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P r o t o k ó ł  N r  IX/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 30 maja 2019 roku 

 

godz. 10.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

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

Obecni radni:   23 / wg listy obecności 
Nieobecni radni:     ------------- 

Obecni goście zaproszeni: -  wg załączonej listy obecności 
                                              

Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył IX 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, 
- 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 23 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 16 kwietnia 2019 r. Przedstawił zmiany do porządku obrad sesji poprzez: 
 
- zdjęcie z porządku obrad, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pkt-u 10.10 
tj. projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 
 
- wprowadzenie do porządku obrad: 

• jako pkt 10 – Przedstawienie protokołu nr 2/2019 z kontroli przeprowadzonej 
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7                         
w Tczewie,  na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

• Przesunięcie pkt-u 11.6 tj. podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,                          
jako pkt 11.8 ( po korekcie budżetu).  

• jako pkt 11.11 – projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 
Szpitali Tczewskich S.A. na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa. 

 
Wobec powyższych propozycji nastąpi zmiana w numeracji punktów porządku obrad.  
 
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 – 23 

 (podczas głosowania zmiany do porządku  – obecnych 23 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. Kussowski                           
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 ----------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie zaopiniowała pozytywnie zmiany  

do porządku obrad sesji. 
 
Wobec powyższego  
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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 – 23 

 (podczas głosowania pkt 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. Kussowski                           
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 ----------- 
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 25 kwietnia 2019 r.                

i 9 maja 2019 r.       
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 2019 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 kwietnia 

2019 r.  do 29 maja 2019 r. 
 
II. Część druga: 

7. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2018 roku. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
10. Przedstawienie protokołu nr 2/2019 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie,  na 
wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1 uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, 
11.2 określenia wzoru  wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
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11.3 zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030, 
11.4 zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla 

organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym 
transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej, 

11.5 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, 

11.6 udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański, 
11.7  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok, 
11.8 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                         

i wykupu, 
11.9  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 
11.10 rozpatrzenia petycji złożonej przez przedsiębiorców prowadzących placówki 

oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie, 
11.11 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
12. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019r.                   
i 9 maja 2019 r.   
Przewodniczący Rady Miejskiej  Zenon Drewa –przedstawił w/w protokoły z sesji.   
Poinformował, że protokoły były wyłożony w Biurze Rady do wglądu.  
Czy są uwagi do protokołów.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie protokoły                
z  sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia  2019 r. i 9 maja 2019 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 
 

Protokoły z sesji z dnia 25 kwietnia 2019r. i 9 maja 2019 r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 23 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. Kussowski                           
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 ----------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
------------ 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokoły z sesji z dnia  25 kwietnia 2019r.                      
i 9 maja 2019 r.  

 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 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 25 kwietnia 2019 
r.  do 29 maja 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że radni w okresie od              
25 kwietnia 2019 r.  do 29 maja 2019 r. nie zgłosili interpelacji.  
 
II Część  
Pkt 7 
Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że poza 
terenami zieleni należącymi do Gminy Miejskiej Tczew, na terenie miasta występują 
tereny utrzymywane przez innych zarządców i właścicieli. Zielenią w pasach drogowych 
dróg powiatowych (ul. J. z Kolna i 30-go Stycznia) zajmuje się Powiat Tczewski. 
Utrzymaniem zieleni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (ul. Jagiellońskiej) zajmuje 
się Wojewódzki Zarząd Dróg a utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 91                       
(al. Solidarności) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie posiada 38,2 ha terenów zieleni wraz z terenami 
utwardzonymi.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o bieżącym utrzymaniu zieleni na 
terenie miasta. 

