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P r o t o k ó ł  N r  X/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 27 czerwca 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:    - Bożena Chylicka 

                                       -  Łukasz Brządkowski 

 

                                    Obecni zaproszeni goście -  wg listy obecności 

                                           

Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył X 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 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 13 czerwca 2019 r. Przedstawił zmiany do porządku obrad sesji, tj.: 

 

Zdjęcie z porządku obrad,  na wniosek Komisji Rewizyjnej 

- punktu 10 - Przedstawienie protokołu nr 2/2019 z kontroli przeprowadzonej przez 

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie. 

 

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 

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

 (podczas głosowania zmiany do porządku  – obecnych 21 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 

Rada Miejska w Tczewie zaopiniowała pozytywnie 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 30 maja 2019 r.        

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2019 r. 

6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 maja 2019 

r. do 26 czerwca 2019 r. 
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II. Część druga: 
7. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2019 r. 

8. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście 

Tczewie za 2018 rok. 

9. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 

2017-2018. 

 

10. Raport o stanie Miasta Tczewa za 2018 rok, 
10.1 Debata, 

10.2 Podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa. 

 

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                  

z  wykonania budżetu miasta za 2018 rok. 

11.1 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

11.2 Dyskusja.  

11.3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze     

        sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok.  

11.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa     

        absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
12.1 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania                                         

i odpłatności za usługi  opiekuńcze, 

12.2 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                            

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za 

usługi  świadczone w ośrodkach wsparcia, 

12.3 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok, 

12.4 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032, 

12.5 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew, 

12.6 uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI 

12.7 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych, 

12.8 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r., 

13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 

14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 

Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 30 maja 2019 r. 
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 30 maja 2019 r.  
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W wyniku jawnego głosowania 

Protokół z sesji z dnia 30 maja 2019r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 21 radnych  

przy ustawowym składzie 23 radnych) 

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

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 30 maja 2019r. 
 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2019 r.     
                
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 

działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, 

pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   

 

Do przedstawionej przez prezydenta miasta informacji, nie zgłoszono zapytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przewitał pana Starostę Tczewskiego 

Mirosława Augustyna, oddając mu głos.  

Pan starosta podziękował panu prezydentowi za przygotowanie projektu uchwały oraz  

radnym za podjęcie w zeszłym miesiącu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.  

Przedstawił informacje dotyczące Biura Paszportowego, mieszczącego się w budynku 

Starostwa Powiatowego. 

 

Następnie głos zabrał Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Marcjusz 

Fornalik, który zaprosił wszystkich radnych na otwarcie obiektu Kompostowni osadów 

ściekowych i zmodernizowanego ciągu Technologicznego na Oczyszczalni ścieków                 

w Tczewie, 4 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki przy ul. Czatkowskiej 8                

w Tczewie.  

 

Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 maja 2019 r. 
do 26 czerwca 2019 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że radni w okresie od             
30 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. nie zgłosili interpelacji.  
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II Część  
Pkt 7 
Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację. 

 
Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o stanie zaawansowania inwestycji                   
i remontów za I półrocze 2019 r. 

 
Pkt8 
Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście 
Tczewie za 2018 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  

 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Ocenę realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2018 rok. 

 
Pkt 9 
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na  
lata 2017-2018 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w raport. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport z wykonania programu ochrony 
środowiska dla miasta Tczewa na lata 2017-2018. 

 
  Pkt 10  

Raport o stanie Miasta Tczewa za 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że Prezydent Miasta 

przedstawił Radzie w/w Raport w ustawowym terminie.  

 
Pkt 10.1 
Debata 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się do radnych z zapytaniem czy 

ktoś chciałby zabrać głos. 

Radni nie zabrali głosu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że zgodnie z art. 28aa 

pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu wczorajszym wpłynęło jedno zgłoszenie, o 

zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie miasta Tczewa za 2018 rok pana 

Władysława Balcerowicza, poparte 73 podpisami mieszkańców Tczewa.  
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Mieszkaniec Tczewa pan Władysław Balcerowicz - odniósł się do raportu o stanie miasta 

Tczewa za 2018 rok, omawiając funkcjonowanie Tczewskiego Centrum Sportu                        

i Rekreacji w Tczewie oraz przedstawił  negatywną opinię na temat wywiązywania się 

dyrektora TCSiR z powierzonych mu obowiązków.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował o zakończeniu debaty nad 

raportem o stanie miasta Tczewa za 2018 rok.  
 
