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P r o t o k ó ł  N r  XII/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 26 września 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 XII sesję Rady Miejskiej                  
w Tczewie VIII kadencji.  
 
W i t a j ą c   
- Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego,  
- Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa Adama Burczyka, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa Adama Urbana, 
- Skarbnik Miasta Tczewa Helenę Kullas, 
- Sekretarz Miasta Tczewa 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 12 września 2019 r. Przedstawił zmiany do porządku obrad sesji, tj.: 
 
Wprowadzenie do porządku obrad sesji: 

1) jako pkt 13.6 – podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej 
w Tczewie na uchwałę Nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

 
Wobec powyższych propozycji nastąpi zmiana w numeracji punktów porządku obrad.  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie zaproponowaną 
zmianę do porządku obrad. 
 
W wyniku jawnego głosowania 
 

Zaproponowaną zmianę do porządku obrad sesji  
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania zmiany do porządku  – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, 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, I. Nitza, G. Pierzynowska,  M. Skiberowski, T. Tobiański,                 
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

W. Borzyszkowski, K. Misiewicz, 

 
Rada Miejska w Tczewie zaopiniowała pozytywnie zmianę do porządku obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 
sesji wraz ze zmianą. 
 

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

 (podczas głosowania zmiany do porządku  – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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za głosowali P. Antczak, 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, I. Nitza, G. Pierzynowska,  M. Skiberowski, T. Tobiański,                 
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

W. Borzyszkowski, K. Misiewicz, 

 
Rada Miejska w Tczewie zaopiniowała pozytywnie porządek 

obrad sesji wraz ze zmianą. 
 
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 29 sierpnia 2019 r.        
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c wrzesień 2019 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 sierpnia 

2019 r. do 25 września 2019 r. 
 
II. Część druga: 
 

7. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2019 r. 
8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2019 r.  
9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za I półrocze 2019 r. 
10. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 

2018/2019. 
11. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina 

Miejska Tczew posiada udziały za 2018 rok oraz za I półrocze 2019 r. 
12. Przedstawienie Opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych  z dnia 24 września 2019 r.  
 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

13.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok, 
13.2 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033, 
13.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,              
13.4 ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech 

budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o charakterze społecznym na działkach 
nr 6/4 i 7/4 (obręb 4) oraz nr 220 (obręb 6) przy ul. Sadowej w mieście Tczew, 
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13.5 przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata                     
        2016-2030. 
13.6 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi     

  Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie na uchwałę Nr L/445/2010 Rady     
  Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu   
  i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego   
  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

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

 
Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 sierpnia 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 29 sierpnia 2019 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Protokół z sesji z dnia 29 sierpnia 2019r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 21 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 21 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych) 

 
za głosowali P. Antczak, 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, I. Nitza, G. Pierzynowska,  M. Skiberowski, T. Tobiański,                 
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

W. Borzyszkowski, K. Misiewicz, 

 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 29 sierpnia 2019 r.       
 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c wrzesień 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.   
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Zapytań nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa wraz z Prezydentem Miasta Tczewa 
Mirosławem Pobłockim, złożyli gratulacje Panu Krzysztofowi Uwijała, za zdobycie III 
miejsca w trójskoku na Mistrzostwach Polski w Lekkiejatletyce, co za tym idzie za 
promocję miasta Tczewa.  
 
Pan Krzysztof Uwijała zdobywca III miejsca w trójskoku na Mistrzostwach Polski                       
w Lekkiejatletyce, podziękował za złożone gratulacje.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 sierpnia 2019 
r. do 25 września 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił, że w w/w okresie radni nie 
złożyli interpelacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – ogłosił przerwę w obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – wznowił obrady sesji.  
 
II Część  
Pkt 7 
Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa –  poinformował, że radni zapoznali się                  
z w/w informacją oraz uchwałą Nr 152/g128/B/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opinii                     
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2019 roku. 
Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały Nr XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew, radni otrzymali informację                 
o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za I półrocze br.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta Tczewa 

za I półrocze 2019 r. 
 

Pkt 8 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 
r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa -  poinformował, że radni zapoznali się                  
z w/w informacją. 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. 

