
1 

 

 

 

 

P r o t o k ó ł  N r  XIII/2019 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 31 października 2019 roku 

 

godz. 10.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

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

Obecni radni:   22 / wg listy obecności 
 

Nieobecni radni:   Iwona Nitza       
                              

 
Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył XIII 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 22 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 dnia 17 października 2019 r. Przedstawił zmiany do porządku obrad sesji, tj.: 
 
Zdjęcie z porządku obrad sesji: 
- pkt-u 12 Informacja z wykonania analizy zagrożeń obszaru wodnego w Gminie     
  Miejskiej Tczew.     
Wobec powyższych propozycji nastąpi zmiana w numeracji punktów porządku obrad.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – poddał pod głosowanie porządek obrad 
sesji wraz ze zmianą. 
 

Porządek obrad sesji wraz ze zmianą 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

 (podczas głosowania zmiany do porządku  – obecnych 22 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, R. Brucki,  W. Borzyszkowski,  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, G. Pierzynowska,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
----------- 

 
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 26 września 2019 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik 2019 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 września 

2019r. do 30 października 2019 r. 
 
      II . Część druga: 
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7. Wybór ławników do sądów powszechnych: 
a) wystąpienie przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej 
   - podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia  wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia 
regulaminu tajnego głosowania, 
c) głosowanie tajne. 

8. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 
r. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie z przeprowadzonej 
analizy oświadczeń majątkowych   złożonych na początku VIII kadencji 2018-
2023 oraz złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (za 2018 rok). 

10. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 
2018/2019. 

11. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2019 r.” 
 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

12.1 stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, 
12.2  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 
12.3  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 

12.4  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                   
i stawki tej opłaty, 

12.5  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  

12.6  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Tczewie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, 

12.7  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi, 

12.8  uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy                          
o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2020, 

12.9  przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2019-2023, 
12.10 przystąpienia do realizacji projektu ,,Lokalny System Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim- edycja II” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata       
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 

12.11 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019r, 
12.12 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032, 
12.13 rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia i stosowania przez radnych     
           miejskich Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.                                                               

13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
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Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 26 września 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 26 września 2019 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Protokół z sesji z dnia 26 września 2019r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 22 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 22 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych) 

 
za głosowali P. Antczak, R. Brucki,  W. Borzyszkowski,  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, G. Pierzynowska,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
----------- 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji z dnia 26 września 2019 r.       

 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik 2019 r.     
             
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki - przedstawił informację z bieżącej 
działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Pan Michał Kwiatkowski z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu przedstawił 
prezentację dotyczącą wyników badań mobilności uczniów szkół podstawowych w 
Tczewie.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Zenonem Drewa złożyli gratulacje Panu Mateuszowi Biskupowi wychowankowi Unii 
Tczew, za uzyskanie kwalifikacji do Mistrzostw Świata w rywalizacji wioślarskich 
dwójek.   
Pan Mateusz Biskup podziękował swojemu trenerowi panu Mariuszowi Grubichowi, 
oraz dyrektorowi TCSiR panu Andrzejowi Błaszkowskiemu, jak również za złożone 
gratulacje.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, 
pytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
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Radny Marcin Kussowski – przedstawił uwagę dotyczącą remontu ulicy Czatkowskiej, 
polegająca na ustawieniu świateł i utrzymaniu odpowiedniego porządku co do 
przejezdności ulicy.   
 
Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu stadionu przy 
ulicy Bałdowskiej, a mianowicie firma wykonująca modernizacją stadionu wystąpiła                     
o przedłużenie czasu remontu, jaki jest czas wydłużenia i czy w tym roku 
kalendarzowym przewiduje się otwarcie stadionu. Biegający Tczew chciałby wziąć 
udział w tym otwarciu. 
 
Prezydent  Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że jest to trudne pytanie , 
nakładają się tutaj z jednej strony rzeczywiste zamiary wykonawcy, z którym współpraca 
jest trudna. Wykonawca zażądała, żeby miast złożyło gwarancje bankowe na płatność, co 
jest rzeczą dziwną, skoro pieniądze są zabezpieczone w budżecie. Gwarancje bankowe 
kosztują, bo to nie jest gwarancja na kilkaset złotych tylko na parę milionów. 
Wykonawca kłócił się z projektantem, w tej chwili jest widoczny postęp.  Natomiast czy 
wykonawca zdąży z wykonaniem remontu, to w tej chwili jest już uzależnione od 
pogody. Nakładana nawierzchnia wymaga odpowiedniej temperatury, tj. przynajmniej               
5 stopni i bez opadów deszczu. Jeżeli pogoda dopisze i uda się położyć nawierzchnię, 
wówczas event Biegającego Tczewa mógłby się odbyć.  
Gdyby z różnych powodów nie udało się w terminie dokończyć modernizacji stadionu, to 
najbliższy termin to jest wiosna przyszłego roku.  
 