Pkt 10.2 
Podjęcie uchwały w sprawie  
wotum zaufania dla Prezydenta  
Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt uchwały z dnia 

03.06.2019 r.  

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa. 
 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr X/74/2019 
w sprawie 

wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 10.2 – obecnych 21 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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wotum zaufania dla 

Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – ogłosił przerwę w obradach sesji, 

podczas której spotka się Komisja Finansowo-Budżetowa. 

Przerwa 

Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – wznowił obrady sesji. 
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Pkt 11 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  
finansowego wraz ze sprawozdaniem                  
z  wykonania budżetu miasta za 2018 rok 
 
Pkt 11.1 
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Kucharski- poinformował, że zgodnie                        

z procedurą pan prezydent złożył do dnia 30 marca br.  sprawozdanie z wykonania 

budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Odczytał:  

- Uchwałę Nr 064/g128/R/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej               

w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Tczewa za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego                      

i objaśnieniami.  

 

-Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.  

 

- Uchwałę Nr 095/g128/A/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 r. dotyczącą  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2018 roku.  

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 20189 r. zapoznała się z opinią 

RIO dotyczącą wniosku Komisji w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2018 roku oraz opinią                                 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok 

 

Pkt 11.2 
Dyskusja 
Nie zgłoszono uwag.  

 
Pkt 11.3 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
miasta Tczewa za 2018 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w   uchwały                       

z dnia 06.06.2019 r.  

 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok. 
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W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr X/75/2019 
w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu miasta Tczewa za 2018 rok 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 11.3 – obecnych 21 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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
miasta Tczewa za 2018 rok. 

Pkt 11.4 
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia Prezydentowi Miasta  
Tczewa absolutorium  z tytułu  
wykonania budżetu za 2018 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w   uchwały z 

dnia 10.06.2019 r. 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt     

uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr X/76/2019 
w sprawie 

udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok. 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 11.4 – obecnych 21 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, K. Ickiewicz,  

W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak, K. Misiewicz,                  

K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,        
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E. Ziółek-Radziszewska.. 

przeciw głosowali ------------- 

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

nieobecni na sesji B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Tczewa absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 

  Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – podziękował radnym za udzielenie absolutorium 

oraz za zaangażowanie i wkład pracy  z-com prezydenta miasta, skarbnik miasta i 

sekretarz miasta, wszystkim pracownikom urzędu miejskiego. 

 

Pkt 12 podjęcie uchwał 
Pkt 12.1 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia  
szczegółowych zasad przyznawania                                          
i odpłatności za usługi  opiekuńcze 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 

18.06.2019r.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Mieczysław Matysiak - 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 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania                                

i odpłatności za usługi  opiekuńcze. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr X/77/2019 
w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi  opiekuńcze 

podjęto jednogłośnie: za –21 
(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 21 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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze. 

 
Pkt 12.2 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały dotyczącej  
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności  
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach  
chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi   
świadczone w ośrodkach wsparcia 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 

18.06.2019r.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Mieczysław Matysiak - 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 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi  

świadczone w ośrodkach wsparcia. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr X/78/2019 
w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków 

za usługi  świadczone w ośrodkach wsparcia 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 21 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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

------------ 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi  świadczone 

w ośrodkach wsparcia. 
Pkt 12.3  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa 
na 2019 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 

27.06.2019r.  

 

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 w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr X/79/2019 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 21 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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

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

Tczewa na 2019 rok 
 

Pkt 12.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Tczewa na lata 2018-2032 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 

13.06.2019r.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 



12 

 

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 2018-2032. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr X/80/2019 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2032 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 21 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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2032. 
 