 
Pkt 9 
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury za I półrocze 2019 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa -  poinformował, że radni zapoznali się                  
z w/w informacją. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. 

 
Pkt 10 
Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2018/2019. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa -  poinformował, że radni zapoznali się                  
z w/w informacją. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z działalności Młodzieżowej Rady 
Miasta w roku szkolnym 2018/2019. 

 
Pkt 11 
Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska 
Tczew posiada udziały za 2018 rok oraz za I półrocze 2019 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa -  poinformował, że radni zapoznali się                  
z w/w informacją. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o funkcjonowaniu spółek prawa 
handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2018 rok oraz za      

I półrocze 2019 r. 
 

Pkt 12 
Przedstawienie Opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych  z dnia 24 września 2019 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że zgodnie z  § 2 
uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych,  
przewodniczący Zespołu na sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2019 r. przedstawia opinię 
o zgłoszonych kandydatach. 
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Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych - przedstawił w/w opinię.  
 
Pkt 13 podjęcie uchwał 
Pkt 13.1 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa 
 na 2019 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia  17 września 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 XII/95/2019 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok 
podjęto jednogłośnie: za –23 

(podczas głosowania pkt 13.1 – 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 ------------- 
nieobecni na sesji ------------ 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

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

Tczewa na 2019 rok. 
 
Pkt 13.2 
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 17 września 2019 r. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XII/96/2019 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 13.2 – 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 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 
 

Pkt 13.3  
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia wysokości stawek  
podatku od nieruchomości na  
terenie miasta Tczewa  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
10 września 2019r.  
 
Przewodniczący Komisji Politykji Gospodarczej– poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z wnioskiem o zmniejszenie o 50% 
różnicy aktualnej stawki podatku od nieruchomości ( poz. 6 przedstawionej symulacji 
przewidywanego dochodu z podatku od nieruchomości na 2020 r.  w stosunku do stawek 
z 2019r.) - ,,budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą”, od 
proponowanej od 01.01.2020 r. na 62 gr. (różnica stawki).  
Pan Prezydent w odpowiedzi na wniosek poinformował, że nie uwzględnił wniosku 
komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, że: ,, na komisji część naszych radnych się 
wstrzymała, w związku z tym, że jedna z tych poprawek przeszła, natomiast też                         
w związku z tym, że ta poprawka nie została uwzględniona w ostatecznym kształcie 
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uchwały, jesteśmy przeciwnikami maksymalnego podnoszenia podatków we wszystkich 
możliwych obszarach.” 
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – poinformował, że nie zawsze procentowe podnoszenie 
stawek podatkowych wiąże się z pewnym przychodem na koniec roku budżetowego. 
Radny przedstawił porównywalne stawki, jakie Rada przyjmowała za ostatnie pięć lat.  
Poinformował, że podwyższenie o inflację, o 2 % jak to bywało wcześniej byłoby 
zasadne, ponieważ  6 groszy w przypadku osób prywatnych i 1,24 zł. w przypadku osób 
prawnych jest zbyt wysoki.  
 