Radna Bożena Chylicka – zapytała, kiedy jest planowane zakończenie robót na ulicy 
Czatkowskiej. 
 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie Przemysław Boleski  - poinformował, 
że zakończenie robót na ulicy Czatkowskiej planowane jest na 20 listopada br.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 września 
2019r. do 30 października 2019 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że w w/w okresie radni 
nie złożyli interpelacji. 
 
II Część  
Pkt 7 
Wybór ławników do sądów powszechnych 

a) wystąpienie przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej 

- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia  wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia 
regulaminu tajnego głosowania, 

c) głosowanie tajne. 
 

Pkt 7a 
Wystąpienie przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 
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Przewodniczący zespołu ds. zaopiniowania kandydatów radny Roman Kucharski  – 
odczytał wystąpienie stanowiące zał. do protokołu.  
 
Pkt 7b 
wybór Komisji Skrutacyjnej –  
podjęcie uchwały w sprawie  
powołania  Komisji Skrutacyjnej  
do przeprowadzenia wyboru ławników  
do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu głosowania 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa - poinformował, że kluby radnych 
wytypowali swoich przedstawicieli do składu komisji skrutacyjnej i tak: 
- Klub Radnych PO – wytypował radną Brygidę Genca, 
- Klub Radnych ,,Tczew od Nowa”  - wytypował radnego Łukasza Brządkowskiego,  
- Klub Radnych PiS – wytypował radnego Wojciecha Kordę, 
- Klub Radnych PNP – wytypował radnego  Krzysztofa Misiewicza.  
  
Wytypowani radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Zenon Drewa – przedstawił projekt uchwały wraz                     
z regulaminem głosowania, ogłaszając przerwę w obradach sesji celem ukonstytuowania 
się komisji skrutacyjnej – wyboru przewodniczącego komisji, przygotowania kart do 
głosowania. 

Przerwa 
Po przerwie 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Zenon Drewa  – wznowił obrady sesji, poinformował, 
że komisja skrutacyjna się ukonstytuowała i na przewodniczącego wybrała radną Brygidę 
Genca.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do 
sądów powszechnych i ustalenia regulaminu głosowania.   

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XIII/101/2019 
w sprawie 

powołania  Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników 
do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu głosowania 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
( podczas głosowania w/w projektu uchwały - obecnych 22 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych) 
 
za głosowali P. Antczak, R. Brucki,  W. Borzyszkowski,  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, G. Pierzynowska,                                  
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M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 
przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
----------- 

 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie powołania  Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych                

i ustalenia regulaminu głosowania. 
 

Pkt 7c 
Głosowanie tajne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że radni otrzymali 
informacje o kandydatach na ławników (wykaz w zał.),  których nazwiska są 
umieszczone na kartach do głosowania tajnego.  
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Brygida Genca odczytała regulamin 
głosowania tajnego. Poinformowała, że Rada Miejska w Tczewie wybiera 4 kandydatów 
na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, a do Sądu Rejonowego w Tczewie 
wybiera 6 kandydatów.  

Głosowanie tajne 
 
Komisja skrutacyjna przygotowane  karty do głosowania tajnego wręczyła  21 radnym 
obecnym na sali obrad ( nieobecna na sesji  radna Iwona Nitza,  nieobecna podczas 
głosowania radna Bożena Chylicka). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  – ogłosił przerwę w obradach sesji, 
poinformował, że po głosowaniu tajnym, komisja skrutacyjna udała się do Biura Rady                  
w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołów.  
 
Pkt 8 
Informacja Prezydenta Miasta  
o złożonych oświadczeniach majątkowych  
za 2018 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 Prezydenta Miasta o złożonych 
oświadczeniach majątkowych za 2018 r. 

 
Pkt 9 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Tczewie z przeprowadzonej analizy oświadczeń  
majątkowych   złożonych na początku VIII kadencji  
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2018-2023 oraz złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia  
2018 r. (za 2018 rok) 
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 Przewodniczącego Rady Miejskiej                  
w Tczewie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych    
złożonych na początku VIII kadencji 2018-2023 oraz złożonych  

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (za 2018 rok). 
 