Pkt  12.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
bezprzetargowym umowy dzierżawy  
nieruchomości gruntowej położonej przy  
ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność  
Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       

z dnia 06.06.2019 r.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr X/81/2019 
w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 21radnych)  

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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 

przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
Pkt  12.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia regulaminu przyznawania  
Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       

z dnia 18.06.2019 r. Poinformował, że projekt uchwały jest sporządzony  z inicjatywy 

Przewodniczącego Rady, ma on w swoim zamiarze uprościć, ujednolicić procedurę 

przyznawania medali Pro DOMO Trsoviensi.  

Projekt uchwały został przekazany do komisji Rady Miejskiej.  

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 

członkowie komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały,                        

w głosowaniu 5-za, wstrz. – 2. 

 

  Z-ca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Mieczysław Matysiak- poinformował, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, w głosowaniu 8- za 

jednogłośnie 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 

że członkowie komisji nie wnieśli uwag do  projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały,  z trzema uwagami, tj.:  
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1) wniosek radnego Piotra Antczaka o treści: ,,Wnioskuję o wpisanie do regulaminu 

o przyznanie Medalu Pro Domo Trsoviensi zapisu,  o wyłączenie z tej nagrody 

Radnego Miejskiego”, w głosowaniu: za – 5, przeciw- 4, wstrzy. – 0, 

2) wnioski radnego Krzysztofa Misiewicza o treści: : ,, wnioskuje o wpisanie do 

regulaminu o przyznanie Medalu ,,Pro Domo Trsoviensi” następujących zapisów: 

• § 2 pkt 1 po słowach ,,oraz inne osiągnięcia” dodać słowa ,, 

wykonywane poza swoją pracą zawodową” 

• § 3 pkt 5, po słowach ,, Rady Miejskiej przekazuje” dodać słowa                       

,, pozytywnie zaopiniowane” 

w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – jako wnioskodawca projektu uchwały, 

poinformował, że  z w/w uwag została  przyjęta jedna zmiana, tj. § 3 pkt 5, po słowach                   

,, Rady Miejskiej przekazuje” dodać słowa ,, pozytywnie zaopiniowane”. 

Dwa pozostałe wnioski zostały odrzucone dlatego, że są one w mojej opinii i mam 

nadzieję, że Państwo też, taki pogląd podzielicie, wykluczenie radnego z możliwości 

ubiegania się o Medal ,,Pro Domo Trsoviensi” w moim odczuciu jest dyskryminacją. 

Radny, osoba najwyższego zaufania, wybrana przez społeczeństwo ma zostać 

pozbawiona możliwości ubiegania się o medal Pro Domo.   

 

Drugi nieprzyjęty wniosek, dotyczył dopisania w § 2 pkt 1 po słowach ,,oraz inne 

osiągnięcia” dodać słowa ,, wykonywane poza swoją pracą zawodową”. Także uważam, 

że jest to dyskryminacja, bardzo często jest tak, że ta działalność dodatkowa wynikająca 

z chęci działania na rzecz mieszkańców, na rzecz miasta Tczewa, bezpośrednio wiąże się 

z działalnością zawodową.  

Zakładam, że od dokonania podsumowania tej oceny właściwej, wyodrębniającej tą 

działalność dodatkową, to jest komisja merytoryczna, dla tej specyfiki tego przedmiotu                 

i Kapituła Medalu Pro Domo Trsoviensi. I tym układzie też jakby zakładam, że to jest 

takie wykluczenie, które w mojej opinii nie powinno zostać uwaględnione.  

 

Na dzień dzisiejszy projekt, który Państwo otrzymaliście 18 czerwca br. uwzględnia 

jedną autopoprawkę, związaną z zaopiniowaniem przez przewodniczących klubów 

radnych.  

Czy ktoś chciałby się odnieść od projektu uchwały. 

 

Radny Marcin Kussowski – poinformował, że jako klub radnych podtrzymujemy, 

wcześniejsze słowa i stoimy na stanowisku, że jest to nagroda radych, czyli radni 

przyznają sobie, innym radnym nagrody, my nie będziemy na tak.    

