
1 

 

 

 

P r o t o k ó ł  N r  XI/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 29 sierpnia 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:    -------------                                      
 
Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył XI sesję Rady Miejskiej                  
w Tczewie VIII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Helenę Kullas, 
- Sekretarz Miasta Katarzynę Mejna, 
- Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VIII kadencji, 
- Radnych Powiatu Tczewskiego 
- przedstawicieli związków zawodowych,  
- prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,  
- naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
- przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
 
Obecni zaproszeni goście - według załączonej listy obecności. 
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa stwierdził, 
że w obradach sesji uczestniczy 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. 
 
Pkt.3 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  –  przedstawił porządek obrad sesji                     
z 14 sierpnia 2019 r. Przedstawił zmiany do porządku obrad sesji, tj.: 
 
Zdjęcie z porządku obrad: 
- pkt-u 9.4 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem 
podziemnym na terenie działek nr 37/18 i 372, obręb 5, przy ul. Suchostrzyckiej                      
w mieście Tczew, w związku z otrzymanym pismem z dnia 28.08.2019, FVF 
Development Krzysztof Szyca Tczew (data wpływu do Biura Rady 29 sierpnia 2019 r.)  
od pana prezydenta, na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej. 
 
Wprowadzenie do porządku obrad sesji: 
 

1) jako pkt 9.9 – podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Tczewa  

2) jako pkt 9.10 – podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Tczewa  

3) jako pkt 9.11 – podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032, 

 
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 – 23 

 (podczas głosowania zmiany do porządku  – obecnych 23 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                    
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. 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 porządek  

obrad sesji wraz ze zmianami. 
 
 
Porządek posiedzenia:  
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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 27 czerwca 2019 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c sierpień 2019 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 czerwca 

2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. 
 
II. Część druga: 

7. Informacja z realizacji zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Tczewie 
interpelacji w I półroczu 2019 roku. 

8. Przedstawienie protokołu nr 1/2019 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach 
2017-2018. 
 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
9.1 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji  

o kandydatach na ławników, 
9.2 uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

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

9.3 przyjęcia Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest                    
z terenu Gminy Miejskiej Tczew”, 

9.4 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

9.5 uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli, 

9.6 wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ze struktury 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej 
jednostki organizacyjnej Miasta Tczew pod nazwą: Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Tczewie,  

9.7 rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu                      
i Rekreacji w Tczewie.  

9.8  skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 
9.9  skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 
9.10  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 

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

 
Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 27 czerwca 2019 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Zenon Drewa –przedstawił w/w protokół z sesji.   
Poinformował, że protokół były wyłożony w Biurze Rady do wglądu.  
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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 27 czerwca 2019 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Protokół z sesji z dnia 27 czerwca 2019r. 
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 , J. Cichon,        

B.  Chylicka, 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 protokół z sesji z dnia 27 czerwca 2019 r.       

 
 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c sierpień 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.   
 
Radny Łukasz Brządkowski – zwrócił się z zapytaniami:  
- dlaczego Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tczewie, będzie 
korzystało z ustawy lex developer. Ustawa jest przedstawiana jako tzw. ,,wytrych” dla 
developerów, aby nie do końca stosować przepisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że tzw. ustawa lex developer 
może działać w różny sposób, natomiast w tym konkretnym przypadku działa w taki 
sposób, że nie musimy zmieniać planu zagospodarowania na tamtym obszarze, a TTBS 
może zrealizować budownictwo mieszkaniowe głębiej niż to by wynikało                                  
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
- radny zwrócił się z drugim zapytaniem: czy jest możliwość przelewania środków                  
z jednej karty miejskiej na drugą w sposób automatyczny, aby mieszkańcy nie musieli 
stać w długich kolejkach. 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że jest to rozliczenie między 
jedną firmą, a drugą firmą, miasto nie uczestniczy w tych rozliczeniach. Miasto ze 
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swojej dobrej woli z tego powodu że jesteśmy dla mieszkańców, zaangażowaliśmy siły, 
aby mieszkańcy jak najszybciej i najłatwiej środki ze starej karty miejskiej mogli 
przejąć.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 maja 2019 r. 
do 26 czerwca 2019 r. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gertruda Pierzynowska – odczytała w/w 
informację, stanowiąca zał. Nr 2 do protokołu. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – poinformował, że temat bardzo długo trwa, odpowiedz 
Państwo słyszeli, oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę jakie są przepisy, ale 
charakter Starego Miasta jest dość trudny ze względu na to, że są kamienice, które są po 
obrysie i nie ma żadnego miejsca na ustawienie pojemników na odpady. Wspólnota przy 
ul. Rybackiej chciała postawić pojemniki na terenie innej wspólnoty, lecz ta wspólnota 
nie wyraziła na to zgody. Czasami jedynym wyjściem jest zaproponowanie działki 
miejskiej, która by mogła spełnić ten charakter.  
Wiem, że pomimo tego, że miasto daje możliwość, to nie zawsze wspólnoty chcą z tego 
skorzystać, ale to czego się domagam, czyli podział tej części miasta na konkretne 
kamienice i wyznaczenie im miejsc na odpady powinniśmy zrobić i wtedy będzie jasne, 
kto, gdzie i jak powinien odpady umieszczać.  
 