 
Pkt8 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew                         
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2018 roku. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w sprawozdanie, 
informując, iż Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała 
pozytywnie w/w sprawozdanie.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali w/w sprawozdanie.  
Na terenie miasta Tczewa funkcjonują organizacje pozarządowe, które prowadzą 
działalność w różnych obszarach, m.in. sporcie i rekreacja, edukacji, turystyce, kulturze                   
i sztuce, profilaktyce zdrowotnej, pomocy społecznej.  
Na stronie organizacje.tczew.pl dostępny jest wykaz lokalnych organizacji 
pozarządowych, w którym umieszczono wyłącznie te organizacje, które złożyły swoje 
karty organizacji. 
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem miasta w realizacji przedsięwzięć 
służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Realizacja Programu współpracy 
pozwoliła na prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia optymalnego poziomu 
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 

 
Pkt 9 
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że w/w materiały 
zawierają informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa za 2018 rok 
przekazane przez  Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej 
Straży, Prokuraturę Rejonową w Tczewie, Straż Miejską w Tczewie. 
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, aby odpowiednie służby zwróciły większą 
uwagę na rowerzystów, którzy jeżdżą bez świateł i bez kasków.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie 
miasta Tczewa. 

 
Pkt 10 
Przedstawienie protokołu nr 2/2019 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie,  na wniosek 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej radna Brygida Genca – 
odczytała w/w protokół, który znajduje się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  
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  Pkt 11 podjęcie uchwał w sprawie  
Pkt  11.1  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia „Regulaminu dostarczania  
wody i odprowadzania ścieków” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 29.04.2019 r.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w dniu dzisiejszym Szkoła 
Podstawowa Nr 10 obchodzi 50 –lecie istnienia. W związku z tym wypadałoby, aby 
prezydent udał się do tej szkoły i złożył podziękowanie za dotychczasową pracę i wkład 
w oświatę naszego miasta.  
Jednocześnie proszę pana przewodniczącego, aby zwolnił dwoje radnych związanych                   
z tą szkołą, tj. radną Brygidę Genca i radnego Wojciecha Borzyszkowskiego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przychylił się do prośby pana 
prezydenta. 
 
Radna Brygida Genca i radny Wojciech Borzyszkowski wraz z Prezydentem Miasta 
Tczewa Mirosławem Pobłockim o godz. 10.40 opuścili obrady sesji i udali się do Szkoły 
Podstawowej Nr 10 na obchody 50 –lecie istnienia szkoły. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
Poinformował, że w/w projekt uchwały dotyczy ponownego przegłosowania regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Związane to jest ze zmianami ustaw, które 
zobligowały nas do ponownego uchwalenia Regulaminu. Procedowaliśmy nad tym 
bardzo długo, ponieważ procedura trochę się zmieniła i można powiedzieć, że organ 
regulujący do którego trafiła poprzednia nasza uchwała zaopiniował negatywnie projekt i 
w związku z tym dokonaliśmy kolejnych poprawek. Oczywiście  nie wszystko można 
było uwzględnić, ale ostateczny projekt, który można powiedzieć jest po wszystkich 
uzgodnieniach, jest Państwu przedstawiony do głosowania.   
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że w obradach sesji 
bierze udział 21 radnych.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” 
W wyniku jawnego głosowania    
 

Uchwałę Nr IX/63/2019 
w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 
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podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 11.1 – obecnych 21radnych) 

przy ustawowym składzie 23 radnych) 
 
za głosowali P. Antczak, R. Brucki, Ł. Brządkowski, J. Cichon, K. Cieśnik,                   

M. Ciesielski, B.  Chylicka, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                            
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, 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 ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków”. 
 
Pkt 11.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia wzoru  wniosku o wypłatę  
dodatku energetycznego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 07.05.2019 r.  
 
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 określenia wzoru  wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IX/64/2019 
w sprawie 

określenia wzoru  wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 
 

podjęto większością głosów: za –21  
(podczas głosowania pkt 11.2 – obecnych 21radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, R. Brucki, Ł. Brządkowski, J. Cichon, K. Cieśnik,                   

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

przeciw głosowali ------------- 
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wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru  wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa –ogłosił przerwę w obradach sesji. 
Przerwa 

Po przerwie                    
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa –wznowił obrady sesji.  
 