Radny Marcin Kussowski -  poinformował, że: ,,dyskusja na posiedzeniu Komisji 
Polityki Gospodarczej była ożywiona jakby w dwóch kwestiach. Najbardziej przykuło 
uwagę procentowe podniesienie podatku dla osób prywatnych. Tylko samo procentowe 
podniesienie wynosiło kilka groszy na jedna osobę i nie stanowił aż takiego dużego 
obciążenia.  
Drugim przykładem było podniesienie podatku do najwyższego w stosunku do 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Tutaj z racji tego, że było bardzo 
dużo pomysłów wystąpiłem o to, żeby w tym jednym punkcie komisja przyjęła jakąś 
inną propozycję i złożyłem wniosek o zmniejszenie o 50% , aby to nie było 1,24 zł tylko 
0,62 zł.  
Głosowanie dla mnie będzie o tyle trudne, bo jestem ogółem za podwyżkami, jednakże w 
tej jednej kwestii myśleliśmy, że chociaż coś tym, pracodawcom i prowadzącym 
działalność ułatwimy. Jest to trudne dla mnie i ostatecznie będę głosował przeciwko 
przyjęciu tej uchwały.” 
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – ,, panie przewodniczący, panie i panowie radni, 
szanowni goście, podwyżka podatków nigdy nie jest zabiegiem pożądanym, nigdy nie 
jest zabiegiem, który wszyscy przyjmują z radością i mówią – nareszcie jest podwyżka. 
Ale podwyżki są potrzebne, po to, aby mieć pieniądze na wydatki.  
Ci, co dzisiaj mówią – my nie chcemy podwyżek, za chwilę złożą piętnaście wniosków o 
zwiększenie wydatków. Tylko jest pytanie skąd te pieniądze brać.  
Tutaj pan radny Dzwonkowski przedstawiał wyliczenia sprzed kilku lat, to prawda, tak 
było, tylko że wtedy rząd nam nie fundował takich zmian podatkowych jak w tej chwili 
się dokonuje przed wyborami. Zmian, które niestety będą miały wpływ na poziom 
budżetu roku 2020. Pomijam tutaj podatek od czynności cywilno-prawnych, bo to jest 
zupełnie nieporozumienie, my nie mamy żadnego wpływu na to ile będzie podpisanych 
aktów notarialnych, to są zawsze szacunki, które mogą pójść albo w górę albo w dół.  
 
Ale zobaczmy na to, co się w tej chwili dzieje, występując przed Państwem poprzednio 
wspomniałem, że obecna podwyżka płac dla nauczycieli, która jest zrobiona w tym roku, 
będzie nas kosztowała 300 000 zł. Z ogólnej kwoty podwyżki czyli 1 200 000 zł, rząd 
nam zrefunduje tylko 900 000 zł, musimy wyłożyć 300 000 zł z budżetu, ale to jest tylko 
ten rok.  
Podwyżka dla nauczycieli na rok przyszły, to może być kwota około 3 mln zł. Jeżeli rząd 
nam zrefunduje w takim stopniu jak teraz, czyli 2/3, to będzie oznaczało, że w przyszłym 
roku będziemy musieli znaleźć kolejny milion złotych, dodatkowo z budżetu. 
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Podwyżka najniższego wynagrodzenia – fajnie, ludzie powinni zarabiać coraz więcej, ale 
w skali jednostek miejskich, szkół, urzędu, podwyżka najniższego wynagrodzenia na rok 
przyszły to jest kwota dodatkowych dwóch milionów złotych. Mówię to w przededniu 
tworzenia budżetu.  
 
Jak Państwo wiecie wprowadzono zerowy podatek dla ludzi poniżej 26 roku życia                       
i obniżono w ogóle stawkę podatkową. Też ładnie, bo to powinno się wspierać, tylko, że 
my mamy czterdziestokilku procentowy udział w podatku PIT-u, który wpływa do 
naszego budżetu. Nie wiemy jeszcze dzisiaj, bo rząd na razie ukrywa te dane, 
podejrzewam, że nie chce publikować przed wyborami, bo to byłby wielki szum, ale 
Związek Miast Polskich pokusił się o wyliczenie skutków tych zmian dla poszczególnych 
miast. I stosując zasadę ZMP, będzie ubytek w dochodach budżetu około 7 mln zł.  
I ja się pytam jak w tym momencie zrównoważyć budżet, kiedy po stronie dochodów 
nagle się okaże, że mamy z jednej strony wielomilionowy budżet mniejszy, po stronie 
wydatków wielomilionowe wydatki dodatkowe. I nagle się okaże, że my musimy znaleźć 
rzędu 10 mln zł dodatkowych środków. Pytam się jak, komu obciąć, komu zabrać, 
zlikwidować dwie szkoły, zlikwidować dom kultury, pół urzędu zlikwidować ? 
 
