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P r o t o k ó ł  N r  VII/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 25 kwietnia 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, Gertruda Pierzynowska 
 

Obecni goście zaproszeni: -  wg załączonej listy obecności 
                                              

Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył VII sesję Rady Miejskiej                  
w Tczewie VIII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
- 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 11kwietnia 2019 r. Przedstawił zmiany do porządku obrad sesji poprzez: 
- zdjęcie na wniosek prezydenta miasta, pkt-u 10.6 tj. projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030, 
- wprowadzenie do porządku: 

• jako pkt 10.7 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 
2019 rok, 

• jako pkt 10.8 projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033, 

• jako pkt 10.9 projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Tczewa. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie zaproponowane 
zmiany do porządku obrad. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Zmiany do porządku obrad  
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania zmian do porządku  – 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, 
K. Misiewicz, I. Nitza, M. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie zaopiniowała pozytywnie zmiany  

do porządku obrad sesji. 
 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 
wraz z przyjętymi zmianami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 3 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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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, , M. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji wraz ze zmianami. 

 
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 marca 2019 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2019 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 marca 2019 

r. do 24 kwietnia 2019 r. 
 
II. Część druga: 

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
za rok 2018. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                    

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 
2016-2020 za rok 2018. 

 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1 ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy                                    

ul. Suchostrzyckiej na działkach nr 37/18 i 372, obręb 5, 
10.2 ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Tczewskich 

Saperów  na działce nr 422/2, obręb 10, 
10.3 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 

10.4 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew, 

10.5 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości                       
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 

10.6 ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2018 – 2023, 
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10.7 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok, 
10.8 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033, 
10.9 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 

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

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

Protokół z sesji z dnia 28 marca 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, 
K. Misiewicz, I. Nitza, , M. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 28 marca 2019 r. 

 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 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.   
Nie zgłoszono zapytań.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 marca 2019 r.  
do 24 kwietnia 2019 r. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nitza - odczytała informację ze zgłoszonych 
interpelacji, stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
II Część  
Pkt 7 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  za 
rok 2018 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w sprawozdanie. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że nie zgłoszono pytań 
do Dyrektor MOPS w Tczewie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tczewie  za rok 2018 
 

Pkt 8 
Ocena zasobów pomocy społecznej 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
członkowie komisji w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowali Ocenę zasobów 
pomocy społecznej. 
Uwag nie zgłoszono  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej. 
 
Pkt 9 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata                    
2016-2020  za rok 2018. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w sprawozdanie.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – omówiła sprawozdanie. 
Poinformowała, że w 2018 roku do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęły 143 
procedury niebieskiej karty. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą: 5 osób                   
z MOPS w Tczewie, 2 osoby z Komendy Powiatowej Policji, 1 osoba z  Powiatowego 
Centrum Pomocy w Rodzinie, 1 osoba  z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tczewie, 1 osoba z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Tczewie, 1 osoba ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tczewie, 2 osoby z Zespołu 
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Kuratorskiego Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tczewie, 1 osoba                                
z Prokuratury Rejonowej w Tczewie.  
Z Zespołem Interdyscyplinarnym można się kontaktować przez tzw. e-poradnię, gdzie 
można uzyskać informacje i wsparcie. Praca członków Zespołu i tzw. grup roboczych 
polega na wizytowaniu miejsc gdzie występuje przemoc w rodzinie, udzielaniu wsparcia 
materialnego osobie doświadczającej przemocy poprzez żywienie dzieci na bazie szkół, 
pobyt w środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych. 
Udzielane są porady specjalistyczne, psychologiczne, prawne i poradnictwa 
zawodowego.  
Zespół kieruje wnioski do Sądu Rejonowego w Tczewie o wgląd w sytuację rodziny, 
mając na uwadze dobro dzieci. Obejmuje dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole, świetlicy czy w przedszkolu.   
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020  za rok 2018. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

miasta Tczewa na lata 2016-2020  za rok 2018. 
 