Pkt  11.3  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia Strategii Rozwoju  
Tczewa do roku 2030 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 17.05.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz - poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Poinformował, że poprzednia strategia obowiązywała do roku 2020, a w międzyczasie 
zostały przyjęte różne dokumenty, np. strategia obszaru metropolitarnego Gdańsk, 
Gdynia Sopot do roku 2030, w roku 2015, czy plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego uwzględniający obszary funkcjonalne i obszar metropolitarny 
w 2017 r,  czy też przyjęta w 2017 roku ostateczna wersja strategii zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych, których w dużym stopniu dotyczą naszego miasta. 
W związku z tym podjęliśmy decyzję o uaktualnieniu naszego dokumentu. 
Strategia ta została poddana konsultacjom społecznym z dość dużym oddźwiękiem, 
wpłynęło 13 uwag, odbyło się również spotkanie z grupą przedstawicielami 
pracodawców pomorza i przedsiębiorców. Później trafiło to na obrady komisji, na 
których podnoszone były kolejne uwagi. Strategia jest głównym dokumentem 
określającym kierunki rozwoju na najbliższe 11 lat.  
Bardziej szczegółowym dokumentem jest później studium uwarunkowań, a następnie w 
najdrobniejszych szczegółach są  plany zagospodarowania przestrzennego miasta, który 
powoli będzie także zmieniany. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański - 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Marcin Kussowski- zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym punktu 4.3.5, który 
brzmi: ,, zakłada się wdrożenie działań na rzecz systematycznego ograniczenia ruchu 
samochodowego w tym poprzez zmianę organizacji ruchu” i doszła tutaj zmiana:  z 
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uwzględnieniem jego wyłączenia na obszarze ścisłego centrum: tak było wcześniej, a w 
tej chwili jest : ,,docelowo przewiduje się wprowadzenie w centrum Starego Miasta 
ograniczeń ruchu pojazdów z wyłączeniem pojazdów nisko i zeroemisyjnych”. 
Radny dopytał, czy to docelowe przewidywanie dotyczące ograniczenia ruchu ma jakąś 
formę, czy to jest na razie takie rzucenie hasła, że docelowo będziemy chcieli, czy my 
wiemy, że za jakiś czas ograniczamy ruch, bądź są już jakieś konkretne kroki, które 
zmierzają do wprowadzenia ograniczenia ruchu. Aby radni i mieszkańcy dowiedzieli się 
co jest planowane i jak ma wyglądać ograniczenie ruchu, czy to będzie jeszcze 
konsultowane.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że jest to efekt prac, które  
podejmowane były w poprzednich kadencjach, szczególnie w poprzedniej kadencji, na 
temat organizacji ruchu na Starym Mieście i to jest konkretny dokument.  
Dokument ten będzie jeszcze konsultowany. Natomiast jest tu zapewnienie takie, że 
zmiany wprowadzamy dopiero wtedy, kiedy zabezpieczona będzie dostateczna ilość 
miejsc parkingowych w obrębie Starego Miasta.  
Co do drugiej części tego zapisu, to nie chcemy ograniczać organizacji ruchu pojazdów 
ekologicznych. Rozważane jest także wprowadzenie nowego rozwiązania tj. autobusy 
ekologiczne.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że zmiany organizacji ruchu na Starym 
Mieście były długo dyskutowane, ale jak najbardziej mogą one być konsultowane, bo 
ostateczna wersja nie jest jeszcze ustalona.  
Na  najbliższym spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, będzie ten temat poruszony.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IX/65/2019 
w sprawie 

zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.3 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

M. Ciesielski, B.  Chylicka, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                            
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, 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 ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii 