Te podwyżki podatku od nieruchomości, to jest zaledwie kwota 1 200 000 zł, ona nie 
uratuje budżetu, ale jeżeli dzisiaj zaczniemy obniżać te podatki, a naprawdę wierzcie mi, 
jestem tutaj już wiele lat i radni wielu kadencji próbowali różne rzeczy robić                        
z podatkami- tu obniżyć, tam zwiększyć. Z reguły było tak, że myśmy byli poniżej kwoty 
podatku wyznaczonej przez Ministerstwo Finansów, bo to Ministerstwo Finansów 
określa maksymalny poziom podatku od nieruchomości. I nigdy to nie sprawdziło się. 
Próba obniżenia podatku od środków transportowych, na zasadzie, bo będą więcej 
rejestrować, dała tylko tyle, że mieliśmy mniejsze wpływy do budżetu. Przedsiębiorcy 
wcale nie zaczęli nagle rejestrować samochodów w Tczewie tylko dlatego, że mamy 
podatek niższy.  
 
Jesteśmy po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która raz w kadencji ma 
obowiązek przeprowadzić kompleksową kontrolę każdej gminy. I w tym protokole w 
miejscu gdzie mówi się o podatkach – jeżeli miasto obniża podatek w stosunku do kwoty 
wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów, pojawia się takie zdanie ,, ubytek 
dochodów”. RIO traktuje obniżenie podatków w stosunku do kwoty wyznaczonej przez 
ministerstwo jako świadome działanie miasta, polegające na utracie dochodów. Oni 
patrzą na to krytycznie, miasto nie korzysta z możliwości uzyskania dodatkowych 
dochodów.  
 Podsumowując, wiem, że decyzja jest trudna, ale chciałbym żebyście zwrócili uwagę na 
nie tylko tą uchwałę, nie tylko na podatki, ale na konstrukcję całego budżetu na rok 
przyszły, żebyśmy mogli ten budżet zgodnie z terminami, które nakłada na nas ustawa, 
złożyć do Rady budżet, który  w dodatku będzie dopięty.  
My nie mamy takiej możliwości jak rząd, jednorazowych zasileń budżetu państwa, po to 
tylko żeby wyzerować budżet. My czerpiemy budżet z dochodów, które posiadamy i ten 
budżet idzie na wydatki, a jak pokazałem te wydatki się szykują z przyczyn od nas 
niezależnych na rok przyszły w kwotach wielu milionów złotych.  
Jeszcze raz chciałby zaapelować do Was o zrozumienie sytuacji budżetu miasta. Dzisiaj 
głosowanie przeciwko podwyżkom, to jest tak, jakby pozbawić się możliwości 
zgłaszania wniosków o dodatkowe wydatki, bo skąd wezmę te środki. Muszę 
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zabezpieczyć płace, a tak jak powiedziałem, płaca minimalna idzie w górę, płace 
nauczycieli idą w górę, a dochody co … stoją?. Po raz pierwszy idziemy do Rady                      
z wnioskiem, w którym stawki podatkowe są na poziomie stawek ustalonych przez 
Ministerstwo Finansów, tego nie było do tej pory. Ale też sytuacja była zupełnie inna, 
mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby stawki były stawkami maksymalnymi ale z roku 
poprzedniego, czyli w tym momencie zawsze te parę groszy było odetchnięcia dla 
podatników.  
Proszę jakby nie patrzeć przez pryzmat, że jeżeli komuś stawka podatkowa wzrasta                   
o 2 grosze, to nagle stanie się tragedia. Z punktu widzenia działalności gospodarczej to 
nie są takie duże obciążenia w stosunku do innych kosztów, które ponoszą 
przedsiębiorcy. Natomiast dla nas, są to istotne dochody do budżetu miasta. 
Jeszcze raz proszę o zrozumienie dla sytuacji, w której się znajdujemy i przegłosowanie 
tej uchwały.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 
Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XII/97/2019 
w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa  
podjęto większością głosów: za –14, przeciw – 8, wstrz. – 1,  

(podczas głosowania pkt 13.3 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali W. Borzyszkowski, R. Brucki, B.  Chylicka, K. Cieśnik, Z. Drewa,                    

B. Genca, K. Ickiewicz, R. Kucharski, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza, 
G. Pierzynowska, M. Skiberowski, T. Tobiański. 

przeciw głosowali P. Antczak, Ł. Brządkowski , J. Cichon, M. Ciesielski, T. Dzwonkowski, 
M. Kussowski,  M. Matysiak, E. Ziółek-Radziszewska. 