II Część  
Pkt 7 
Informacja z realizacji zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Tczewie 
interpelacji w I półroczu 2019 roku. 
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 z realizacji zgłoszonych przez 
radnych Rady Miejskiej w Tczewie interpelacji w I półroczu 2019 roku. 

 
Pkt8 
Przedstawienie protokołu nr 1/2019 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie w latach 
2017-2018. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej- 
przedstawił w/w protokół znajdujący się w dokumentacji Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – oddał głos Prezesowi Szpitali 
Tczewskich panu Maciejowi Bielińskiemu, który podziękował za udzielone wsparcie na 
zakup dwóch karetek. Przedstawił poniesione koszty, aby ratownictwo medyczne 
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powróciło do szpitala.  Następnie zaprosił zebranych do zapoznania się z dwoma 
karetkami, na które miasto udzieliło dofinansowania.  
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – odniósł się do przedstawionego protokołu z kontroli 
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej informując, że w protokole jest zapis, iż 
szkoła pozyskała środki na zakup podręczników. Radny zapytał czy szkoła wykazała się 
swoim działaniem i pozyskała środki, jak tak to skąd, czy otrzymała z budżetu środki.  
Czyli otrzymała, a nie pozyskała. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – odpowiedz na zapytanie udzielona 
będzie po przerwie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – ogłosił przerwę w obradach sesji, 
podczas której spotka się Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisja 
Finansowo-Budżetowa.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – wznowił obrady sesji.  

 
Pkt 9 podjęcie uchwał 
Pkt 9.1 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zasięgnięcia od Komendanta  
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku  
informacji o kandydatach na ławników, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 30.07.2019r.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
informacji o kandydatach na ławników. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XI/85/2019 
w sprawie 

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o 
kandydatach na ławników 
podjęto jednogłośnie: za –23 

(podczas głosowania pkt 9.1 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników. 
 
Pkt 9.2 
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchylenia uchwały w sprawie  
odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  
odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                     
z dnia 13.08.2019 r.  
Przewodniczący Komisji Politykji Gospodarczej– poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  
odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XI/86/2019 
w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –23 

(podczas głosowania pkt 9.2 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                    
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. 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 podjęła  uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

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

Miejskiej Tczew. 
Pkt 9.3  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia Regulaminu programu  
„Usuwanie wyrobów zawierających  
azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z 
dnia 13.08.2019r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Politykji Gospodarczej– 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 przyjęcia Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew”. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XI/87/2019 
w sprawie 

przyjęcia Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest                       
z terenu Gminy Miejskiej Tczew” 

podjęto jednogłośnie: za –23 
(podczas głosowania pkt 9.3 – obecnych 23 radnych)  

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

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                    
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. 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 podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 

programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew”. 
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Pkt 9.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie przyjęcia programu  
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z 
dnia 30.07.2019r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XI/88/2019 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych  
dzieci i młodzieży 

podjęto większością głosów : za –19, przeciw – 1, wstrz. – 3,  
 (podczas głosowania pkt 9.4 – obecnych 23 radnych)  

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

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

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą  uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 
Pkt  9.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia regulaminu określającego  
zasady ustalania niektórych składników  
wynagrodzenia nauczycieli 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 28.08.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
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 uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych 
składników wynagrodzenia nauczycieli. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XI/89/2019 
w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 9.5 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                    
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. 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 podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli. 
 