Rozwoju Tczewa do roku 2030 
 
Pkt  11.4  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zadeklarowania włączenia się Gminy  
Miejskiej Tczew we wspólny dla  
organizatorów i przewoźników system  
poboru opłat za przewozy w zbiorowym  
transporcie pasażerskim oraz system  
jednolitej informacji pasażerskiej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                     
z dnia 14.05.2019 r. poinformował, że radni otrzymali dodatkowy materiał informacyjny 
z firmy InnoBaltica, odpowiedzialnej za obsługę systemu poboru opłat za przewozy                    
w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz–komisja 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
Poinformował, że uchwała dotyczy przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu 
zwiększenia dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie 
pomorskim, poprzez jego integracje z transportem lokalnym, czyli tzw. budowę 
elektronicznej platformy zintegrowanym usług mobilności.  
Dotyczy to przystąpienia wraz z innymi miastami do stworzenia biletu metropolitarnego.  
 
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 zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny 
dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym 
transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IX/66/2019 
w sprawie 

zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla 
organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym 

transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.4 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

za głosowali P. Antczak, R. Brucki, Ł. Brządkowski, J. Cichon, K. Cieśnik,                   
M. Ciesielski, B.  Chylicka, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                            
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak,  
K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska,                                 
M. Skiberowski,  T. Tobiański, E. Ziółek-Radziszewska. 
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przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od 
głosu 

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

nieobecni na sesji ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zadeklarowania włączenia się 

Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla organizatorów i przewoźników system 
poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system 

jednolitej informacji pasażerskiej. 
 
Pkt  11.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na podwyższenie  
kapitału zakładowego Tczewskiego  
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 17.04.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Zgodnie z umową zawartą 26 września 2018 roku pomiędzy TTBS Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tczewie a Gminą Miejską Tczew, miasto zobowiązało się do partycypowania                      
w kosztach finansowania inwestycji dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Prostej                    
w latach 2018-2019, pozyskując środki bezzwrotne, ale miasto partycypuje w kwocie                 
w kwocie 4 mln zł.  z czego 2 mln zł. przypada na tę chwilę.  
 
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 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IX/67/2019 
w sprawie 

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 11.5 – obecnych 21radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

za głosowali P. Antczak, R. Brucki, Ł. Brządkowski, J. Cichon, K. Cieśnik,                   
M. Ciesielski, B.  Chylicka, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                            
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K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, 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 ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 

 
Pkt  11.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  
Gminie Starogard Gdański 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 10.05.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Projekt uchwały dotyczy przekazania środków finansowych Gminie Starogard Gd. na 
renowację, odnowienie miejsc pamięci w Szpęgawsku. 
 
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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IX/68/2019 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

(podczas głosowania pkt 11.6 – obecnych 21radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

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

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Starogard Gdański. 
 
Pkt  11.7 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 29.05.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja dwukrotnie obradowała w sprawie korekty budżetu, spotkała się również w 
dniu dzisiejszym aby zaopiniować przekazanie kwoty 300 tys. zł. dla Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały, przy dwóch głosach wstrzymujących. 
Poinformował, że kwota wsparcia o której początkowo mówiono, która w tym roku  
miała wynosić 300 tys. zł. i najprawdopodobniej podobna kwota byłaby uwzględniona w 
przyszłorocznym budżecie na działania związane z placem przed Powiatową Komendą 
Państwowej Straży Pożarnej, wydawała się zbyt wielka, stąd też takie dwukrotne 
działanie Komisji Finansowo-Budżetowej.  
W dniu dzisiejszym pan Komendant zadeklarował, że 300 tys. zł. jest wystarczającą 
kwotą na wykonanie tego zadania i osobiście jako radny miasta Tczewa mam nadzieję, 
że kwota 300 tys. zł. zamknie sprawę, bo jeżeli miałoby być inaczej, to w takim układzie 
pan Komendant byłby tutaj niewiarygodny.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  czas zweryfikuje te 
informacje.  
 