Pkt 10 
Raport o stanie realizacji zadań  
oświatowych miasta Tczewa w roku  
szkolnym 2018/2019. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa -  poinformował, że radni zapoznali się                  
z w/w informacją. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
przedstawił wystąpienie na temat realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku  
szkolnym 2018/2019 (wystąpienie w zał.).  
 
Radny Wojciech Borzyszkowski – zwrócił się z zapytaniem; jaki jest procent subwencji 
w stosunku do tego, co dorzuca miasto i ile dorzuca miasto łącznie z remontami na 
szkoły.  
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban – poinformował, że jest to zazwyczaj 44% z tego 
co miasto dokłada.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że subwencja oświatowa w 2018 roku 43 961 838,00 zł tj. 53,19%, 
natomiast środki z budżetu miasta 35 790 553,00 zł, co stanowi 43,30 %.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 
miasta Tczewa w roku szkolnym 2018/2019. 

 
Pkt 11 
Informacja z przebiegu  
„Nieobozowej Akcji Lato w 2019 r.” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa -  poinformował, że oprócz w/w 
informacji, dodatkowo radni otrzymali odrębne zestawienie z wizytowanych przez siebie 
miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży i wysunięte  z wizytacji wnioski.   
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
przedstawił informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży.  
Więcej wag nie zgłoszono. 



9 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z przebiegu  
„Nieobozowej Akcji Lato w 2019 r. 

 
Pkt 12 podjęcie uchwał  
Pkt 12.1 
Podjęcie uchwały w sprawie  
stwierdzenia wyboru ławników  
do sądów powszechnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 1 października  2019r. Zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej                    
o odczytanie protokołów z przeprowadzonego głosowania tajnego z wyborów na 
ławników do sądów powszechnych. 
 
Przewodnicząca  Komisji Skrutacyjnej Brygida Genca – odczytał protokoły z tajnego 
głosowania na ławników do sądów powszechnych ( Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu 
Rejonowego w Tczewie), stanowiące zał. do protokołu.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że projekt uchwały                     
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, został przyjęty przez 
Radę Miejską w tajnym głosowaniu.  
 
W wyniku tajnego głosowania  
 

Uchwałę Nr XIII/102/2019 
w sprawie 

stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych 
 

podjęto w tajnym głosowaniu ( protokoły w zał.)  
(podczas tajnego głosowania  – obecnych 21 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali ------------ 
przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

B.  Chylicka, 
 

 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 
ławników do sądów powszechnych. 
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Pkt 12.2 
Podjęcie uchwały w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy  
Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                     
z dnia 25 października 2019 r. Poinformował, iż Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny wydał pozytywną opinię na temat w/w projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Omówił projekt uchwały 
zgodnie z uzasadnieniem.  
 
Radny Marcin Kussowski – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie prowadzona akcja 
informacyjna dotycząca zmian w regulaminie odbierania odpadów.  
Poinformował, że odbyło się spotkanie wspólnot i zarządców nieruchomości,  na które  
Urząd  Miasta przygotował dwa tysiące ulotek dla wszystkich przedstawicieli tych 
wspólnot, spółdzielni i zarządców. Czy udało by się w tym roku jeszcze akcje 
informacyjną poszerzyć, bo ilość rozdanych ulotek jest zbyt mała.  
Brakuje także informacji o sposobie wyrzucania i  odbierania odpadów wielko 
gabarytowych. Może taką informacje można byłoby ujednolicić na jednym plakacie, czy 
na naklejkach i przekazać do zarządców nieruchomości do przywieszenia na śmietnikach.  
Zarządcy nieruchomości bardzo narzekali na to, że obwiązek przekazywania pojemników 
z workami na odpady bio, spadł na nich.   
Radny poinformował, że może wystąpić problem związany z odpowiedzialnością 
zbiorową dotyczącą niesegregowania odpadów. Wystarczy że  niektórzy  mieszkańcy nie 
będą segregować odpadów, a  kary za to będą podzielone na wszystkich mieszkańców, 
segregujących i niesegregujących.  
Radny poinformował, że przepisy stanowią, iż wiaty śmietnikowe powinny być 
umiejscowione 10 metrów od budynku, a na terenie miasta niektóre  nieruchomości  są 
po obrysie. Może wypadało by poprosić  pana posła o zmianę i rozwiązanie tego 
problemu. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk – poinformował, że akcja promocyjno-
informacyjna będzie cały czas kontynuowana, a jeżeli będzie trzeba, to oczywiście 
będziemy dodrukowywali ulotki. Informacje ukazują się w prasie lokalnej, w mediach, 
gdzie tylko można staramy się dotrzeć do mieszkańców.  
Wątek dotyczący rozdawania przez zarządców pojemników z workami na odpady bio, 
wiąże się z oszczędzaniem czasu mieszkańców, którzy musieliby w dwóch miejscach 
załatwiać formalności, a tak robią to w jednym miejscu.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Miejskiej 
Tczew. 
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W wyniku jawnego głosowania  
 

