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P r o t o k ó ł  N r  VIII/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 9 maja 2019 roku 

 

godz. 10.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

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

Obecni radni     :          -      19 / wg listy obecności 

 

Nieobecni radni : Marcin Kussowski, Gertruda Pierzynowska,  

                          Ryszard Brucki, Ewa Ziółek-Radziszewska, 

 

Obecni goście zaproszeni: -  wg załączonej listy obecności 

                                              

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

w Tczewie VIII kadencji.  

 

W i t a j ą c   

- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 

- 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 18 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 

nadzwyczajnej sesji z 30 maja 2019 r.  

Uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 

sesji. 

W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 18 

 (podczas głosowania pkt 3 – obecnych 18 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

za głosowali P. Antczak, 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,  

przeciw głosowali ------------- 

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

nieobecni na sesji M. Kussowski, G. Pierzynowska, W. Borzyszkowski R. Brucki,                            

E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji. 
 

Porządek posiedzenia:  
 
I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 

2. Sprawdzenie obecności radnych. 

3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 

 

II . Część druga: 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
4.1 rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla „Dominiki”, a w 

szczególności dla działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6, 50/8, 

212/35, 212/34 wspólnego przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne  

z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych, 

4.2 skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

 

5. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 

6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. 
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II Część  
 

  Pkt 4 podjęcie uchwał w sprawie  
Pkt  4.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla „Dominiki”, a w 
szczególności dla działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6, 50/8, 
212/35, 212/34 wspólnego przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne                                    
z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – odczytał treść projektu w/w uchwały                       

z dnia 16.04.2019 r.  

 

Radny Wojciech Borzyszkowski na sesje przybył o godz. 16.15. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Skiberowski – 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. wysłuchała 

mieszkańców tzw. osiedla Dominiki i przybyłych urzędników tj. pani Anny Cappelli 

Kierownika Biura Planowania Przestrzennego, panią Jolantę Marcińczak, pana Andrzeja 

Gockowskiego  Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Tczewa.  

Na spotkaniu ustalono, że w dniu 27 września 2019 r. został już złożony wniosek przez 

mieszkańców ,, osiedla Dominiki” w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek, między innymi 50/6 i 50/8. Wniosek ten 

został zarejestrowany w rejestrze wniosków o zmianę m.p.z.p. i nadano mu numer 

WRM.6724.1.15.2017 z dnia 3 października 2017 r.  

Urzędnicy poinformowali także mieszkańców, że aktualna petycja zostanie dołączona do 

wyżej wymienionego wniosku. Poinformowano też mieszkańców, że obecnie trwają 

prace przy opracowaniu m.p.z.p w innych rejonach miasta i jeśli ruszą prace przy 

opracowaniu m.p.z.p w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, wyżej wymieniony wniosek                        

i petycja będą brane pod uwagę. Urzędnicy na tą chwilę nie byli w stanie podać terminu 

prac.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła jednogłośnie 

nie uwzględnić petycji mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się z zapytaniem, czy radni albo 

mieszkańcy chcieliby zabrać głos. 

 

Radni nie zabrali głosu. Głos zabrała wnosząca petycję, która w imieniu grupy 

mieszkańców i zatroskanych rodziców dbających o bezpieczeństwo dzieci, poinformował 

o braku miejsc w których dzieci mogłyby się bezpiecznie bawić, jak również braku 

miejsc parkingowych.    

Mieszkanka zwróciła się z prośbą o przyspieszenie prac mających na celu zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w rejonie ulicy 

Grunwaldzkiej, ujętych w petycji. 

Mieszkanka zwróciła się również z prośbą o wykonanie oświetlenia na tzw. osiedlu 

„Dominiki” przy ul. Grunwaldzkiej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że zgodnie z informacją 

przedstawioną przez Z-ę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wniosek 

o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

przedstawionego w petycji, będzie realizowany w jak najszybszym terminie 

przewidzianym dla rejonu ul. Grunwaldzkiej. Na razie toczy się procedura planistyczna 

dla dwóch innych miejsc.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla 

„Dominiki”, a w szczególności dla działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 

50/6, 50/8, 212/35, 212/34 wspólnego przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne                               

z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VIII/61/2019 
w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla „Dominiki”, a w 
szczególności dla działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6, 50/8, 

212/35, 212/34 wspólnego przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne                                    
z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych 

 
podjęto większością głosów: za –16, przeciw – 0, wstrz. – 3,  

(podczas głosowania pkt 4.1 – obecnych 19 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski, J. Cichon, M. Ciesielski, 

K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca, W. Korda, I. Nitza, 

R. Kucharski, M. Matysiak, K. Misiewicz, K. Mokwa, M. Skiberowski,  

przeciw głosowali ------------------ 

wstrzymali się od głosu B.  Chylicka, T. Tobiański, K. Ickiewicz 

nieobecni na sesji M. Kussowski, G. Pierzynowska, R. Brucki, E. Ziółek-Radziszewska 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie tzw. osiedla „Dominiki”, a w szczególności dla działek nr 

50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6, 50/8, 212/35, 212/34 wspólnego 
przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku 

miejsc parkingowych. 
 