Radny Roman Kucharski – poinformował, że miasto z reguły udzielało dofinansowania 
Straży Pożarnej na zakup sprzętu, samochodów, pomp, itp. a nie na remont placu, 
ponieważ jest to w gestii rządu i wojewody. Ale po przeprowadzonych dyskusjach Klub 
Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem wsparcia 
finansowego dla Straży Pożarnej na remont placu w wysokości 300 tys. zł.   
 
Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, że Klub Radnych Tczewa od Nowa, od 
początku był za przyznaniem dotacji dla Straży Pożarnej, ponieważ bez inwestycji w 
infrastrukturę, to nawet jeżeli będziemy mieli najnowocześniejszy sprzęt, on nie będzie w 
pełni wykorzystywany, dlatego od początku wspieraliśmy starania pan Komendanta. 
Kwota 300 tys. zł. to nie jest całość, ani nawet część tej inwestycji, ponieważ okoliczne 
gminy, starostwo powiatowe i sama straż pożarna partycypuje w kosztach.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz –poinformował, że członkowie Klubu Radnych PNP, 
zagłosują zgodnie ze swoim przekonaniem.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – powiedział, że rzeczywiście do tej pory 
w poprzedniej kadencji finansowaliśmy tylko zakupy sprzętu dla straży pożarnej, policji, 
dla straży miejskiej. Poprosiłem panią skarbnik o przygotowanie krótkiej informacji jak 
to w poprzedniej kadencji wyglądało, taką informacje mam w swoich zasobach, jeżeli 
ktoś z Państwa chce na nią  spojrzeć, to mogę udostępnić. 
 
Więcej 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 IX/69/2019 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 11.7 – obecnych 21radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

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

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2019 rok 

 
Pkt  11.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
emisji obligacji komunalnych oraz  
określenia zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 14.05.2019 r.  
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 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
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W wyniku jawnego głosowania    
Uchwałę Nr IX/70/2019 

w sprawie 
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,  

nabywania i wykupu  
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.8 – obecnych 21radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

M. Ciesielski, B. Chylicka, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                            
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                   
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 ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Pkt  11.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej miasta Tczewa na  
lata 2019-2032 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 29.05.2019 r.  
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 
2019-2032. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr IX/72/2019 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.9 – obecnych 21radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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za głosowali P. Antczak, R. Brucki, Ł. Brządkowski, J. Cichon, K. Cieśnik,                   
M. Ciesielski, B. Chylicka, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                            
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                   
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 ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 
 
Pkt  10.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej przez  
przedsiębiorców prowadzących placówki  
oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 27.05. 2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wojciech Korda  – poinformował, 
że członkowie komisji zapoznali się z petycją z dnia 22 marca 2019 r. wniesioną przez 
przedsiębiorców prowadzących placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w 
Tczewie oraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Tczewa, a także reprezentantki 
petycjonariuszy w w/w sprawie.  
Komisja przystąpiła do głosowania nad uznaniem ww. petycji za zasadnej dla każdego z 
postulatów z osobna: 
a) o podwyższenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce 
oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł na 
jedno dziecko, 6 – przeciw /jednogłośnie/ 
 
b) o wprowadzenie uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem 
Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek 
oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy 
Wiejskiej, 6 – przeciw /jednogłośnie/. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś                       
z radnych lub mieszkańców chciałby zabrać głos. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez przedsiębiorców prowadzących 
placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
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Uchwałę Nr IX /72/2019 
w sprawie 

rozpatrzenia petycji złożonej przez przedsiębiorców prowadzących placówki 
oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie 
podjęto większością głosów: za –17, przeciw -  2, wstrz. -2 

(podczas głosowania pkt 11.10 – obecnych 21radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, Ł. Brządkowski, K. Cieśnik, M. Ciesielski, Z. Drewa, 

T. Dzwonkowski, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski,                      
M. Kussowski, K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza,                                  
G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

przeciw głosowali R. Brucki, B. Chylicka, 
wstrzymali się od głosu J. Cichon, M. Matysiak, 
nieobecni na sesji ---------------  
nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 

przez przedsiębiorców prowadzących placówki oferujące opiekę nad dziećmi                  
do lat 3 w Tczewie. 