Uchwałę Nr XIII/103/2019 
w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew 
 

podjęto jednogłośnie: za –22 
(podczas głosowania pkt 12.2 – obecnych 22 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, G. Pierzynowska,                         
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
Pkt 12.3  
Podjęcie uchwały w sprawie  
szczegółowego sposobu i zakresu  
świadczenia usług w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
25 października  2019r. Poinformował, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
wydał pozytywną opinię na temat w/w projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – poinformowała, że 
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Omówił projekt uchwały 
zgodnie z uzasadnieniem.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XIII/104/2019 
w sprawie 
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szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

podjęto jednogłośnie : za –22 
(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 22 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, G. Pierzynowska,                         
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
Pkt 12.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w spawie 
wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi i stawki tej opłaty 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
25 października  2019r.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Poinformował, że 
zastanawiano się dość długo, brane były pod uwagę różne warianty, czy nie zmieniać 
metody, która jest dotychczas, ale doszliśmy do wniosku, że pozostajemy przy metodzie 
opłaty za osobę.  
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Przedstawił informacje 
dotyczące kosztów, zawarte w uzasadnieniu do uchwały.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych ,,Tczew od Nowa” Łukasz Brządkowski – 
poinformował, że klub Radnych ,, Tczew od Nowa” popiera projekt uchwały.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi               
i stawki tej opłaty. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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Uchwałę Nr XIII/105/2019 
w sprawie  

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     
i stawki tej opłaty. 

podjęto jednogłośnie: za –22 
 (podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 22 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, G. Pierzynowska,                         
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza,  
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 
 
Pkt  12.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
25 października  2019r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej – omówił projekt uchwały  
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
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 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/106/2019 
w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 22 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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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, , G. Pierzynowska,                         
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

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

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

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Pkt  12.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków Zespołu  
Interdyscyplinarnego w Tczewie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 18 października 2019 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka -  poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Tczewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/107/2019 
w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Tczewie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 21 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,                    
K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,  M. Matysiak,                  
K. Mokwa, K. Misiewicz, , G. Pierzynowska,  M. Skiberowski,                           
T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
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nieobecni podczas 
głosowania 

 
B. Genca, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 
Pkt  12.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia szczegółowych zasad  
ponoszenia odpłatności za pobyt  
w schronisku dla osób bezdomnych  
oraz schronisku dla osób bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 4 października 2019 r.  
 
