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P r o t o k ó ł  N r  VI/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

godz. 10.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

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

Obecni radni     :          -      22 / wg listy obecności 
 

                                 Nieobecni radni :      -       Marcin Kussowski 
             
                      Obecni goście zaproszeni: -  wg załączonej listy obecności 

                                              
Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył VI 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 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. 
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Pkt.3 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  –  przedstawił porządek obrad sesji                     
z 14 marca 2019 r.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 
sesji  z dnia  14 lutego   2019 r. poinformował o zmianie numeracji punktów porządku, tj. 
pkt 10 byłby punktem 11, a pkt 11 byłby pkt 10. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 22 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, 
K. Misiewicz, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,             
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
 
Porządek posiedzenia:  
 
I. Część pierwsza: 
 

1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2019 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2019 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 lutego 2019 

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

 
7. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 

2018 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w 
szkołach. 

8. Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. 
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9. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 
2018-2020.  

10. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 
Fabrykę Sztuk w 2018 r. 

11. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2018 r. 
12. Informacja z „Nieobozowej Akcji Zima 2019”. 

 
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
13.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok,  
13.2 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033, 
13.3 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa, 

13.4 zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2019, 

13.5 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

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

 
Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 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 28 lutego 2019 r.       
 
W wyniku jawnego głosowania 
 

Protokół z sesji z dnia 28 lutego 2019 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 22 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, 
K. Misiewicz, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,             
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

 
------------ 
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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 marzec 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 Łukasz Brządkowski – zwrócił się z zapytanie, dlaczego w konkursie rowerowym, 
który odbędzie się w maju,  nie biorą udziału wszystkie szkoły. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – z informacji pani dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 8 wynika, że szkoła nie ma możliwości organizacyjnych.  
 
Radny Michał Ciesielski – zapytał, czy został złożony wniosek o dofinansowanie 
remontu boiska przy ul. Bałdowskiej. 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że wniosek zostanie złożony w 
dniu jutrzejszym, zgodnie z terminem.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 lutego 2019 r.  
do 27 marca 2019 r. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gertruda Pierzynowska - odczytał informację ze 
zgłoszonych interpelacji,  stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
II Część druga  
 
Pkt 7 
Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 
2018 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej                  
w szkołach. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w sprawozdanie. 
Uwag nie zgłoszono  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z wykonania planu pracy 
Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2018 wraz z informacją na temat 

selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach. 
 

Pkt 8 
Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w raport. 
Uwag nie zgłoszono  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport z realizacji zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii za rok 2018. 
 

Pkt 9 
Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata                
2018-2020.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w raport. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – omówiła sprawozdanie. 
Uwag nie zgłoszono  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 
 

Pkt 10 
Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 
Fabrykę Sztuk w 2018 r. 
 
Dyrektorzy w/w jednostek przedstawili prezentację podczas, której omówili zadania 
realizowane w 2018 roku.  
Dyrektor MBP Krzysztof Korda, Dyrektor CKiS Joanna Grabowska, Dyrektor Fabryki 
Sztuk Alicja Gajewska.  

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacje z realizacji zadań statutowych 

realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2018 r. 
 

Pkt 11 
Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2018 r. 

 
Dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Andrzej Błaszkowski przedstawił 
prezentację podczas, której omówił zadania realizowane w 2018 roku.  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacja z realizacji zadań statutowych 
realizowanych przez TCSiR w 2018 r. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
podziękował wszystkim dyrektorom za zaangażowanie i pasję z jaką realizują zadania.   
 

Pkt 12 
Informacja z „Nieobozowej Akcji Zima 2019” 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
omówił w/w informację.  
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informacja z „Nieobozowej Akcji Zima 2019” 
 

  Pkt 13 podjęcie uchwał w sprawie  
Pkt  13.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa 
 na 2019 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 18.03.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, że Klub Radnych Tczewa od Nowa wyraża 
pozytywną opinię co do  zaproponowanych zmian w projekcie uchwały.   
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VI/48/2019 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 13.1 – obecnych 22 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B.  Chylicka M. Ciesielski, 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,  E. Ziółek-Radziszewska 

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

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

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

Tczewa na 2019 rok. 
 