Pkt  9.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wyodrębnienia Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Tczewie ze struktury Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia  
odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta Tczew  
pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 27.08.2019 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – omówiła projekt 
uchwały. 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 wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ze 
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struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej 
jednostki organizacyjnej Miasta Tczew pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XI/90/2019 
w sprawie 

wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ze struktury 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej 

jednostki organizacyjnej Miasta Tczew pod nazwą: 
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za - 23 
(podczas głosowania pkt 9.6 – obecnych 21radnych)  

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

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                    
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. 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 podjęła  uchwałę w sprawie wyodrębnienia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ze struktury Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej jednostki 

organizacyjnej Miasta Tczew pod nazwą: 
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie. 

 
Pkt  9.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
rozpatrzenia skargi na działalność  
dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu   
i Rekreacji w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 21.08.2019 r. Skarga z dnia 17 czerwca 2019 r. Rodziców dzieci Sportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wojciech Korda – przedstawił 
wniosek komisji w sprawie w/w skargi, tj. :  
Członkowie Komisji zapoznali  się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez dyrektora 
TCSiR w Tczewie i ratowników w sprawie  skargi złożonej 17 czerwca 2019 r. przez 
Rodziców dzieci Sportowej Szkoły Podstawowej w Tczewie na działalność Dyrektora 
TCSiR w Tczewie i jego podwładnych. Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 
wniosek: ,,kto jest za uznaniem w/w skargi za zasadną”  

      w głosowaniu: za - 0,  przeciw - 1, wstrz. - 3, 
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przeciw głosowała: B. Genca 
wstrzymali się od głosu: W. Korda, Ł. Brządkowski, M. Skiberowski,  

nieobecny na posiedzeniu komisji M. Ciesielski, 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa, 

W wyniku głosowania Komisja uznała skargę za bezzasadną. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XI/91/2019 
w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 20, przeciw - 0, wstrz. - 3 
(podczas głosowania pkt 9.7 – obecnych 23 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski, R. Brucki, , J. Cichon, B.  Chylicka,                     

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, T. Tobiański, E. Ziółek-
Radziszewska. 

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

 
---------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu  i Rekreacji w Tczewie. 

 
Pkt  9.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 20.08.2019 r. Skarga z dnia 6 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej      
i Turystyki ,,Kociewiak” w Tczewie.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wojciech Korda – przedstawił 
wniosek komisji w sprawie w/w skargi, tj.:  
Członkowie Komisji zapoznali  się ze skargą złożoną przez Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej i Turystyki ,,Kociewiak” w Tczewie  z dnia 6 czerwca 2019 r. na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa,  dotyczącą użyczenia Bulwaru na przeprowadzenie imprezy 
VI Pomorskiego Święta Wisły oraz wyjaśnieniami pana prezydenta przedstawionymi w 
piśmie WGM.6845.557.9.2019.MG z dnia 13 sierpnia 2019 r.  
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Po zapoznaniu się z w/w skargą i wyjaśnieniami,  Przewodniczący komisji poddał pod 
głosowanie wniosek: ,,kto jest za uznaniem w/w skargi za zasadną”  

      w głosowaniu: za - 0 ,  przeciw - 5 , wstrz. - 0, 
nieobecny na posiedzeniu komisji M. Ciesielski, 

W wyniku głosowania Komisja uznała skargę za bezzasadną. 
 
Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, że pan prezydent ma możliwość 
podpisania bądź nie podpisania umowy o użyczeniu przestrzeni miejskiej zgodnie                      
z własnym uznaniem. Dyskusję wzbudziła kwestia braku jakiegokolwiek uzasadnienia 
odmownej decyzji, zarówno jeżeli chodzi o bezpłatne użyczenie bulwaru, jak i potem 
kolejnego wniosku, który mówił o wynajęciu bulwaru.  
Dlatego radny zwrócił się z wnioskiem do pana prezydenta, że jeżeli jest mowa 
szczególnie o odmowie użyczenia, żeby pojawiało się uzasadnienie odmowy.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XI/92/2019 
w sprawie 

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 17, przeciw- 0, wstrz. - 6 

(podczas głosowania pkt 9.8 – obecnych 23radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, B. Genca, K. Ickiewicz,                             
R. Kucharski, M. Kussowski,  K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza,                               
G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański,   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu P. Antczak, J. Cichon, T. Dzwonkowski ,W. Korda, M. Matysiak,                         

