oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce  oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie                            

Gminy Miejskiej Tczew. 
 

Pkt  7.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia lokalnych standardów  
urbanistycznych dla miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       

z dnia 10.01.2019 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, 

uwagi. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – omówił projekt 

uchwały, poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 

uchwały. 
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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 ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IV/39/2019 
w sprawie 

ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za –19, przeciw – 0, wstrz. - 2 

(podczas głosowania pkt 7.2 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

 

za głosowali W. Borzyszkowski,  R. Brucki, , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu  P. Antczak, Ł. Brządkowski, 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia lokalnych standardów 

urbanistycznych dla miasta Tczewa. 
 

Pkt 7.3  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie określenia 
zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji    
w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       

z dnia 25.01.2019 r.  

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – omówił projekt 

uchwały, poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 

uchwały. 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Mieczysław Matysiak- 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 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji  w mieście Tczewie. 

 

W wyniku jawnego głosowania    
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Uchwałę Nr IV/40/2019 
w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie 

podjęto większością głosów: za –18, przeciw – 0, wstrz.- 3 
(podczas głosowania pkt 7.3 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  R. Brucki, J. Cichon, K. Cieśnik,                    

Z. Drewa, T. Dzwonkowski, B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda,                         

R. Kucharski, M. Matysiak, K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza,                            

G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu  Ł. Brządkowski, M. Ciesielski, M. Kussowski,                         

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji    

w mieście Tczewie. 
 
Pkt  7.4 
Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu profilaktyki  
próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat  
z terenów Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       

z dnia 9.01.2019 r. 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Mieczysław Matysiak- poinformował, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Radny Tadeusz Dzwonkowski – poddał pod rozwagę, zastanowienie się czy                               

,, wychodzimy całościowo z programem profilaktyki czy częściowo. Z tego co 

przeczytałem w tym programie, to jednym z działań miało być ogłoszenie konkursu dla 

jakiegoś podmiotu, który by tych rodziców i dzieci siedmioletnie objął pomocą w formie 

profilaktyki, mówiąc potocznie ,,lakowania zębów”. I to konkretnych zębów czyli 

szóstek.  

W projekcie tego konkursu są wyznaczone dwa zęby, czyli byłaby opłata, zwrot za dwa 

zęby. Z reguły siedmiolatki mają już cztery zęby w tym okresie. Generalnie NFZ za 

darmo oferują te zabiegi, jednakże nie ma co ukrywać trudności są w dostaniu się do 

gabinetów.  

Ale jeśli już ogłaszamy taki konkurs, to zróbmy to, żeby było to skuteczne. Jeżeli 

przyjdzie rodzic z dzieckiem, które ma wykształcone cztery zęby – dwie szóstki na dole          

i u góry, to żeby lekarz zalakował mu wszystkie cztery zęby, bo tak to się dzieje w 

koncepcji NFZ. Z tym, że ta wizyta musi być dzielona, bo jedno dziecko nie wytrzyma 

nawet jeżeli jest to lakowanie.  

W związku z tym, myślę, żeby rozszerzyć to np.  do czterech zębów, bo obawiam się, że 

te pieniądze nie będą wykorzystane i w którymś momencie trzeba będzie podejmować 
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decyzje czy powtarzamy konkurs. Cały problem jest w niskiej świadomości rodziców. 

Uświadamianie rodziców, reklama a później jeżeli już to skutecznie i w całości 

niezależnie czy dziecko ma dwa czy trzy żeby, to wszystkie lakowane.” 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban – poinformował, aby przyjąć program w takiej 

formie  jaka jest, gdyż został on już poddany ocenie w takiej formie przez Akademię 

Oceny Technologii, zgodnie z zaleceniami NFZ.  

Konkurs ogłoszony zostanie w takim zakresie  jak to zostało powiedziane, natomiast 

jeżeli środki nie zostaną wykorzystane, to można potem je przeznaczyć na inne cele. 

Natomiast płacimy tylko za te usługi, które będą wykonane.               