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                   
w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/108/2019 
w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 22 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, G. Pierzynowska,                                 
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
----------- 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 
Pkt  12.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  
ustawy o działalności pożytku publicznego   
i o wolontariacie na rok 2020 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 4 października 2019 r. Poinformował, że Tczewska Rada Pożytku Publicznego 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Przedstawił projekt uchwały, zgodnie z treścią zawartą w uzasadnieniu.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka -  poinformowała, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Radny Łukasz Brządkowski – poinformował, że program jest niewystarczający. Program 
zapewnia wsparcie dla organizacji pozarządowych, ale na minimalnym poziomie.                    
W programie zabrakło najważniejszych trzech aspektów. Kwota na wsparcie działań 
organizacji pozarządowych zostanie taka, jak była w roku poprzednim, a ceny i koszty 
wszystkich działalności wzrastają, więc przy zachowaniu tego samego poziomu wsparcia 
działalność merytoryczna organizacji pozarządowych będzie mniejsza.  
      Brakuje także nawiązania do opracowania wieloletniego programu współpracy, 
ponieważ dzięki temu programowi, będzie można realizować działania kilkuletnie, co 
pomoże organizacjom, które takie działania już mogłyby realizować, np. świetlice dla 
dzieci i młodzieży. Jeżeli by te zadania były, np. trzyletnie wtedy organizacja nie 
musiałaby co roku występować z wnioskiem o dotacje.  
,, Postulat utworzenia generatora wniosku ułatwia prace nie tylko organizacjom 
pozarządowym, ale także ułatwia kontrole i prace urzędnikom odpowiedzialnym za 
rozliczanie zadań organizacji pozarządowych, dlatego uważam, że ten program 
oczywiście jest potrzebny. Zapewnia na tym minimalnym poziomie wsparcie dla 
organizacji pozarządowych, jednak wydaje mi się, że powinniśmy tutaj myśleć                        
i korzystać z dobrych wzorców, które gdzieś już są w innych miastach realizowane, 
dlatego przy tym głosowaniu wstrzymam się od głosu”. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban – poinformował, że o tych  kwestiach rozmawiano 
już wielokrotnie, również na ostatniej komisji. 
Odnośnie zapisanej kwoty, która nie ma ulec zmianie, jest to nieprawda, ponieważ                   
w programie jest zapisane, iż planuje się kwotę a nie, że taka kwota będzie, trwają 
jeszcze prace nad budżetem miasta, więc ostatecznie jaka to będzie kwota to się okaże.  
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Jeżeli chodzi o wieloletni program współpracy, to jest on na dzień dzisiejszy dla 
organizacji pozarządowych niekorzystny, bo już na dzisiejszy dzień możemy określić 
ewentualnie przybliżoną kwotę, jaką chcemy przeznaczyć jako miasto, na wspieranie 
organizacji pozarządowych. Gdybyśmy mieli tę kwotę określić na najbliższe trzy lata, to 
na pewno byłaby to kwota taka sama, a nie zwiększona. Sam pan radny powiedział, że co 
roku koszty ulegają zwiększeniu, wspominając chociażby o najniższym wynagrodzeniu, 
czy innych kwestiach. Przyznając i określając już kwotę w dzisiejszym programie na 
kilka lat, byłoby to niemożliwe i tak by powodowało potrzebę określonych zmian, a nikt 
tych kwot na dzień dzisiejszy na przyszłe lata nie określi, chociażby dlatego, że ona 
wynikają z wpływów tzw. ,,kapslowego”, które poznajemy po każdym roku na 
przyszłość.   
Jeżeli chodzi o generator wniosku, rzeczywiście ten wniosek – postulat jest składany, on 
jest składany przez ostatnie dwa, czy trzy lata cały czas przez cztery czy pięć organizacji 
pozarządowych, reszta  organizacji pozarządowych przede wszystkim ich przedstawiciele 
zrzeszeni w Tczewskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego tego wniosku nie 
poparli. Są na dzień dzisiejszy za tym, żeby konkursy były przeprowadzane w taki 
sposób ja dotychczas. 

 
Radny Łukasz Brzdkowski - …,, bardzo mnie cieszy to, że ta kwota wsparcia dla 
organizacji pozarządowych może wzrosnąć, ale też widzę takie niebezpieczeństwo, że 
jeżeli jest wpisana kwota około, to też może się okazać, że w wyniku prac budżetowych 
ta kwota może być niższa. Chciałbym, żeby jednak tak kwota, jeżeli nie może być 
większa, to chociaż aby utrzymała się na tym samym poziomie.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew                           
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/109/2019 
w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy                       

o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2020 
 

podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz. -3 
(podczas głosowania pkt 12.8 – obecnych 22 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. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz,                         
G. Pierzynowska,  M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

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

 
----------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 
 

Pkt  12.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyjęcia programu rozwoju  
sportu na lata 2019-2023 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia  
2 października 2019 r. Poinformował, że Tczewska Rada Pożytku Publicznego 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
          
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
omówił projekt uchwały i 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. 
 
Radny Michał Ciesielski – przedstawił uwagi do programu rozwoju sportu na lata                   
2019-2023. Poinformował między innymi, że program jest dokumentem informacyjnym, 
który nie zawiera oceny. Wystąpienie radnego w zał.  
 
Radna Ewa Ziółek-Radziszewska o godz. 12.45 za zgodą przewodniczącego rady, 
opuściła obrady sesji.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2019-2023. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/110/2019 
w sprawie 

przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2019-2023 
podjęto większością głosów: za – 18, przeciw – 0, wstrz. -3 

(podczas głosowania pkt 12.9 – obecnych 21 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. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz,                         
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G. Pierzynowska,  M. Skiberowski, T. Tobiański,   
przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu Ł. Brządkowski , M. Ciesielski, M. Kussowski,                        
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
E. Ziółek-Radziszewska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju 

sportu na lata 2019-2023. 
 