Dziwi nas procedowanie, nie wiem czy to jest normalne, gdzie Komisja Polityki 

Gospodarczej, jakby decyduje o tym, wprowadza poprakę, 5:4, decydujemy o tym, że nie 

wprowadzamy radnych do regulaminu i Pan jakby jednoosobowo decyduje o ty, że 

inaczej ma to wyglądać. Chyba nie tak powinno wyglądać nasze procedowanie spraw.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że tak to wygląda, że 

wnioskodawca ustosunkowuje się do wniosków komisji. Te, które przyjmuje jako 

autopoprawki, to je przyjmuje, te, które odrzuca to je odrzuca. Wnioskodawcą byłem ja, 

czyli oddałem sobie takie narzędzie, uwzględniania opinii komisji.  
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Tym bardziej, że opinie pozostałych komisji, tych szczególnie merytorycznych tj. 

społecznej i edukacji, były właściwe.  

Natomiast każdy radny, każdy klub radnych ma prawo wyrazić swój pogląd co do 

projektu uchwały.    

 

Radny Kazimierz Ickiewicz – odnosząc się do wypowiedzi radnego Marcina 

Kussowskiego poinformował, że nie ujmowałby tego w taki sposób, że radni sobie 

przyznają medale. Akurat jest tutaj kilka osób, moja osoba czy Tomasz Tobiański, 

zostaliśmy zgłoszeni przez określone środowiska i w pewnym momencie te medale 

otrzymaliśmy.   

Ale nie za to, że jesteśmy radnymi, tylko za prowadzoną działalność. Wydaje mi się, że 

wykluczanie radnych, byłoby takie niezręczne, niewłaściwe, bo kogoś jakby pozbawiamy 

tej możliwości, kto jest radnym, a jednocześnie bardzo aktywnym na jakimś polu, więc 

on znalazby się w takiej dziwnej sytuacji. Byłby tego prawa uzyskania Medalu Pro Domo 

pozbawiony. Radni nie powinni być pozbawiani takiej możliwości.  

 

Radny Roman Kucharski – poinformował, że ,, w radzie nie ma tak dużo radnych 

społeczników, żeby się zbytnio pchali do tego medalu. Wydaje mi się, że są to jednostki                 

i tak jak radny Kazimierz Ickiewicz powiedział, że nie możemy siebie sami wykluczać. 

Klub Radnych PO będzie głosowała za uchwałą.  

 

Radny Mieczysław Matysiak – ,, chciałbym powiedzieć, że zgadzam się w pełni z panem 

przewodniczącym, w związku z tym, że radni są pełnoprawnymi obywatelami miasta 

Tczewa, nie można nikogo dyskryminować. Tym bardziej, że to odznaczenie ma wymiar 

symboliczny nie wiąże się to z jaką gratyfikacją.” 

 

Radny Marcin Kussowski - ,, odniosę się tylko do sytuacji takiej, że na Komisji Polityki 

Gospodarczej radni z Klubu PiS byli przeciwni, jakby stanowisko ich było inne, więc 

chyba musicie wcześniej uzgadniać między sobą jakie jest wasze stanowisko. Ja tylko 

uważam, że ta nagroda jest przyznawana przez radnych i przez społeczeństwo może być 

odebrana jako nagroda radnych dla radnych.” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się do radnego Marcina 

Kussowskiego mówiąc: ,, rozumiem tutaj Pański głos, ale bardzo bym prosił aby się 

powstrzymać przed takimi komentarzami. My nie jesteśmy od tego, żeby instruować 

innych, jak mają postępować, każdy klub radnych, każdy radny sam wie jak trzeba do tej 

sprawy podejść.  

 

Radny Krystian Cieśnik – poinformował: ,, pamiętam kiedyś jak ,,Tczew od Nowa” 

stanął w trójką i powiedział też, że w budżecie obywatelskim nie będzie brał udziału jak 

radni, a później jednak ktoś złożył z klubu wniosek. Więc myślę, że i w tym  przypadku 

jakby ktoś zgłosił osoby z Klubu ,,Tczew od Nowa” , to by zmienili poglądy.” 