  Pkt 10 podjęcie uchwał w sprawie  
Pkt  10.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia lokalizacji inwestycji  
mieszkaniowej w Tczewie przy                                     
ul. Suchostrzyckiej na działkach  
nr 37/18 i 372, obręb 5  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 10.04.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja negatywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Uzasadniają to tym, że osiedle Prątnica, na której miałaby powstać w/w inwestycja jest w 
całości zabudową jednorodzinną. Aleja Kociewska oddziela osiedle Prątnica od osiedla 
Suchostrzygi. Biorąc pod uwagę usytuowanie i budowę budynku przy                              
ul. Suchostrzyckiej, komisja odniosła się negatywnie do projektu w/w uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja negatywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
Poinformował, że w/w projekt uchwały i następny projekt, który jest w porządku obrad,  
są pierwszymi projektami, gdzie inwestorzy skorzystali z tzw. ustawy ,,lex developer”, 
która dość mocno utrudnia życie samorządom w całej Polsce, ze względu na to, że daje 
dość duże możliwości inwestorom, którzy chcieli by budować budynki, niekoniecznie 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Można powiedzieć, że otworzono im furtkę, żeby ten plan omijać.  
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W zeszłym miesiącu została przez Radę Miejską w Tczewie uchwalona uchwała, która w 
jakimś stopniu powinna to regulować i utrudniać, ale oczywiście idealnym rozwiązaniem 
to nie jest. W związku z tym wpłynęły dwa wnioski.  
Komisji Polityki Gospodarczej również zaopiniowała negatywnie projekt uchwały. 
Komisja uznała, że nie widzi możliwości budowania bloków w miejscu gdzie występuje 
zabudowa jednorodzinna.   
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy                                    
ul. Suchostrzyckiej na działkach nr 37/18 i 372, obręb 5. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej                          
w Tczewie przy ul. Suchostrzyckiej na działkach nr 37/18 i 372, obręb 5 

 
zaopiniowano negatywnie : za – 1, przeciw – 20, wstrz.- 0, 

(podczas głosowania pkt 10.1 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji M. Kussowski, G. Pierzynowska, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  

 
Rada Miejska w Tczewie w w/w głosowaniu odrzuciła projekt uchwały  sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Suchostrzyckiej 
na działkach nr 37/18 i 372, obręb 5 

 
Pkt  10.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia lokalizacji inwestycji  
mieszkaniowej w Tczewie przy 
ul. Tczewskich Saperów  na działce 
nr 422/2, obręb 10, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 04.04.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 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 lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy                    
ul. Tczewskich Saperów  na działce nr 422/2, obręb 10. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VII/53/2019 
w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy 
ul. Tczewskich Saperów  na działce nr 422/2, obręb 10, 

podjęto większością głosów: za –15, przeciw – 3, wstrz. – 3,  
(podczas głosowania pkt 10.2 – obecnych 21radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

za głosowali W. Borzyszkowski,  J. Cichon, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                      
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Matysiak,                             
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, M. Skiberowski, E. Ziółek-
Radziszewska 

przeciw głosowali R. Brucki, B.  Chylicka,T. Tobiański, 
wstrzymali się od głosu P. Antczak, Ł. Brządkowski, M. Ciesielski, 
nieobecni na sesji M. Kussowski, G. Pierzynowska, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji  

Inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Tczewskich Saperów   
na działce nr 422/2, obręb 10. 

 
Pkt  10.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
szczegółowego sposobu i zakresu  
świadczenia usług w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 23.04.2019 r. Powiatowy  Inspektor Sanitarny wydał  pozytywną opinię.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - 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  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VII/54/2019 
w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 10.3 – 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, 
K. Misiewicz,I. Nitza, M. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu                           
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
Pkt  10.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, na których  
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  
odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 09.04.2019 r. Powiatowy  Inspektor Sanitarny wydał  pozytywną opinię.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – omówił projekt 
uchwały 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 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr VII/55/2019 

w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.4 – 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, 
K. Misiewicz,I. Nitza, M. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt  10.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie przyjęcia  
regulaminu utrzymania czystości                       
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 09.04.2019 r. Poinformował, że jest pozytywna opinia Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –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 VII/56/2019 
zmieniającą 



11 

 

uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.5 – obecnych 21radnych)  

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. NitzaM. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę zmieniającą 

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

 
Pkt  10.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia składu osobowego zespołu  
opiniującego wyróżnienia „Honorowy  
Obywatel Miasta Tczewa” w okresie  
kadencji 2018 – 2023 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 09.04.2019 r.  
Osoby wymienione w projekcie uchwały wyraziły zgodę na udział w racach Zespołu. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia 
„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2018 – 2023. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr VII/57/2019 
w sprawie 

ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2018 – 2023 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 10.6 – obecnych 21radnych)  

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, 
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K. Misiewicz,I. NitzaM. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 

zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie 
kadencji 2018 – 2023. 

 
Pkt  10.7 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 15.04.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Przedstawił zmiany ujęte w projekcie w/w 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 VII/58/2019 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 10.7 – obecnych 21radnych)  
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. NitzaM. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

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

Tczewa na 2019 rok 
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Pkt  10.8 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 15.04.2019 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Przedstawił zmiany ujęte w projekcie w/w uchwały. 
 