Pkt  13.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata 2019-2033 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w   uchwały                       
z dnia 14.03.2019 r.  
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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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2019-2033. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VI/49/2019 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 
podjęto jednogłośnie: za –22 

(podczas głosowania pkt 13.2 – obecnych ………. radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B.  Chylicka M. Ciesielski, 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,  E. Ziółek-Radziszewska 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 
 

Pkt  13.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyznania dotacji na prace  
konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących  
się na terenie administracyjnym miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 27.03.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VI/50/2019 
w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 

administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

(podczas głosowania pkt 13.3 – obecnych 22 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, 
K. Misiewicz,I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,                
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

 
Pkt  13.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały dotyczącej  
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 07.03.2019 r.  
 
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 zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb                      
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2019. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr VI/51/2019 

w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie 

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

(podczas głosowania pkt 13.4 – obecnych 22 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, 
K. Misiewicz,I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,                
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2019. 

 
Pkt  13.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu opieki nad  
zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 12.03.2019 r. Poinformował o pozytywnej opinii Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals. 
 
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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VI/52/2019 
w sprawie 
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przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
(podczas głosowania pkt 13.5 – obecnych 22 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, 
K. Misiewicz,I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,                
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt  14 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
TREŚĆ INTERPELACJI: 
1. Radny Łukasz Brządkowski 

W związku z planowaną wymianą kart miejskich, radny zwraca się o informacje: 
a) jaki jest całkowity koszt wymiany kart miejskich? 
b) czy karta miejska będzie podlegała wymianie po raz kolejny po zakończeniu 
świadczenia usług transportu komunikacji miejskiej przez firmę Gryf? 
c) czy po wymianie kart miejskich ponoszone będą jakiekolwiek koszty utrzymania 
starego systemu (bazy danych etc.)? 
d) czy nowe karty będą kompatybilne z pomorskim biletem metropolitalnym? 
e) czy karty miejskie będzie można doładować przez Internet? 
 

Treść interpelacji znajduje się w rejestrze pod poz. 31 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ: 
1  .Radny Łukasz Brządkowski 

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: „W związku z wymianą opraw świetlnych na 
Bulwarze Nadwiślańskim na energooszczędne oświetlenie LED, proszę o następujące 
informacje: 
- przedstawienie harmonogramu wymiany opraw świetlnych oświetlenia na terenie    
  miasta Tczewa, 
- przedstawienie szacunkowych kosztów wymiany oświetlenia na energooszczędne w   
  latarniach należących do gminy miejskiej Tczew, 
- ilość lamp zarządzanych przez Energę Oświetlenia Sp. z o.o. i ewentualnych planów   
  ich przejęcia.”  

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 32 
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2. Radny Łukasz Brządkowski 
Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: „W związku z informacjami dotyczącymi 
braku możliwości spotkań w ramach kawiarenki „Cafe Senior” w Forum Inicjatyw 
Społecznych proszę o podanie informacji gdzie obecnie seniorzy mogą się spotykać”. 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 33 
 

3. Radny Łukasz Brządkowski 
Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: „Czy został złożony wniosek na zajęcie pasa 
drogowego działki 465, obr. 13 (ulica Wyczółkowskiego) na wysokości posesji nr 32 
(działka nr 493). W tym miejscu został zbudowany parking służący prywatnej firmie 
PCB Budowa.” 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 34 
 
4. Radny Kazimierz Ickiewicz 

Radny zwraca się z zapytaniem kiedy planowana jest wymiana nawierzchni chodnika 
przy ul. Żwirki (od ul. Z. Starego do Al. Kociewskiej). W 2018 r. dokonano wymiany 
nawierzchni chodnika z jednej strony ulicy (w ramach I etapu zadania). Pytanie:                     
Co dalej i w jakim terminie? 