Pkt  4.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność dyrektora  
Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       

z dnia 07.05.2019 r.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Skiberowski – 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. i 6 maja 2019 r. 

wysłuchała szczegółowych wyjaśnień przekazanych przez pana Andrzeja 

Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Komisja chciała 

również wysłuchać wyjaśnień skarżącego, ale osoba składająca skargę przyniosła 

oświadczenie, w którym informuje, że tylko użyczyła swojego imienia, nazwiska i adresu 

w celu złożenia skargi. Mieszkaniec poinformował, że w żadnej z owych sytuacji 

wymienionych w skardze nie był świadkiem i nie może podać nazwisk świadków, którzy 

owe domniemane sytuacje widzieli. Mieszkaniec skarżący oświadczył, że nie będzie też 

udzielał żadnych odpowiedzi na pytania komisji.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła jednogłośnie 

uznać skargę za bezzasadną.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu                       

i Rekreacji. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr VIII/62/2019 
w sprawie 

skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
podjęto jednogłośnie: za –19  

(podczas głosowania pkt 4.2 – obecnych 19radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 

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

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,  B. Genca,                          

K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Matysiak, K. Mokwa,                                 

K. Misiewicz, I. Nitza, M. Skiberowski, T. Tobiański,  

przeciw głosowali ------------- 

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

nieobecni na sesji M. Kussowski, G. Pierzynowska, R. Brucki, E. Ziółek-Radziszewska. 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 
 

Pkt 5 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
Na sesji nie zgłoszono interpelacji i zapytań.  

TREŚĆ WNIOSKÓW: 
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1. Radny Łukasz Brządkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie oświetlenia ulicznego na osiedlu 

„Dominiki” przy ul. Grunwaldzkiej od nr 33 do nr 93.  
            Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 61 

 
Pkt  15 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje jakiś instrument, który 

spowodowałby wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do pani, która złożyła skargę na 

dyrektora.  Gdyż może dojść do tego, że ludzie będą składali skargi, których nie byli 

świadkami tylko tzw. ,,słupami”. Natomiast dyrektora kosztowało to dużo zdrowia, 

tłumaczenia się z rzeczy, które nie zaistniały. Stąd pytanie, czy istnieją instrumenty, które  

ukróciłyby tego typu proceder.    

   
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- poinformował, że zostanie to 

sprawdzone. W zasadzie pierwotnie skarga ta była anonimem, osoba składająca skargę, 

podała tylko imię, nazwisko i adres, a nie  podpisała się pod złożoną skargą. Dopiero po 

wezwaniu do usunięcia braku formalnego, skarżąca złożyła podpis pod treścią skargi.  

Jest rzeczą naganną, bo jeżeli już zdecyduje się ktoś na napisanie skargi, to powinien on 

będąc na Komisji, udzielić odpowiedzi na zadawane przez Komisję zapytania, 

wyjaśniające sprawę.    

W tej sprawie będę rozmawiał z panią Sekretarz Miasta jakie są możliwości prawne w 

tym temacie.   

Aby przy rozpatrywaniu skarg, na bieżąco kontaktować się z osobą składającą skargę                      

i oczekiwać potwierdzenia, że jest ona świadkiem w sprawie.  

 
Radny Roman Kucharski – podziękował panu Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych 

za szybką naprawę siodełka od wyciągu linowego znajdującego się przy fontannie na 

Suchostrzygach.  

  

Radny Kazimierz Mokwa – zaprosił mieszkańców na coroczną Majówkę Rodzinną, która 

odbędzie się na osiedlu Witosa w dniu 18 maja br. od godz. 12.00 do godz. 24.00. 

 
Radny Wojciech Borzyszkowski – zaprosił mieszkańców na Ogólnopolski Miting 

Weteranów, który odbędzie się 18 maja br. o godz. 11.00 na boisku lekkoatletycznym 

przy Szkole Podstawowej Nr 10  z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.  

 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że skarga złożona w imieniu osób trzecich 

powinna być złożona przez dwie osoby, bo w przeciwnym razie radny uważa, że taka 

skarga nie spełnia wymogów formalnych.  

Radny poinformował, że po sesji odbędzie się spotkanie członków Klubu Radnych PNP. 

 
Radny Łukasz Brządkowski-  poinformował, że 18 maja br. od godz. 19.00 do godz. 

24.00 organizowana jest w Fabryce Sztuk Noc Muzeów, podczas, której będzie można 

zapoznać się z historią tczewskich żydów.  
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Radny Krystian Cieśnik – zaprosił mieszkańców 18 maja br. od godz. 19.00 na 

telewizyjne oglądanie w Polsat Sport gdzie wystąpi tczewianin w walce o Mistrzostwo 

KSW w wadze średniej. 

 

Radny Tomasz Tobiański – zaprosił mieszkańców na VI Silwan ćwierćmaraton, który 

odbędzie się  na 25 maja br. start o godz. 10.00. Podczas tej edycji odbędą  się oficjalne 

Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych Masters, do 19 maja br. trwają zapisy.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- poinformował, że: 

- 18 maja br. o godz. 12.00 przy obelisku vis a vis budynku byłego CED, odbędą się 

obchody 75 rocznicy zakończenia bitwy o Monte Casino, radni otrzymali zaproszenie                 

i program uroczystości, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa- zwrócił się do mieszkańców tzw. osiedla 

Dominiki, informując, że radni obserwują to, co na tym terenie się dzieje, że są hałdy 

ziemi, chwasty, dodatkowo doszły jeszcze kontenery, które źle wyglądają.  

Zaproponował, aby Komisja Polityki Gospodarczej tym tematem się zajęła                              

i zaproponowała rozwiązanie problemu.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono    

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                

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

2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   

 

Obrady sesji zakończono o godz. 16
40

. 

 

 

                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska     

 