E. Ziółek-Radziszewska. 
nieobecni na sesji ------------ 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
----------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Pkt  9.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
skargi na działalność Prezydenta  
Miasta Tczewa  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 20.08.2019 r. Skarga z dnia 1 sierpnia 2019 r.  
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wojciech Korda – przedstawił 
wniosek komisji w sprawie w/w skargi, tj.:  
Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą pana ****** z dnia 1 sierpnia 2019 r. 
dotyczącą sposobu załatwienia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. przez organ Prezydenta 
Miasta oraz wyjaśnieniami pana prezydenta stanowiącymi pismo WSKI.0003.87.2019 
AM z dnia 19.08.2019 r. zawierające kopie korespondencji prowadzonej z panem 
********** w przedmiotowej sprawie.    
Po zapoznaniu się z w/w skargą i wyjaśnieniami,  Przewodniczący komisji poddał pod 
głosowanie wniosek: ,,kto jest za uznaniem w/w skargi za zasadną”  

      w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 
nieobecny na posiedzeniu komisji M. Ciesielski, 

W wyniku głosowania Komisja uznała skargę za zasadną. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XI/93/2019 
w sprawie 

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 22, przeciw- 0, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 9.9 – obecnych 23radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. DrewaB. 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 T. Dzwonkowski,                    
nieobecni na sesji ------------ 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Pkt  9.10  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 19.08.2019 r.  
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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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 XI/94/2019 
w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 9.10 – obecnych 23radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                   
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. 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 podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 
 

Pkt 10 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

1. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna zwróciła się o informacje co było powodem spadku liczebności dzieci na 
półkolonii w porównaniu ze zgłoszeniem wniosku do Wydziału Edukacji przez 
organizatorów . Dlaczego nie uwzględniono zgłoszenia półkolonii zorganizowanej 
przez SDK Suchostrzygi.   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 93 
 

2. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna zwróciła się o informacje ile środków przeznaczono na akcję letnią półkolonii 
dla dzieci z rodzin objętych opieką MOPS przez Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 94 
 
3. Radna Iwona Nitza  

Radna zwrócił się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości zastąpienia wody w 
opakowaniach PET woda pitną z kranów lub butelkach zwrotnych podawanych na 
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Sesjach Rady Miasta oraz innych oficjalnych uroczystościach jakie organizowane są 
w mieście przez Urząd Miasta.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 95 
 

4. Radny Marcin Kussowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie brakującej ,,małej zieleni” wzdłuż    
Al. Kociewskiej, która nie przyjęła się lub została zniszczona, a jest potrzebna pod 
względem estetycznym jak i praktycznym- stanowi naturalną ochronę 
dźwiękoszczelną. Braki widać zwłaszcza w okolicy skrzyżowania z ul. Jagiellońską 
na granicy z ul. Jagiełły.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 96 
 

5. Radny Tadeusz Dzwonkowski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie ławek wzdłuż traktu pieszego 
biegnącego po stronie wschodniej DK 91 od stacji paliw SHELL przy                               
Al. Solidarności do stacji paliw ARTUS przy ul. Gdańskiej.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 97 
 

6. Radny Tadeusz Dzwonkowski  
Radny zwrócił się o informację związana z planami zagospodarowania terenu wokół 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie – Budowa infrastruktury sportowej.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 98 
 

7. Radny Piotr Antczak 
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie naświetlaczy ulicznych nad 
przejściami dla pieszych przy ul. Jagiełły oznaczone działkami o nr 88/84 i 34/26 
obręb 5.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 99 
 
8. Radny Piotr Antczak  

Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie koszy na śmieci przy każdym 
przejściu dla pieszych w mieście Tczew oraz przedstawienie pisemnej informacji 
gdzie obecnie nie ma koszy na śmieci przy przejściach dla pieszych .  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 100 
 