wstrzymali się od głosu W. Korda. 
nieobecni na sesji ------------ 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
 
 
Pkt 13.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w spawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji  
mieszkaniowej polegającej na budowie  
trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych  
o charakterze społecznym na działkach nr 6/4 i 7/4  
(obręb 4) oraz nr 220 (obręb 6) przy ul. Sadowej w mieście Tczew 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
09.09.2019r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym § 1, w którym 
zawarte jest określenie wielorodzinnych budynków o charakterze społecznym, pytanie 
brzmi: co się mieści pod tym pojęciem, czy to znaczy, że to będą budynki na potrzeby 
komunalne, czy na wynajem, czy na jakiś inne przeznaczenie mieszkań z tych budynków.  
 
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że słowo komunalne i na wynajem 
jest tożsame, oznacza dokładnie to samo, że TBS buduje mieszkania komunalne, będące 
mieszkaniami na wynajem z listy oczekujących na mieszkania i takie to mają być 
budynki.  
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – poinformował, że zadane pytanie wynikało z tego, że 
TBS buduje również sprzedając na wolny rynek mieszkania, więc dlatego zadane było to 
pytanie. Czyli nie będzie sprzedaży na wolnym rynku mieszkań z tych budynków.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że jest to kontynuacja 
budownictwa prowadzonego przy ul. Prostej, gdzie teren się już wyczerpał, tak więc 
dalsze budynki komunalne będą budowane na ulicy Sadowej.   
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały  
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych o charakterze społecznym na działkach nr 6/4 i 7/4 
(obręb 4) oraz nr 220 (obręb 6) przy ul. Sadowej w mieście Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XII/98/2019 
w sprawie  

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech 
budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o charakterze społecznym na działkach 

nr 6/4 i 7/4 (obręb 4) oraz nr 220 (obręb 6) przy ul. Sadowej w mieście Tczew 
podjęto jednogłośnie: za –23 

 (podczas głosowania pkt 13.4 – obecnych 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. 
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przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji ------------ 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych o charakterze społecznym na działkach nr 6/4 i 7/4 (obręb 4) oraz 

nr 220 (obręb 6) przy ul. Sadowej w mieście Tczew. 
 
Pkt  13.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia zmiany Gminnego Programu  
Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 09.09.2019 r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej – omówił projekt uchwały  
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
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 w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa 
na lata 2016-2030. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XII/99/2019 
w sprawie 

przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa 
na lata 2016-2030 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
(podczas głosowania pkt 13.5 – 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. 
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przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji ------------ 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030. 
 

Pkt  13.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przekazania do Wojewódzkiego  
Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej  
w Tczewie na uchwałę Nr L/445/2010 Rady     
Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010r.  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego   
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 18.09.2019 r. Poinformował, że Prokurator Generalny zarządził przegląd uchwał               
i wynika z niego, że w uchwale, którą podejmowaliśmy w 2010 roku są drobne 
uchybienia. W związku z powyższym jest konieczność skierowania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, celem rozpatrzenia, a ponieważ jest taka 
procedura, że musimy to uczynić uchwałą, więc właśnie to czynimy.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie na uchwałę Nr L/445/2010 Rady     
Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XII/100/2019 
w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi 
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie na uchwałę Nr L/445/2010 Rady 

Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. - 1 

(podczas głosowania pkt 13.6 – obecnych 23radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

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

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Tczewie na uchwałę Nr L/445/2010 Rady    Miejskiej 
w Tczewie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

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

1. Radni Łukasz Brządkowski, Michał Ciesielski, Marcin Kussowski   
Radni zwrócili się z wnioskiem o zabezpieczenie w projekcie budżetu na 2020 rok 
środków na realizację drugiego etapu przebudowy Stadionu Miejskiego przy                     
ul. Bałdowskiej .   

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 101 
 

2.  Radni Łukasz Brządkowski, Michał Ciesielski, Marcin Kussowski   
Radni zwrócili się z wnioskiem o zabezpieczenie w projekcie budżetu na 2020 rok 
środków na pilotażowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 
użyteczności publicznej (szkoły podstawowej) należącej do samorządu miasta 
Tczewa.    