Radny Łukasz Brządkowski – wyraził zadowolenie, iż w projekcie uchwały ujęte zostało 
zadnie pn. ,, Rewitalizacja parku miejskiego w latach 2019-2022 poprzez przygotowanie 
w 2019 roku części dokumentacji wymaganej przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków obejmującej wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów 
projektowych oraz szczegółowej inwentaryzacji zieleni.  
 
Więcej 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 VII/59/2019 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 10.8 – obecnych 21radnych)  
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. NitzaM. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033. 
 
Pkt  10.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 16 kwietnia 2019 r.  
Skarga wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie dnia 18 marca 2019 r. na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. Skarga dotyczyła niedopełnienia obowiązków                      
w sprawie dokumentacji formalnej, wyjaśniającej status lokalu usługowego w parterze 
budynku przy ul. Paderewskiego.  Skarga została skierowana do Prezydenta Miasta 
celem udzielenia wyjaśnień i do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Skiberowski – 
poinformował, że Komisja zapoznała się ze skargą mieszkańca miasta Tczewa                               
i wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Komisja stwierdziła, że 
udzielono skarżącemu odpowiedzi pismami: WRM.1431.3.2015 z dnia 14 września 
215r.; WRM.1431.15.2018 J.S z dnia 21 sierpnia 2018 r.; WRM.1431.15.2018 J.S. z dnia  
12 września 2018 r. WRM.1431.15.2018 J.S z dnia 11 października 2018 r., w których 
podano wszystkie akty prawne wydane przez Prezydenta Miasta Tczewa w postępowaniu  
związanym z wydaniem pozwolenia na budowę.  
Poinformowano skarżącego, że od 1 stycznia 2000 roku Prezydent Miasta z mocy prawa 
przestał  wykonywać zadania administracji architektoniczno-budowlanej i od tego 
momentu nie był uprawniony do formalnej oceny postępowania prowadzonego przez 
inny organ.  
Skarżącemu udzielono także informacji, iż zgodnie z przepisami, nie jest możliwe 
zbadanie sprawy zaświadczenia, ponieważ zgodnie z przepisami o archiwizacji, 
dokumenty tej sprawy zostały wybrakowane w 2007 roku. Poinformowano również, że 
Urząd nie jest władny do podejmowania spraw nieruchomości innych niż gminne dla 
dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków.  
Po zasięgnięciu opinii prawnej Urząd uznał, że udzielono właściwej odpowiedzi                            
w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i takie wyjaśnienie 
przekazano zainteresowanej pismem WRM1431.15.2018 J.S z dnia 26 listopada 2018 r.      
z zastrzeżeniem, że kolejne pisma w tej sprawie pozostaną bez rozpatrzenia. Reakcją 
skarżącej na tą odpowiedź było pismo do Prezydenta Miasta i przedmiotowa skarga na 
niedopełnienie obowiązków przez Prezydenta Miasta Tczewa.  
Na podstawie owych dokumentów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, nie dopatrzyła 
się niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta Tczewa, wynikających z ustawy 
kodeksu postępowania administracyjnego oraz nie dopatrzyła się niepożądanych działań 
podwładnych Prezydentowi funkcjonariuszy publicznych.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VII/60/2019 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 10.8 – obecnych 21radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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za głosowali 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, M. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Tczewa. 
  
Pkt  11 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
Na sesji nie zgłoszono interpelacji i zapytań.  
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

1. Radny Roman Kucharski  
Radny w imieniu pracowników Szpitala Tczewskiego prosi o uruchomienie punktu z 
rowerami MEVO przy ulicy 30 Stycznia, obok wyjazdu karetek. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 51 
 

2. Radny Roman Kucharski 
Radny w imieniu mieszkańców ulicy Jagiellońskiej i Killińskiego zgłosił problem z 
gołębiami, chodzi o to, że jeden z mieszkańców, który hoduje gołębie na okrągło ma 
je wpuszczone i właśnie jego gołębie zanieczyszczają całe działki w nieczystości i 
pióra.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 52 
 
3. Radny Roman Kucharski 

Radny zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości utworzenia miejsca 
postojowego (na ul. Kołłątaja) dla autokarów przywożących turystów zwiedzających 
Muzeum Morskie i Fabrykę Sztuk.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 53 
 
4. Radna Iwona Nitza  

Radna w imieniu mieszkańców ulicy Flisaków zwróciła się o modernizację 
nawierzchni tej ulicy i wykonanie kanalizacji burzowej.  
Radna informuje, iż mieszkańcy tej ulicy skarżą się na wykonanie drogi z materiałów 
nieutwardzonych, co powoduje, że samochody poruszające się unoszą za sobą tumany 
kurzu, zaś nawierzchnia posiada wiele dziur, które podczas opadów deszczu 
przekształcają się w ogromne kałuże.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 54 
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5. Radna Iwona Nitza  
Radna w odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2019 r. (WSKI.0003.30.2019AM) 
otrzymane z Zakładu Usług Komunalnych Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie o 
odmowie ułożenia progu zwalniającego na ul. Chłopskiej w Tczewie ponawia w 
imieniu mieszkańców wniosek o pomoc w rozwiązaniu ww. problemu. Uzasadnienie 
w załączeniu.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 55 
 