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 35 
 
Dodatkowo podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019 r. radni zgłosili 
następujące wnioski do rozpatrzenia: 
 
 1. Radny Łukasz Brządkowski 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej                       
w Tczewie radny zwraca się o: 
a) wprowadzenie ujednoliconej numeracji bocznej autobusów; w przypadku 

autobusów firmy Meteor zdarzało się, że dwa autobusy miały ten sam numer 
boczny; 

b) przeprowadzenie kontroli wieku autobusów na koniec każdego miesiąca, a nie na 
koniec roku jak to było w przypadku firmy METEOR; 

c) ujednolicenie tablic wyświetlaczy z numerem linii, aby polepszyć ich czytelność; 
standardem są napisy koloru pomarańczowego lub wprowadzenie od jakiegoś 
czasu białej numeracji na białym tle; 

d) wprowadzenie czytelnych komunikatów zjazdu i wyjazdu na wyświetlaczach,                  
w miejsce obecnego „Nie jadę!”; 

e) wprowadzenie odliczania minutowego na wyświetlaczu autobusu przed wyjazdem 
na trasę; 

f) wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej i wyświetlacza na pętli na 
Czyżykowie; 

g) wprowadzenie aplikacji cristalbus, która umożliwia uzyskiwanie informacji                    
o pozycji autobusu w czasie rzeczywistym; 

h) zaznaczenie przystanków komunikacji miejskiej na mapach google wraz                        
z informacją jakie linie autobusowe dany przystanek obsługuje; 

i) umieszczenie kasowników dalej od drzwi autobusu, obecnie przy wchodzeniu 
osoby przykładającej kartę blokują wejście; 

j) umieszczenie godła miasta na autobusach. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 36 
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2. Radny Łukasz Brządkowski 
W związku z  licznymi uwagami mieszkańców radny wnioskuje o zamontowanie 
progów zwalniających na ul. Żeromskiego, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem 
z ulicą Konopnicką, a wjazdem do ulicy 30 Stycznia. Uzasadnienie w załączeniu. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 37 
 

3. Radny Łukasz Brządkowski 
W związku z  planowaną reorganizacją ruchu na Starym Mieście, radny zwraca się 
z wnioskiem o udostępnienie projektu budowlanego planowanego parkingu przy 
ul. Ks. Ściegiennego. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 38 
 

4. Radny Łukasz Brządkowski 
W związku z  problemem z parkowaniem na ulicach ks. Bernarda Sychty                         
i Wincentego Pola, radny zwraca się z wnioskiem o udostepnienie organizacji 
ruchu jednokierunkowego na w/w ulicach. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 39 
 

5. Radny Łukasz Brządkowski 
W związku z  licznymi uwagami mieszkańców, radny zwraca się z wnioskiem                 
o zamontowanie elementów zwiększających bezpieczeństwo na ulicy 
Czyżykowskiej, pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 a skrzyżowaniem z ulicą 
Polną. Uzasadnienie w załączeniu.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 40 
 

6. Radny Kamimierz Mokwa 
Radny zwrócił się o wykonanie oświetlenia ulicy Młyńskiej oraz Pileckiego. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 41 
 

7. Radna Iwona Nitza 
Radna na prośbę mieszkańców osiedla Staszica w Tczewie zwraca się o pomoc               
w ograniczeniu zbyt szybkiej jazdy samochodów w tym rejonie progami 
zwalniającymi. Problem zgłaszany jest głównie od mieszkańców ul. Chłopskiej – 
szczególnie domów położonych pod nr 16 jak i na końcowym odcinku ulicy. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 42 
 

8. Radny Roman Kucharski 
Radny na prośbę mieszkańców ulicy Kilińskiego zwraca się o wykonanie 
przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły i Kilińskiego. 
Przejście to ułatwiłoby osobom starszym przejście do przychodni, która mieści się 
na ulicy Jagiellońskiej.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 43 
 

9. Radny Kazimierz Ickiewicz 
W nawiązaniu do wniosku z 18 lutego 2019 r. i odpowiedzi MZD z 15 marca 
2019 r. radny zwraca się z konkretnym pytaniem. Czy jest możliwość 
zainstalowania świateł na skrzyżowaniu Żwirki  - Al. Kociewskiej w 2020 roku    
tj. zaplanowanie w budżecie ok. 350.000 zł na opracowanie dokumentacji                           
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i wykonanie robót związanych z wykonaniem świateł. Radny oczekuje konkretnej 
odpowiedzi.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 44 
 

10. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwraca się o podjęcie działań dotyczących porządku i estetyki w dwóch 
miejscach na osiedlu Prątnica tj. działki przy ul. Zygmunta Starego 4 oraz działki 
przy ul. Żwirki 58A. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w załączonym 
wniosku.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 45 
 

11. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny zwraca się na prośbę mieszkańców o podjęcie działań związanych                           
z postawieniem wiat przystankowych przy ul. Żwirki (przy Rossmanie) i przy                 
ul. Armii Krajowej 19 (po przeciwnej stronie Hacjendy).       
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 46 

 
Pkt  15 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PNP Krzysztof Misiewicz poinformował, że po sesji 
odbędzie się spotkanie członków klubu. 
 