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że do tego tematu będzie 

można wrócić za rok, jak już będziemy po pierwszych doświadczeniach, a teraz 

uchwalamy uchwałę w takim kształcie jakim jest w projekcie uchwały.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat                    

z terenów Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IV/41/2019 
w sprawie 

przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat 
z terenów Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.4 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenów Gminy Miejskiej 
Tczew na lata 2019-2021. 

 

Pkt  7.5  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
sprzedaży ¼ udziału w nieruchomości  
lokalowej wraz z przynależnym udziałem                  
w nieruchomości wspólnej 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały              

z dnia 7.01.2019 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, 

uwagi. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – omówił projekt 

uchwały, poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 

uchwały. 

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 sprzedaży ¼ udziału w nieruchomości lokalowej wraz                         

z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IV/42/2019 
w sprawie 

sprzedaży ¼ udziału w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem 
w nieruchomości wspólnej 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.5 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie sprzedaży ¼ udziału w 
nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej 
 

Pkt  7.6  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                  

z dnia 24.01.2019 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, 

uwagi. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wojciech Korda – odczytał wniosek 

komisji o treści: ,,Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą z dnia 14.12.2018 r. na 

działalność Prezydenta Miasta Tczewa dotyczącą przeprowadzonego naboru na 
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stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Tczewie oraz z wyjaśnieniami Prezydenta 

Miasta Tczewa przekazanymi pismem WOR.003.1.2019 z dnia 16.01.2019 r. i uznali ją 

za bezzasadną. 

Jednocześnie Komisja zwróciła się z prośbą, aby przy następnej podobnej sprawie 

dołączyć do przekazywanych wyjaśnień dokument obrazujący szczegółowe ustalenia 

komisji rekrutacyjnej.” 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa– poddał pod głosowanie projekt uchwały 

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IV/43/2019 
w sprawie  

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.6– obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Pkt  7.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia planów pracy  
Komisji stałych Rady Miejskiej 
 na 2019 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – przedstawił projekt w/w uchwały                  

z dnia 28.01.2019 r. zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, 

uwagi. 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa– poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IV/44/2019 
w sprawie  



11 

 

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 7.7 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok. 
 
Pkt  7.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
powołania Iwony Nitza do osobowych składów  
stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie 
na okres kadencji 2018-2023 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                  

z dnia 28.01.2019 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa– poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie powołania Iwony Nitza do osobowych składów stałych komisji Rady 

Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IV/45/2019 
w sprawie 

powołania Iwony Nitza do osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej                          
w Tczewie na okres kadencji 2018-2023 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 7.8 – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki,  Ł. Brządkowski , 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. 

przeciw głosowali ------------- 

wstrzymali się od głosu ------------- 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

------------ 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie powołania Iwony Nitza do 

osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie  
na okres kadencji 2018-2023. 

 
 
 
Pkt  8 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
 Na sesji nie złożono interpelacji i zapytań.  

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ: 
 
1. Radny Krystian Cieśnik  

Radny zwrócił się z zapytaniem czy składki pobierane przez kluby piłkarskie w 

Tczewie nie są za wysokie (80-110 zł)? Czy Miasto nie powinno stworzyć działu, 

który miałby nadzór nad klubami, dofinansowanymi środkami pieniężnymi? 

 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 11 

 

2. Radny Łukasz Brządkowski  
Radny zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie są negocjacje w sprawie wyłonienia 

miejskiego przewoźnika komunikacji autobusowej i kiedy zostanie ogłoszona decyzja 

w sprawie jego wyboru. 

 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 12 

 
Dodatkowo podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2019 r. radni zgłosili  
następujące wnioski do rozpatrzenia:  
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

1) Radny Józef Cichon  
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem z 

ograniczenie możliwości parkowania samochodów na ulicy Młyńskiej, Wilczej i 

Półwiejskiej w Tczewie osobom nie będącym mieszkańcami tych ulic. 

Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz.  13 

 

2) Radna Iwona Nitza 
Radna zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie cyklicznego parkowania 

pojazdów w strefie Starego Miasta oraz przy Urzędach Miejskich w Tczewie:                

Pl. Piłsudskiego 1 oraz ul. 30 Stycznia 1. Uzasadnienie w załączeniu.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 14  
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Pkt  7 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Krzysztof Misiewicz –przedstawił informacje dotyczące prac Komitetu 

Rewitalizacji.  

Radny Łukasz Brządkowski – udzielił informacji dotyczącej wypowiedzi radnego 

Krzysztofa Misiewicza.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- przedstawił informacje na temat:  

- zakończyły się prace komitetu, który miał za zadanie opracować harmonogram działań 

związanych z Rokiem Kazimierza Piechowskiego. Został przygotowany projekt, który 

Państwo otrzymaliście do wiadomości. Dalszym ciągiem będzie przekazanie tego 

harmonogramu panu prezydentowi. Zgodnie z uchwałą to pan prezydent będzie 

realizował tą uchwałę. Harmonogram jest propozycją do przemyślenia do 

przeanalizowania, są zawarte tam propozycje zadań realizowanych  przez Fabrykę Sztuk, 

Centrum Kultury i Sztuki, Bibliotekę jest też ingerencja Instytutu Pamięci Narodowej,  

który wyraził chęć włączenia w te działania.  

Ostatnie spotkanie, odbyło się w dniu wczorajszym z panem Dyrektorem IPN w Gdańsku 

Mirosławem Golonem, zespół upoważnił pana Jacka Prętkiego członka zespołu, aby 

takie rozmowy przeprowadził i tu się pojawiły dwie dodatkowe informacje, których 

wcześniej w harmonogramie nie było. One związane są z rocznicą ucieczki z Auschitz,           

tj. 20 czerwca i urodzinami pana Kazimierza Piechowskiego.  

Chciałbym się z panem prezydentem umówić na najbliższe spotkanie, może 

najwygodniej byłoby podczas zarządu pana prezydenta, na którym wyjaśniłbym idee 

samego harmonogramu, sprawy finansowe i zamierzenia, które można byłoby podjąć.  

Działania Komitetu zostały zakończone, a jeżeli ktokolwiek ma jeszcze uwagi, 

propozycje to może je już zgłaszać do pana prezydenta.  

 

- odnośnie uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa, która odbyła się w dniu 30 stycznia br. 

pan przewodniczący podziękował wszystkim, którzy czynnie włączyli się w prace 

organizacyjne.  

Za rok odbędzie się szczególna sesja poświęcona 100 -leciu odzyskania niepodległości   - 

30 stycznia 1920r. i 30 stycznia 2020r. oraz 760 leciu nadania praw miejskich.  

 

- przedstawił radnych, którzy zostali wytypowani jako przedstawiciele Rady do prac w 

komisjach powołanych przez pana prezydenta, tj.:  

• Społeczna Komisja Mieszkaniowa: Gertruda Pierzynowska, Józef Cichon, Roman 

Kucharski, Marcin Kussowski, 

• Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Kazimierz Mokwa, Tadeusz 

Dzwonkowski, Iwona Nitza, 

• Do Zespołu Rowerowego zgłosiło się czterech radnych: Roman Kucharski, Maciej 

Skiberowski, K. Misiewicz, Ł. Brządkowski, a pan prezydent zwrócił się o 

wytypowanie dwóch przedstawicieli, jeżeli pan prezydent wyrazi zgodę to 

prześlemy te kandydatury, jeżeli nie, to zostaną wytypowane dwie kandydatury, 

• Opiekun Młodzieżowej Rady: Krystian Cieśnik, 

• Zespół ds. Rewitalizacji: Michał Ciesielski. 

• Rada Pożytku Publicznego: Ryszard Brucki. 
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- Konwent Rady Miejskiej odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 16.00 

- sesja odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godz. 10.00. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki gospodarczej poinformował, że Komisja Polityki 

Gospodarczej rozpoczynać się będzie o godzinie 16.30. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono    

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                

w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    

2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   

 

Obrady sesji zakończono o godz. 12
20

. 

 

 

                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska     

 