6. Radny Łukasz Brządkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie liczby dozowników tzw. „psich 
pakietów” na terenie miasta i regularne ich uzupełnianie.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 56 
 

7. Radny Michał Ciesielski  
Radny zwrócił się z wnioskiem o przegląd i naprawę stacji (naprawczych 
rowerowych) znajdujących się w naszym mieście.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 57 
 

8. Radny Łukasz Brządkowski 
W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej dot. wprowadzenia  
w wydatkach majątkowych nowych zadań pn. „Rewitalizacja parku miejskiego  
w Tczewie w latach 2019-2022” – etap z limitem wydatków w kwocie 510.000 zł w 
tym: 
2019 rok – 70.000 zł, 
2020 rok – 80.000 zł, 
2021 rok – 80.000 zł, 
2022 rok – 300.000 zł 
radny prosi o informacje o zakresie merytorycznych prac w każdym roku. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 58 
 

9. Radny Józef Cichon 
W związku z planowaną przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy 
Mostowej zachodzi konieczność wykonania projektu nowej konstrukcji. 
Radny w imieniu mieszkańców zwraca się, aby na etapie projektowania uwzględnić 
możliwość zamocowania (podwieszania) do konstrukcji nowego wiaduktu rur 
ciepłowniczych umożliwiających doprowadzenie ciepła z ZEC do Osiedla Zatorze.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 59 
 
Pkt  15 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił uwagę na sprawę dotyczącą zamieszczenia przez 
ugrupowanie Tczew od Nowa informacji  na facebook, iż ugrupowanie to zaproponowało 
zmianę organizacji ruchu na ulicach Starego Miasta – Kołłątaja, Wąska, Ogrodowa, 
Paderewskiego.  
Radny poinformował, że zwracał uwagę kolegom z Klubu Tczew od Nowa, ale nie 
doszło do spotkania, o które radny prosił, w związku z tym poinformował, że temat 
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organizacji ruchu na Starym Mieście zgłosił i monitorował kilka lat temu. Zagadnienie to 
jest już od dawna uwzględnione w zmianach, które będą dotyczyć Starego Miasta.  
Radny poinformował, o przyczynach nie wprowadzenia w życie zmian organizacji ruchu 
na Starym Mieście, tj.:  
- istnienie szpitala na ul. Paderewskiego spowodowało, że nie jest możliwe z ulicy 
Paderewskiego zrobić ulicy jednokierunkowej,  
- przedłużająca się budowa parkingu na ul. Ks. Ściegiennego (w pierwszej kolejności 
mają być wykonane parkingi, a dopiero później zmiana organizacji ruchu) przedłużała 
proces wprowadzenia zmian organizacji ruchu. 
 
W związku z powyższym radny zasugerował, aby w pierwszej kolejności koledzy 
zapoznali się z dokumentacją kto się sprawą zajmował i aby wcześniej, informacyjnie to 
powiedzieć, że wcześniej  inny radny zabiegał o tą sprawę.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że przekazano radnym Magazyn Kociewski 
Nr 1/2019. 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się do mieszkańców miasta Tczewa z prośbą, aby 
dbając o czystość i porządek w mieście, nie zabierać całych pakietów z workami na psie 
nieczystości, tylko tyle ile potrzeba na bieżące potrzeby.  
    
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- poinformował, że: 
- radny Kazimierz Ickiewicz otrzymał wyróżnienie Kociewskie Pióro za rok 2018, 
- 9 maja o godz. 16.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której   
  Rada rozpatrzy petycję i skargę mieszkańców. W dniu dzisiejszym odbędzie się   
  spotkanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  
- 16 maja br. o godz. 16.00 odbędzie się konwent,  
- od 20-23 maja br. komisje stałe,  
- 30 maja br. o godz. 10.00 odbędzie sesja robocza,  
- druga petycja dotycząca żłobków, będzie rozpatrywana na komisji w ustalonym   
  terminie i na sesji 30 maja br. zainteresowane osoby mogą wziąć udział w spotkaniu   
  komisji i posiedzeniu sesji.   
- 3 maja br. odbędą się uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na które   
  radni otrzymali zaproszenie. W uroczystościach Radę Miejską w Tczewie  będzie    
  reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Dzwonkowski oraz poczet   
  sztandarowy.  
  
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1115. 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska     