 
Pkt  10.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla  
Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem  
na podwyższenie kapitału zakładowego  
Szpitali Tczewskich S.A. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 20.05. 2019 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.  
Poinformował, że w dniu 16 maja 2019 roku Zarząd Powiatu w Tczewie zwrócił się                    
z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie 
kapitału zakładowego  Szpitali Tczewskich S.A., w celu dofinansowania zakupu 
morcelatora oraz aparatu do hemofiltracji. Zakup w/w urządzeń poprawi jakość 
świadczonych usług i z tego też powodu podjęcie uchwały jest zasadne.  
 
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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego                             
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
 
W wyniku jawnego głosowania    
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Uchwałę Nr IX/73/2019 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem 
na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 

podjęto większością głosów: za –19, przeciw -  0, wstrz. -2 
(podczas głosowania pkt 11.11 – obecnych 21radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

za głosowali P. Antczak, R. Brucki, Ł. Brządkowski, J. Cichon, K. Cieśnik,                   
B. Chylicka, Z. Drewa, T. Dzwonkowski, K. Ickiewicz, W. Korda, 
R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak, K. Misiewicz,                     
K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

 
B. Genca, W. Borzyszkowski, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 

Szpitali Tczewskich S.A. 
 
Prezes Zarządu Szpitale Tczewskie Sp. z o. o w Tczewie Maciej Bieliński, podziękował 
za dofinansowania zakupu morcelatora oraz aparatu do hemofiltracji. 
 
Pkt  12 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
Na sesji nie zgłoszono interpelacji. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

1. Radny Kazimierz Ickiewicz 
    Radny zwrócił się ponownie z wnioskiem o zainstalowanie świateł na skrzyżowaniu     

      ul. Żwirki i Alei Kociewskiej. Z udzielonej 12.04 br. odpowiedzi przez ZUK-MZD    
      wynika, że nie widzi ta jednostka konieczności budowy sygnalizacji świetlnej. Radny   
      dodaje, że od tego czasu zdarzyły się w tym miejscu dwa wypadki pojazdów   
      samochodowych, czy czekamy, aż zdarzy się wypadek śmiertelny?  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 62 
 
2. Radny Kazimierz Ickiewicz  

Radny zwrócił się o odpowiedź – w nawiązaniu do wniosku i odpowiedzi jaką 
otrzymał – kiedy zostanie postawiona wiata przystankowa przy ul. Żwirki (u zbiegu z 
ul. Armii Krajowej) Dotychczasowa odpowiedz nie wnosi niczego do poruszonego 
problemu.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 63 
 
3. Radny Kazimierz Mokwa 
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Radny zwrócił się z wnioskiem o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Fredry i ul. 
Rejmonta. W załączeniu pismo mieszkańców.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 64 
 
4. Radny Tomasz Tobiański  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Kolejarz/Strzelnica w Tczewie, zwrócił się  
z wnioskiem o rozważenie możliwości dokończenia budowy ulicy Księżniczki 
Dobrawy na osiedlu Kolejarz/Strzelnica w Tczewie na odcinku od północnej granicy 
posesji oznaczonej numerem 6 do ulicy Mieszka I. Uzasadnienie w załączeniu.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 65 
 
5. Radny Tomasz Tobiański  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Witosa w Tczewie, zwrócił się z wnioskiem o 
rozważenie możliwości zwiększenia ilości pojemników na niesegregowane odpady 
komunalne (koszy na śmieci) na osiedlu Witosa w Tczewie. Uzasadnienie w 
załączeniu.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 66 
 
6. Radny Roman Kucharski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie podświetlenia wiaduktu na ul. Wojska 
Polskiego w Tczewie.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 67 
 
7. Radny Roman Kucharski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o dokonanie remontów zatok przystanków 
komunikacji miejskiej na terenie całego miasta Tczewa. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 68 
 