Radny Maciej Skiberowski – ustosunkował się do wniosku radnego Tadeusza 
Dzwonkowskiego dotyczącego ustawienia ławek wzdłuż chodnika między stacją Schell 
a ulicą Sadową. Radny poinformował, że tam ławki były, tylko na wniosek 
mieszkańców zostały zlikwidowane, ze względu na hałaśliwe zachowania mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, aby w  punkcie 
zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań, nie prowadzić debaty, tylko zgłaszać 
wnioski, interpelacje i zapytania. 
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – odniósł się do zgłoszonego wniosku dotyczącego 
ustawienia ławek informując, że złożył wniosek na prośbę mieszkańców z  ul. Jedności 
Narodu 7, na wskazanym odcinku nie ma żadnej ławki żeby odpocząć. Radny zwrócił 
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uwagę, że jeżeli występują zakłócenia porządku, to nie należy likwidować ławek, tylko 
należy podjąć inne działania, aby ograniczyć złe nawyki postępowania. 
 
 
Pkt  11 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Łukasz Brządkowski – złożył podziękowanie dla osób, które wspierały akcję 
renowacji nagrobka Michała Rożanowskiego, 93 osoby nie tylko z terenu Tczewa ale                  
z całej Polski finansowo wsparły projekt. Dzięki temu na grobie strzelca Michała 
Rożanowskiego wymieniony został drewniany krzyż na kamienną płytę. Odsłonięcie 
miało miejsce w 80 rocznicę śmierci.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – na ręce pana prezydenta miasta i dyrektora ZUK                        
w Tczewie,  złożył podziękowanie za sprawnie wykonany remont chodnika przy                     
ul. Żwirki, a także za postawienie wiaty autobusowej przy ul. Żwirki u zbiegu ulicy 
Armii Krajowej. 
Radni otrzymali Kociewski Magazyn Regionalny Nr 2/2109, który wydawany jest przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie, środki na wydanie magazynu pochodzą                        
z budżetu miasta. 
 
Radny Maciej Skiberowski – złożył od mieszkańców gratulacje dla lekkoatlety 
Krzysztofa Uwijały, który w piątek zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski w 
Trójskoku w Radomiu.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – przedstawiła informacje dotyczące dofinansowania do 
półkolonii (szkoły) w ramach Akcji Lato 2019, w których radna wizytowała.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że do tematu 
podsumowania Akcji lato 2019 wrócimy w miesiącu październiku br. 
 
Radny Tomasz Tobiański – odnośnie wystąpienia radnej Gertrudy Pierzynowskiej 
dotyczącego Akcji lato, poinformował, że w wystąpieniu nie było informacji na temat 
wynagrodzenia kierowników oraz opiekunów grup, bo to też samorząd miasta finansuje, 
ale do tematu wrócimy w miesiącu październiku br.  
Poinformował, że zakończył się długo wyczekiwany remont ulicy Pułaskiego                         
i Konarskiego (do pętli), a w przyszłości ul. Ceglarska będzie również wyremontowana.  
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – złożył wniosek o przeanalizowanie możliwości 
prezentowania wyników głosowań na ekranie, aby mieszkańcy widzieli jak kto 
zagłosował i aby radni widzieli głosowanie i w miarę potrzeby uzupełnili zagłosowanie, 
bez konieczności ponaglania. Byłoby to z pożytkiem dla rady i widzów jak kto 
zagłosował w formie graficznej.  
 
Radny Łukasz Brządkowski – radny poinformował, iż  w dniu dzisiejszym obchodzi              
10 rocznicę ślubu w związku z tym podziękował swojej małżonce.  
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Radny Powiatu Tczewskiego Jan Kulas – przedstawił informacje na temat jubileuszu 
30-lecia wolności. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przekazał komunikaty związane                     
z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej: 
- 31 sierpnia br. na Bulwarze Nadwiślańskim o godz.  11.00 – Biegacze w hołdzie 
Kazimierzowi Piechowskiemu, jest to jedna z inicjatyw, która została wprowadzona                
w związku z Rokiem Kazimierza Piechowskiego,  
- 1 września br. program uroczystości o godz. 15.00 Bulwar Nadwiślański w Tczewie, 
poczet sztandarowy, uroczystość przy skwerze Bohaterów Szymankowa, o godz. 16.00 
Inscenizacja piknik historyczno-militarny a o 17.30 koncert.   
- 12 września br. o godz. 16.00 konwent, 
- 16-20 września br. komisje stałe, 
- 26 września br. sesja rady.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady XI sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1230. 
 
                 Przewodniczący 

                             Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                            Zenon Drewa 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