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 102 
 
3. Radni Łukasz Brządkowski, Michał Ciesielski, Marcin Kussowski   

W związku z nadchodzącą setną rocznicą powrotu Tczewa do Polski radni wnioskują  
o zabezpieczenie w projekcie budżetu miasta na 2020 rok, środków na utworzenie 
,,Parku Stulecia”  na terenie osiedla Bajkowe – Piotrowo (dz. nr 94 z opcją 
powiększenia o działkę nr 103/1)  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 103 
 

4. Radni Łukasz Brządkowski, Michał Ciesielski, Marcin Kussowski   
Radni wnioskują o zwiększenie w projekcie budżetu miasta na 2020 rok środków w 
wysokości 150 tys. zł, na dofinansowanie ogrzewalni dla osób bezdomnych –w 
związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania ogrzewalni.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 104 
 
5. Radni Łukasz Brządkowski, Michał Ciesielski, Marcin Kussowski   
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Radni wnioskują o zabezpieczenie w projekcie budżetu na 2020 rok, środków  na 
wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oświetlenie LEDowe. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 105 
 

6. Radny Łukasz Brządkowski   
Radny zwrócił się z wnioskiem o udostepnienie lokalu należącego do Gminy 
Miejskiej Tczew o powierzchni użytkowej min. 150 m2  na potrzeby biblioteki 
pedagogicznej . 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 106 
 
7. Radny Michał Ciesielski 

W imieniu Klubu Radnych ,,Tczew od Nowa” radny zwrócił się z wnioskiem o 
zmianę przeznaczenia użyteczności terenu i wycofanie ze sprzedaży nieruchomości 
znajdującej się przy ul. Czyżykowskiej i Kołłątaja, z funkcji domu starości na 
inwestycję w formie parkingu samochodowego .  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 107 
 
8. Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie okolicy parkingu przy                        
ul. Ceglarskiej, poprzez wycięcie drzewa, które zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców. Drzewo znajduje się na wysokości ul Orzeszkowej 6, jest mocno 
pochylone i w każdej chwili może się przewrócić, uszkadzając zaparkowane 
samochody.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 108 
 
9. Radna Gertruda Pierzynowska   

Radna zwróciła się z wnioskiem o zamontowanie dwóch kamer analogowych na 
terenie schroniska dla zwierząt od strony przyległych pól.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 109 
 

10. Radna Gertruda Pierzynowska   
Radna w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do SP nr 12 wnioskuje (w miarę 
posiadanych środków) o  ułożenie spowalniaczy na długiej drodze serwisowej, 
położonej równolegle do Alei Kociewskiej od strony parkingu, jak i poza przejściem 
dla pieszych w ramach bezpieczeństwa dzieci opuszczających teren szkoły od strony 
hali sportowej. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 110 
 
Pkt  11 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poprosił pana Starostę Tczewskiego 
Mirosława Augustyna o zabranie głosu. 
 
Starosta Tczewski Mirosław Augustyn odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza 
Brządkowskiego  dotyczącej biblioteki pedagogicznej. Pan starosta poinformował, że 
biblioteka pedagogiczna będzie dalej działała. Zanim została podjęta taka decyzja, 
zastanawiano się, czy to będzie ze stratą, czy też nie, dla nauczycieli i ludzi bezpośrednio 
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zainteresowanych funkcjonowaniem tej placówki. Przeprowadzono rozmowę i dyrektor 
biblioteki miejskiej pan Krzysztof Korda zapewnił, że wszystkie osoby, które będą miały 
potrzebę skorzystania z wszelkiego rodzaju materiałów pomocniczych w pracy 
nauczycielskiej, będą miały dostęp w naszych bibliotekach.  
Także będzie to bez straty dla środowiska nauczycielskiego i wszystkich 
zainteresowanych do skorzystania tego typu placówki.  
 
Radny Kazimierz Mokwa – złożył podziękowanie młodzieży, kierownictwu oraz 
wychowawcom  z OHP Tczew, za częściowe uporządkowanie terenu dawnego poligonu.  
 