Radny Maciej Skiberowski – w imieniu mieszkańców podziękował: 
- panu Januszowi Landowskiemu, za szybkie podjęcie i prowadzenie tematu zniszczenia   
  trawnika przy ul. Jedności Narodu, 
- panu Przemysławowi Boleskiemu Dyrektorowi ZUK w Tczewie, za głęboką analizę   
  problemu wycięcia drzewa na ulicy Gdańskiej, które zagrażało bezpieczeństwu, 
- panu radnemu Tomaszowi Tobiańskiemu, za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu      
  charytatywnego biegu ,, Obudźmy Bartka”, w imieniu rodziców i Bartka. 
Zaprosił wszystkich mieszkańców do Ergo Areny, na galę boksu KSW 49, która 
odbędzie się 18 maja br. odbędzie się walka tczewianina.  
 
Radny Łukasz Brządkowski – podziękował panu Krzysztofowi Kordzie Dyrektorowi 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, za współpracę przy zakupie kolekcji 500 sztuk 
pocztówek i zabytkowych dokumentów dotyczących historii miasta Tczewa oraz 
wszystkim radnym za decyzje o przekazaniu środków na ten cel .  
Radny poinformował, że 25 lutego br. złożył do Urzędu Miejskiego wniosek                             
o utworzenie oficjalnego profilu facebook miasta Tczewa. Taki profil facebook ma,                   
20 największych miast pomorza,  jest to doskonałe narzędzie do promocji miasta, 
informowania mieszkańców co się w mieście dzieje. Odpowiedz na wniosek była 
odmowna, pan prezydent nie widzi potrzeby tworzenia kolejnej strony internetowej, 
która powielałaby informacje przekazywane na portalach. Radny uważa, że to nie jest 
najlepsza decyzja.  
 
Radny Tomasz Tobiański – poinformował, że w dniu wczorajszym tczewski biegacz 
Zygfryd Liban na mistrzostwach świata masters w Toruniu zdobył srebrny medal na                                
10 km.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- poinformował, że: 
- wpłynęły na ręce Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta dwie petycje. Jedna     
  dotycząca ulicy Grunwaldzkiej, druga dotycząca żłobków. Wszystkie zostały   
  przekazane radnym, 
- konwent  odbędzie się 11 kwietnia  2019 r. o godz. 16.00, 
- komisje między 15-19 kwietnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem, spotka się także   
  Komisja Skarg Wniosków i Petycji w celu rozważenia petycji dotyczącej                                  
  ul. Grunwaldzkiej, 
- sesja zwyczajna  odbędzie się 25 kwietnia  2019 r. o godz. 10.00, 
- sesja nadzwyczajna prawdopodobnie , odbędzie się 9 maja br. (czwartek) o godz. 16.00,        
  rozpatrująca  petycje dotyczącą ul. Grunwaldzkiej,  
- 4 kwietnia br. (czwartek), o godz. 16.00 na Sali okrągłej odbędzie się spotkanie   
  przewodniczących klubów radnych miejskich i powiatowych w sprawie obchodów                    
  30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów,  
- 9 kwietnia br. o godz. 12.00 przed dworcem PKP w Tczewie odbędzie się otwarcie   
  Wystawy plenerowej pt. ,,Uciekałem aby żyć”, rozpoczynającej Rok Kazimierza      
  Piechowskiego, poświęcony 100 rocznicy urodzin Pana Kazimierza Piechowskiego,     
  Honorowego Obywatela Miasta Tczewa,  
- 13 kwietnia br. o godz. 11.00, odbędą się uroczystości poświęcone Pamięci Ofiar   
  Zbrodni Katyńskiej, przy II LO w Tczewie przed tablicą pamiątkową, będzie obecny   
  sztandar Rady Miejskiej podczas uroczystości,  
- 3 maja br. Święto Konstytucji 3 Maja, sztandar Rady Miejskiej równie z będzie obecny. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1220. 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska     


