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P r o t o k ó ł  N r  V/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

 

godz. 10.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
          Obecni radni     :                                     -      21 / wg listy obecności  
 
          Nieobecni radni :                                    -       Marcin Kussowski  
              Krzysztof Misiewicz 
          Obecni goście 
          zaproszeni            :                                  -    wg załączonej listy obecności 
 
Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył V 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, 
- 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 14 lutego 2019 r.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 
sesji  z dnia  14 lutego   2019 r.  
 
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 , B.  Chylicka 

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Kussowski,  K. Misiewicz, 
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 31 stycznia 2019 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2019 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 31 stycznia 

2019 r.  do 27 lutego 2019 r. 
 
II. Część druga: 

7. Informacja z realizacji w 2018 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 

dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

8. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2018 r. 

 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
9.1zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 
9.2 ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Tczew. 
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
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Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019r.        
 
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 31 stycznia 2019 r.       
 
W wyniku jawnego głosowania 
 

Protokół z sesji z dnia 31 stycznia 2019 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 , B.  Chylicka 

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Kussowski,  K. Misiewicz, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2019 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 się z zapytaniem dotyczącym kosztów energii, czy są 
one większe w porównaniu do ubiegłego roku.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, iż są zapowiedzi, że ceny energii 
wrócą do cen z czerwca ubiegłego roku.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat 
dworku Piotrowo. 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w TV Tetka było sporo 
informacji na temat dworku Piotrowo. W tej chwili sytuacja jest taka, iż dzierżawca, 
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który miał wynajęty obiekt na 20 lat, po pierwszym okresie prowadzenia prac 
remontowych zaprzestał płacenia czynszu, są zaległości czynszowe. Wystąpiono                        
o zapłatę tych należności, sprawa będzie w sądzie. Po drugie wystąpiono o rozwiązanie  
umowy i przekazanie obiektu dla miasta.  
Docelowo ma to być budynek przeznaczony na funkcjonowanie restauracji z browarem, 
gdyż lokalizacja jest ciekawa, obiekt jest ciekawy i brak jest takiego lokalu w Tczewie.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z zapytaniem, czy dwa markety (Echo i 
Brikomarsche), które stoją w tej chwili puste, płacą podatek od nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że to sprawdzi i udzieli 
odpowiedzi w terminie późniejszym. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że oprócz wyznaczonego 
opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Krystiana Cieśnika, opiekunem z ramienia 
Prezydium Rady będzie Wiceprzewodnicząca Iwona Nitza.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 31 stycznia 2019 
r.  do 27 lutego 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że radni w w/w okresie 
nie złożyli interpelacji.  
 
II Część druga  
 
Pkt 7 
Informacja z realizacji w 2018 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla 
uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację. 

Uwag nie zgłoszono  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji w 2018 r. stypendiów 
szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. 
 

Pkt 8 
Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2018 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że wszystkie komisje 
stałe złożyły sprawozdanie z działalności za okres listopad i grudzień 2018 r.   
 
Uwag nie zgłoszono  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła sprawozdania z działalności komisji stałych Rady 

Miejskiej za 2018 r. 
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  Pkt 9 podjęcie uchwał w sprawie  
Pkt  9.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tczewie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w   uchwały                       
z dnia 31.01.2019 r.  
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej -  omówiła projekt uchwały, 
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 zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr V/46/2019 
w sprawie  

zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Kussowski,  K. Misiewicz, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
 

Pkt  9.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia sieci szkół podstawowych  
w Gminie Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 18.02.2019 r. poinformował o pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty,  
zwrócił się z zapytaniem czy do projektu uchwały są zapytania, uwagi. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
omówił projekt uchwały, poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr V/47/2019 
w sprawie 

ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Kussowski,  K. Misiewicz, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół 

podstawowych w Gminie Miejskiej Tczew. 
 