 

Radny Mieczysław Matysiak – odniósł się jeszcze do wypowiedzi radnego Marcina 

Kussowskiego, informując, że nie jest w Komisji Polityki Gospodarczej i w Klubie PiS 

nie ma dyscypliny partyjnej, jeżeli chodzi o takie głosowania, każdy głosuje zgodnie ze 

swoim sumieniem.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przypomniał wcześniejszą wypowiedz, 

iż ten regulamin ma uprościć i umożliwić każdemu mieszkańcowi miasta Tczewa dostęp 

do tego wyróżnienia. Moim zamierzeniem nie było jakby komplikowanie i wymyślanie 

kolejnych barier.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu ,,PRO DOMO 

TRSOVIENSI z autopoprawką o dopisanie w  § 3 pkt 5, po słowach ,, Rady Miejskiej 

przekazuje”  słowa ,, pozytywnie zaopiniowane”. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr X/82/2019 
w sprawie 

uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI 
podjęto większością głosów: za – 17, przeciw – 2, wstrz. – 2, 

(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 21radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , K. Cieśnik, Z. Drewa,  

T. Dzwonkowski,  B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski,                  

M. Matysiak, K. Misiewicz, K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska,                     

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

przeciw głosowali M. Ciesielski, M. Kussowski, 

wstrzymali się od głosu P. Antczak, J. Cichon, 

nieobecni na sesji B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

przyznawania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI. 
 
Pkt  12.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
powołania Zespołu opiniującego  
kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       

z dnia 06.06.2019 r. poinformował, że do skłądu Zespołu wytypowano: 

1. Przewodniczący Zespołu – Roman Kucharski radny Rady Miejskiej w Tczewie. 

2. Członkowie Zespołu:  

      1) Łukasz Brządkowski - radny Rady Miejskiej w Tczewie 

      2) Kazimierz Mokwa - radny Rady Miejskiej w Tczewie 

      3) Mieczysław Matysiak - radny Rady Miejskiej w Tczewie 

      4) Katarzyna Mejna – przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa 

Zgłoszeni kandydaci złożyli informację, że są gotowe do pełnienia w/w funkcji.  

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  



17 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr X/83/2019 
w sprawie 

powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądówpowszechnych 
podjęto jednogłośnie: za - 21 

(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 21radnych)  

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, 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 B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie powołania Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 
 
Pkt  12.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na II półrocze 2019 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                      

z dnia 23.05.2019 r.  

 

Uwag nie zgłoszono  

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    

uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.  

 

W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr X/84/2019 
w sprawie 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 12.8 – obecnych 21radnych)  

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, K. Ickiewicz,  

W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak, K. Misiewicz,                  
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K. Mokwa, I. Nitza, G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,        

E. Ziółek-Radziszewska.. 

przeciw głosowali ------------- 

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

nieobecni na sesji B.  Chylicka, Ł. Brządkowski 

nieobecni podczas 

głosowania 

 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 2019 r. 
 
Pkt  12 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 

TREŚĆ INTERPELACJI: 
 
1. Radny Krzysztof Misiewicz 

Radny od kilku lat zgłasza problem dotyczący gospodarki odpadami na terenie 

Starego Miasta. W związku z tym, że trwa to już bardzo długo prosi o podział Starego 

Miasta na strefy, budowę wiat śmietnikowych w zgłaszanych przez niego wcześniej 

miejscach oraz konkretne przypisanie poszczególnych budynków do miejsc,                       

w których mieszkańcy mogą pozastawiać swoje odpady komunalne. Z uwagi na 

charakter Starego Miasta mieszkańcy nie są w stanie samemu zapewnić miejsc na 

pojemniki na odpady komunalne stąd niezbędna jest pomoc miasta w 

uporządkowaniu tego tematu dbając o czystość Starego Miasta. Jest potrzebne 

kompleksowe rozwiązanie ostatecznie zamykające ten temat. 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze pod poz. 92 

 

TREŚĆ WNIOSKÓW: 