Radny Łukasz Brządkowski – odniósł się do wypowiedzi pana starosty, dopowiadając, że 
oczywiście miejska biblioteka publiczna także dysponuje zbiorami, natomiast                        
z informacji, które radny posiada, to najlepsze zbiory tczewskiej biblioteki pedagogicznej 
zostaną przekazane do filii w Gdańsku, a także do filii w Starogardzie. I niestety nasza 
biblioteka będzie trzecia w kolejności jeżeli chodzi o te zbiory.  
A problem polega także  na tym, że widocznie nasze miasto gdzieś tam z Gdańska nie ma 
aż takiego dużego prestiżu, ponieważ instytucja jakby nie było wojewódzka z naszego 
miasta odchodzi a np. w takim Pruszczu Gd., który jest dużo bliżej Gdańska taka 
biblioteka pedagogiczna pozostaje. Także mówimy o dwóch etatach doświadczonych 
bibliotekarzy, te etaty także zostaną przekazane. Więc jeżeli nasza miejska biblioteka 
publiczna będzie pełniła w jakimś zakresie rolę biblioteki pedagogicznej, no to zakres ten 
będzie bardzo niewielki.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska -  poinformowała, że 26 sierpnia br. wraz z radnym 
Kazimierzem Mokwą odwiedziła tczewskie schronisko dla zwierzą. Następnie radna 
przedstawiła prezentację z pobytu w schronisku.  
 
Radny Tomasz Tobiański – w nawiązaniu do wystąpienia radnej Gertrudy 
Pierzynowskiej, poinformował, że w ramach sobotniego parkrun, zbierana będzie karma 
dla zwierząt z tczewskiego schroniska. 
Radny zachęcił wszystkich do udziału w Psikniku, który odbędzie się 29 września br. 
(niedziela) o godz. 12.00 na Bulwarze Nadwiślańskim. 
Podziękował panu Prezydentowi Miasta Mirosławowi Pobłockiemu i panu Staroście 
Tczewskiemu Mirosławowo Augustynowi, za objęcie patronatem wydarzenia 
sportowego biegacze w hołdzie Kazimierzowi Piechowskiemu, które odbyło się                         
31 sierpnia br. w ramach obchodów Roku Kazimierza Piechowskiego. Udział wzięło 
około 300 osób z całego kraju.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przekazał komunikaty:  
- 80 rocznica zbrodni niemieckiej w lesie szpęgawskim, chętni do wzięcia udziału mogą 
skorzystać z autokaru, który będzie podstawiony na parkingu przy ul. Westerplatte                     
o godz. 11.40,  
- w dniu jutrzejszym w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego o godz. 
17.00 odbędzie się promocja książki Kazimierza Ickiewicza pt. II wojna wybuchła                    
w Tczewie, radni otrzymali egzemplarz książki,  
- w związku z Rokiem Kazimierza Piechowskiego, 3 października br. o godz. 15.30 
odbędzie się msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Św. a o godz. 16.30 odsłonięcie 
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tablicy na budynku, w którym mieszkał Kazimierz Piechowski tj. przy ulicy Sambora 18, 
a o godz. 18.00 w CKiS w Tczewie odbędzie się projekcja filmu Uciekinier, 
- prezes Sambora pan Michał Kaczyński, upoważnił mnie do przekazania zaproszenia na 
pierwszy mecz inaugurujący rozgrywki I ligi, który odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 
w sali II LO w Tczewie, 
- 17 października br. o godz. 16.00 konwent,  
- od 21-25 października br. komisje,  
- 31 października br. o godz. 10.00 sesja Rady Miejskiej. 
- toczy się akcja przejęcia przez państwo Mostu Tczewskiego i jest możliwość zgłoszenia 
swojego poparcia w formie internetowej, a wszyscy z Państwa radnych, którzy chcieliby 
dać wyraz swojego poparcia, to pod takim hasztagiem most tczewski jak Westerplatte 
będzie możliwość zrobienia sobie takiego zdjęcia. Pani Jolanta Pobłocka z takim 
hasztagiem czeka i takie zdjęcie będzie można zrobić.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1205. 
 
 
                        Przewodniczący 

                                   Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                    Zenon Drewa 

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