8. Radny Łukasz Brządkowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów z Urzędem Marszałkowskim  
w Gdańsku w celu uruchomienia dodatkowego nocnego, weekendowego połączenia 
kolejowego Regio z Trójmiasta. Radny uzasadnia, że powrót z Gdańska po godz. 
23:00 jest obecnie niemożliwy, ponieważ ostatnie połączenie jest po godz. 22:00. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 69 
 
9. Radna Ewa Ziółek-Radziszewska  

Radna w imieniu mieszkańców ul. Gdańskiej w Tczewie (odcinek od ul. Jedności 
Narodu do Galerii Kociewskiej) zwróciła się z wnioskiem o sprawdzenie sprawności 
instalacji deszczowej. Od czasu zakończenia remontu tego odcinka ulicy podczas 
opadów dochodzi do zalewania całej powierzchni ulicy, a wtórnie do podtopień 
podwórek i piwnic budynków tam stojących, co nie zdarzało się przed remontem.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 70 
 
10. Radny Józef Cichon  

Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem o 
wykoszenie trawy na terenie placu zabaw i „siłowni pod chmurką” przy ulicy Prostej.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 71 
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11. Radny Maciej Skiberowski  
Radny, w związku z potrąceniem dziecka i nagminnym wymijaniem progów 
zwalniających przez kierowców na ul. Jedności Narodu, zwrócił się z wnioskiem  
o zamontowanie owych progów równolegle po obu stronach ulicy. Do zamontowania 
byłoby 5 progów: 2 szt. przy ul. Jedności Narodu 12, 2 szt. przy przedszkolu Jodełka, 
1 szt. przy przystanku autobusowym na ul. Jedności Narodu 8. Aktualne progi 
zwalniające są tak zamontowane, że kierowcy omijają je slalomem, co stwarza 
dodatkowe niebezpieczeństwo. W załączeniu wizualizacja.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 72 
 
12. Radny Maciej Skiberowski  

Radny zwrócił się z wnioskiem o wymianę poręczy przy schodach na ul. Jedności 
Narodu 22 i dawnym „Zebllu”. Poręcze są po prostu za krótkie, rozpoczynają się od 
środka schodów i ich umiejscowienie jest niebezpieczne. Radny prosi                                   
o zamontowanie owych poręczy z dwóch stron schodów. W załączeniu wizualizacja. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 73 
 
13. Radny Maciej Skiberowski 

Radny zwrócił się z prośbą o zamontowanie 3 śmietników przy chodniku pomiędzy 
ekranami drogi  S91 a Zespołem Szkół Ekonomicznych na ul. Sadowej. Śmietniki 
miałyby się znajdować poza pasem drogowym. Radny dodaje, że przy chodniku na dł. 
500 metrów nie ma żadnych świateł. W załączeniu wizualizacja. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 74 
 
14. Radny Maciej Skiberowski  

Radny w imieniu mieszkańców zwrócił się z wnioskiem o postawienie słupków 
ograniczających wjazd na chodnik i teren zielony przy kwiaciarni na ul. Jedności 
Narodu 22. Radny prosi też o uporządkowanie tego pasa zieleni zniszczonego przez 
parkujące samochody. W załączeniu wizualizacja. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 75 
 
TREŚĆ ZAPYTANIA: 
 
15. Radny Kazimierz Ickiewicz  

Radny zwrócił się z zapytaniem czy istnieje jakaś możliwości w zakresie 
wprowadzenia porządku na posesji przy ul. Zygmunta Starego (z uwzględnieniem, że 
właściciel nie żyje, a postępowanie spadkowe nie zostało wdrożone). Bałagan 
widoczny jest od ulicy Batorego.  