1. Radny Roman Kucharski  
    Radny na prośbę mieszkańców i kupców osiedla Suchostrzygi zwrócił się z wnioskiem      

    o podjęcie decyzji w sprawie wycinki drzew topoli na terenie przyległym do   

    Manhattanu i fontanny. Wyżej wymienione drzewa w trakcie kwitnięcia strasznie   

    zatruwają powietrze, a pyłki które się ulatniają utrudniają życie kupcom i   

    mieszkańcom, a także osobom, które robią tam zakupy i odpoczywają koło fontanny.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 80 

 

2. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna zwróciła się o informacje czy nie było innych miejsc do ulokowania zajezdni 

autobusowej np. przy ul. Czyżykowskiej w Tczewie. Ulokowanie zajezdni 

autobusowej na terenie byłego PZD w Tczewie odbyło się bez konsultacji 

mieszkańców mieszkających tuż lub w pobliżu zajezdni. Ul. Armii Krajowej jest 

najbardziej eksploatowaną drogą, a ulokowanie tam zajezdni jest irracjonalne.  

Autobusy już od godziny 4 rano zakłócać będą ciszę nocną, ponadto spaliny zatruwać 

będą obszar mieszkalny.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 81 
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3. Radny Marcin Kussowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o prawidłowe oznaczenie miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych w ciągu ulicy Rokickiej, w tym wymalowanie na niebiesko 

kostki brukowej z odpowiednim znaczkiem. Mieszkańcy wnoszą również o 

ustawienie lustra na ul. Rokickiej na wysokości wyjazdu z ul. Rokickiej 20 w celu 

bezpiecznego wyjazdu z posesji.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 82 

 
4. Radny Marcin Kussowski 

Radny w imieniu mieszkańców i osób dowożących dzieci do przedszkola „Niebieskie 

Migdały” zwrócił się z wnioskiem o poprawę lustra w ciągu ul. Grunwaldzkiej przy 

wyjeździe z osiedla Dominiki. W tej chwili lustro to pokazuje i obejmuje główne 

przejścia dla pieszych i nie widać nadjeżdżających aut od ul. Wojska Polskiego.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 83 

 

5. Radny Marcin Kussowski 
Radny w imieniu mieszkańców zwrócił się z wnioskiem o ustawienie lustra na ul. 

Sobieskiego dla wyjeżdzających pomiędzy Galerią Kwiatów i Dekoracji „Klein” oraz 

„Nasty Burger”, zwłaszcza biorąc pod uwagę zdarzenia drogowe występujące tam  

w ostatnim okresie.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 84 

 

6. Radny Józef Cichon 
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem                            

o naprawienie nawierzchni chodnika przy ul. Elżbiety na odcinku przylegającym do 

budowanej świetlicy. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 85 

 

7. Radny Józef Cichon 
Radny w imieniu mieszkańców osiedla Zatorze zwrócił się z wnioskiem                               

o naprawienie uszkodzonej ławki na placu zabaw przy ulicy Prostej. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 86 

 
8. Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z prośbą o zajęcie się sprawą funkcjonowania slipu w naszym 

mieście, rozważenie możliwości budowy nowego slipu – zejścia do Wisły. 

Uzasadnienie w załączonym wniosku.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 87 

 

9. Radny Tomasz Tobiański 
Radny zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji kto jest odpowiedzialny za stan 

ścieżki edukacyjno–przyrodniczej „Natura 2000”, która przebiega wzdłuż brzegu 

Wisły. Uzasadnienie w załączonym wniosku.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 88 

 
10. Radny Krzysztof Misiewicz  

Radny zwrócił się z wnioskiem o interwencje Straży Miejskiej celem uregulowania 

następującej sytuacji: Mieszkańcy naszego miasta, którzy uczęszczają na teren 
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rekreacyjny Bulwaru Nadwiślańskiego skarżą się często na właścicieli psów, którzy 

wyprowadzają psy niezgodnie z zasadami na teren placu zabaw oraz zamkniętego 

boiska do siatkówki plażowej. Po zwróceniu uwagi są niemili i podnoszą argument, 

że nie ma tam zakazu. Radny wnosi również o umieszczenie niezbędnych znaków 

zakazu na w/w terenie. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 89 

 

11. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny zwrócił się z wnioskiem o ponowne wymalowania pasów na przejściach dla 

pieszych na ulicy Chopina oraz ponowne wymalowanie pasów i znaków 30 na ulicy 

Zamkowej. Stare malowania po zimie uległy wytarciu i są słabo widoczne, stąd 

wniosek uważa za zasadny.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 90 

 

12. Radny Zenon Drewa  
Radny zwrócił się z prośbą o przegląd ławek na placach zabaw pod kątem ich 

ustawienia i w miarę możliwości przeniesienia ich w miejsce zacienione. Na placu 

zabaw przy ul. Kasztanowej jest to możliwe. Radny prosi o potraktowanie wniosku 

jako pilny.  

 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 91 

 

Pkt  13 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Wojciech Borzyszkowski – podziękował panu Dyrektorowi Zakładu Usług 

Komunalnych w Tczewie Przemysławowi Boleskiemu, za szbka interwencję                               

i przeprowadzoną naprawę w Amfiteatrze im. Grzegorza Ciechowskiego.  

 

Radny Tomasz Tobiański – podziękował panu Prezydentowi Miasta Tczewa, za ponowne 

poparcie Biegu Tczew na 5 z atestem Polskiego Związku Lekkoatletyki, który odbył się 

podczas Sobótek Tczewskich.  Zorganizowany bieg był promocją miasta Tczewa, 

ponieważ biegacze przyjeżdżają z całej Polski. 

Przekazał panu prezydentowi medal, który otrzymał każdy uczestnik biegu oraz koszulkę 

z herbem miasta Tczewa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że: ,, Raport o stanie 

miasta jest nową rzeczą, której wszyscy się uczymy, pewnie będziemy pracować nad 

formą tego raportu, pewnie będziemy się uczyć formy wystąpień na sesji.  

Chcę Państwu powiedzieć, że zakładałem, iż ta dyskusja, która się będzie toczyć, to 

będzie dyskusja wśród radnych, mieszkańców na tematy merytoryczne, odnoszące się do 

tego raportu.  

Jeżeli to ma tak wyglądać, że przy okazji wystąpienia przy tym raporcie, można tak 

fatalnie, tak ohydnie potraktować każdego z dyrektorów jednostek miejskich, to ja się z 

tym czuje średnio. Chcę Państwu powiedzieć, że do tej pory nie potrafię się uspokoić po 

tym wystąpieniu mieszkańca naszego miasta, bo dla mnie to jest zdecydowanie poniżej 

pewnego poziomu. 
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I jeżeli tak ta debata ma w dalszym ciągu wyglądać w następnych latach również, a 

szczególnie być może, że  nasilić się w okresie kampanii wyborczej, to ja nie wiem co 

nas jeszcze tu na tej sali czeka.  

Nie wiem jaka jest Państwa wrażliwość na takie rzeczy, moja jest duża, ja się z tym czuję 

bardzo źle. Ale póki co ustawodawca przewidział taka forme wystąpień i my z tym 

tematem nie możemy nic zrobić.  

Natomiast mam taką nadzieję, że pan prezydent wyda stosowne dyspozycje panu 

dyrektorowi, aby stosowną informację dla nas wszystkich radnych przygotował.  

Na dzień dzisiejszy jestem w stanie stwierdzić, że wiele informacji, które przekazał nam 

mieszkaniec naszego maista, są informacjami nieprawdziwymi.  

To jest mój prywatny osobisty komunikat.” 

 

Następnie  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przekazał pozostałe komunikaty: 

- wizytacje wypoczynku letniego w ramach ,,Akcji Lato 2019”, radni zapisywali się na 

listę wyjazdów. Celem wizytacji jest zapoznanie się z warunkami zapewnionymi 

dzieciom i sporządzenie krótkiej informacji.  

- konwent odbędzie się 14 sierpnia 2019 r.( środa) godz. 16.00, 

- komisje w dniach 19-22 sierpnia br, 

- sesja 29 sierpnia 2019 r.   

 

Więcej uwag nie zgłoszono    

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                

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

2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   

 

 

 

Obrady sesji zakończono o godz. 12
30

. 

 

                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska     

 