Pkt  8 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
 Na sesji nie złożono interpelacji. 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ: 
 
1. Radny Łukasz Brządkowski 

Radny zwrócił się z zapytaniem: „Czy od roku 2020 planowana jest zmiana taryf 
biletowych komunikacji miejskiej w Tczewie? Aktualne stawki są regulowane przez 
uchwałę Rady Miejskiej z 2014 r., która określa je do roku 2019.” 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 18 
 

2. Radny Michał Ciesielski 
Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym projektu rozbudowy basenu: 
- czy jest wybrany projektant? 
- kiedy zostanie zrealizowana decyzja dotycząca realizacji projektu, 
- jakie są podstawowe założenia projektu i szacunkowy koszt inwestycji 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 19 
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Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2019 r. radni zgłosili  następujące wnioski 
do rozpatrzenia: 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

1) Radny Tadeusz Dzwonkowski  
Radny zwrócił się o informację dotyczącą planów na przyszłość, co do 
opuszczonej stacji benzynowej znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego oraz                 
o skłonienie właściciela do zaprowadzenia porządku i czystości na tej działce. 
Uzasadnienie w załączeniu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 20 
 

2) Radny Tadeusz Dzwonkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie w Tczewie wzorem wielu miast 
w Polsce „Karty Seniora”. Projekt ten byłby dedykowany mieszkańcom naszego 
miasta, którzy ukończyli np. 65 lat, a mogliby korzystać z usług CKiS, TCSiR,                   
i innych jednostek z zastosowaniem ulg.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 21 

 
3) Radni: Iwona Nitza, Brygida Genca, Roman Kucharski, Wojciech 

Borzyszkowski 
Klub Radnych PO  zwrócił się z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu 
nadanie imieniem, bestialsko zamordowanego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła 
Adamowicza, ronda znajdującego się przy zbiegu ulicy Gdańskiej i 1 Maja                
w Tczewie. Uzasadnienie w załączeniu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 22 

 
4) Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przeglądu oświetlenia na osiedlu 
Czyżykowo od ul. Tetmajera do ul. Czyżykowskiej, ewentualnie wymianę 
istniejących lamp na oświetlenie energooszczędne.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 23 

 
5) Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie „wiosennych porządków” na 
osiedlu Bajkowym, na terenie po prawej stronie od Al. Kociewskiej przy                             
ul. Czerwonego Kapturka,  uporządkowanie tego terenu poprzez usunięcie śmieci 
oraz skoszenie traw.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 24 

 
6) Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty z przetargu przebudowy 
ul. Pułaskiego na budowę chodnika w ciągu ul. Polnej tj. od ul. Pułaskiego do                 
ul. Nadbrzeżnej. Budowa tego chodnika byłaby zwieńczeniem remontu                          
ul. Pułaskiego.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 25 

 
7) Radna Gertruda Pierzynowska 
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Radna zwróciła się z wnioskiem o wykonanie chodnika po lewej stronie                         
ul. Jaworowej, od ul. Żwirki do Przedszkola „Słonik”. Z informacji od 
mieszkańców zadanie to było przyjęte do realizacji w roku ubiegłym.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 26 

 
8) Radny Józef Cichon  

Radny zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany organizacji 
ruchu oraz wyznaczenia miejsc do parkowania w rejonie ulic Koziej, Pomorskiej                  
i Pomira. W załączeniu propozycje zmian dla wyżej wymienionych ulic.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 27 

 
Pkt  7 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Zenon Drewa udzielił głosu Panu Janowi 
Kulasowi, który odczytał wystąpienie dotyczące włączenia się samorządu miasta Tczewa 
w organizację jubileuszu 30 rocznicy odzyskania wolości i demokracji. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – udzielając odpowiedzi na zapytanie 
radnego Romana Kucharskiego przedstawione w punkcie 5 porządku poinformował, że 
wymienione firmy nie zalegają z płatnością podatku od nieruchomości.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- poinformował, że: 
- konwent Rady Miejskiej odbędzie się 14 marca  2019 r. o godz. 16.00, 
- sesja odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 10.00, 
- 1 marca odbędą się uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym, 
- radni otrzymali drogą elektroniczna dwa wnioski o ustanowienie lokalizacji inwestycji z 
dnia 18 i 21.02.2019 r. .  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady V sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1055. 
 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska     

 