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 76 
 
Pkt  13 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Marcin Kussowski – podziękował, za realizację wniosku dotyczącego 
zamontowania lustra od strony ul. Gdańskiej i przed szkołą Nr 2, jak również za 
uprzątnięcie  niecki przy szpitalu rehabilitacyjnym na ul. 1-ego Maja i ustawienie 
informacji o tym aby nie wyrzucać śmieci.  
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Radna Iwona Nitza – podziękowała w imieniu pana Grzegorza Tyrolskiego i pana 
Wojciecha Borzyszkowskiego oraz pozostałych organizatorów zawodów Master Miting, 
pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 Iwonie Kardasz oraz panu dyrektorowi 
Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Andrzejowi Błaszkowskiemu, panu 
dyrektorowi Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o w Tczewie Marcinowi 
Cejerowi oraz patronowi imprezy panu prezydentowi miasta Mirosławowi Pobłockiemu, 
za pomoc i wesparcie podczas organizacji VII edycji zawodów.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Dzwonkowski – ,, panie przewodniczący 
w imieniu własnym, ale myślę, że w imieniu też radnych, składam wniosek o wymianę 
sprzętu do głosowania, bo to już pół roku trwa i właściwie sesja w sesję występują 
problemy i każdego to dotknęło.  
Wychodzi na to, że radny nie jest w stanie samodzielnie wykonać prostych czynności 
przy głosowaniu. W związku z tym uważam, że jest on nie praktyczny i ewentualnie 
rozpocząć jakieś działania w celu wymiany. Firmy proponują np. okresy testowania                   
i można przetestować sprzęt. Bo rozumiem, jeden, dwa, trzy przypadki, ale właściwie co 
sesje są te same problemy.” 
( Radny po sesji w rozmowie telefonicznej poinformował, iż wycofuje wniosek). 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że system do głosowania działa dobrze, 
jedynie jest to kwestia wprawy, w związku z tym chciałbym zaproponować najpierw 
zrobienie jeszcze jednego szkolenia, aby wszystkim wytłumaczyć dokładnie jak ten 
system działa, bo większość z radnych nie ma z tym problemu.  
 
Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, że raczej nie ma problemu ze sprzętem 
elektronicznym ale zauważa, że  czasami tablet się zawiesza, nie wiem czy jest konieczna 
wymiana tego sprzętu, może jeżeli jest on cały czas na gwarancji, to trzeba mu się 
bardziej przyjrzeć. Nie wydaje mi się, żeby tutaj jakieś kolejne szkolenie w tym aspekcie 
pomogło.  
Radny Kazimierz Mokwa –w imieniu organizatorów Majówki na Górkach podziękował, 
sponsorom,  Zakładowi Usług Komunalnych, pracownikom Urzędu Miejskiego. 
 
Radny Roman Kucharski – podziękował wszystkim mieszkańcom miasta za liczny udział 
w wyborach do parlamentu europejskiego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa - powiedział, że na temat systemu 
informatycznego rozmawiał już z panią Sekretarz Miasta, może zrobimy szkolenie dla 
tych osób, które mają problemy z obsługą tego systemu i przetestujemy go jeszcze za 
miesiąc. Jak za miesiąc się okaże, że te problemy ponownie się pojawią, to wtedy 
rozważymy, czy istnieje rzeczywiście potrzeba zakupu nowego, prostszego systemu do 
głosowania.     
Radni otrzymali zaproszenia na: 
 - obchody 30 rocznicy wyborów czerwcowych, 
-  8 czerwca br. odbędzie się Noc Bibliotek, 
- 18 lecie Przedszkola ,,Jarzębinki”, 
- 4 czerwca br.  przed dworcem PKP, Starostwo Powiatowe we współpracy z Zespołem          
   Szkół Ekonomicznych uruchamia foto- budkę, związane jest to z 30 rocznicą wolnych   
   wyborów,  
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- poinformował, że w dniu jutrzejszym udaje się na Forum Przewodniczących Rad Gmin 
i Powiatów Pomorza, w tym spotkaniu będą dwa tematy szkoleniowe: Uprawnienia rady 
i poszczególnych radnych oraz rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielania wotum zaufania organowi wykonawczemu.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1200. 
 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 

 

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska     
 