Pkt  12.10  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia do realizacji projektu  
,,Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  
w partnerstwie tczewskim- edycja II” w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata        
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z  
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
4 października 2019 r. 
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. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,,Lokalny System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim- edycja II” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP                 
2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/111/2019 
w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu ,,Lokalny System Aktywizacji                          
Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim- edycja II” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata                      
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego                   

Funduszu Społecznego 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 12.10 – obecnych 21 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, G. Pierzynowska,                                 
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M. Skiberowski, T. Tobiański,   
przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
E. Ziółek-Radziszewska. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu ,,Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie 

tczewskim- edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Pkt  12.11  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa 
 na 2019r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
21 października 2019 r. 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019r. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/112/2019 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 12.11 – obecnych 21 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, G. Pierzynowska,                                 
M. Skiberowski, T. Tobiański,   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
E. Ziółek-Radziszewska. 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 

Tczewa na 2019r. 
 
Pkt  12.12  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 
21 października 2019 r. 
 
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierz Ickiewicz– poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 
2019-2032. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/113/2019 
w sprawie 

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

(podczas głosowania pkt 12.12 – obecnych 21 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, G. Pierzynowska,                                 
M. Skiberowski, T. Tobiański,   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
E. Ziółek-Radziszewska. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032. 
 
Pkt  12.13  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
rozpatrzenia petycji dotyczącej  
wprowadzenia i stosowania przez  
radnych  miejskich Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
22 października 2019 r. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Skiberowski– 
przedstawił wniosek Komisji, o treści: ,, Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 28 
października 2019 r. przesłana według właściwości przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Gdańsku dot. nieużyczenia Bulwaru nad Wisłą na VI Pomorskie Święto 
Wisły organizowane w dniach 7-8.09.2019r. i podtrzymuje swoje stanowisko to tożsamej 
skargi rozpatrywanej w sierpniu, która była podjęta uchwałą Nr XI/92/2019 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r. uznając ją za bezzasadną. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek: ,,kto jest za uznaniem w/w 
skargi za zasadną”. W głosowaniu: 6-przeciw/jednogłośnie/, 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 petycji dotyczącej wprowadzenia i stosowania przez  
radnych  miejskich Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.                                                            
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XIII/114/2019 
w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia i stosowania przez radnych  
miejskich Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
(podczas głosowania pkt 12.13 – obecnych 21 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, G. Pierzynowska,                                 
M. Skiberowski, T. Tobiański,   

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji I. Nitza, 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
E. Ziółek-Radziszewska. 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej wprowadzenia i stosowania przez radnych  miejskich Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów. 
Pkt 13 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

1. Radny Roman Kucharski 
Radny zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zakazu wieszania reklam na 
wszystkich skrzyżowaniach w Tczewie będących w zarządzie MZD. Reklamy na 
skrzyżowaniach mają rozpraszać kierowców.    

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 113 
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2.  Radny Marcin Kussowski 
Radny zwrócił się z zapytaniem : Czy akcja ,,zielone przystanki” jest akcją 
jednorazową, czy sukcesywnie będzie rozwijana i docelowo tam, gdzie jest 
możliwość, przystanki zostaną ,,zielone” ?  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 114 
 
3. Radny Marcin Kussowski   

Radny zwrócił się z zapytaniem : Czy może powstać lista miejsc do 
zagospodarowania pod tzw. parki kieszonkowe ( mała zieleń) ?  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 115 
 

4.  Radny Skiberowski Maciej  
Radny zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie 4 dużych pojemników na nakrętki 
plastikowe w różnych częściach Tczewa ( ul. Jedności Narodu, Armii Krajowej,                      
os. Czyżykowo, os. Stare Miasto). Koszt jednego pojemnika o pojemności 1500 
litrów to ok. od 1300-1500 zł. Wiele osób zbiera nakrętki w celu składowania ich. 
Nakrętki zbierane są często, aby wspomóc innych finansowo. Montując takie 
pojemniki załatwiane są 2 sprawy-  segregacja oraz możliwość połączenia tego                    
z pomocą osobom, które potrzebują wsparcia.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 116 
 
5.  Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się z wnioskiem o nawiązanie współpracy Prezydenta Miasta                         
z Wójtem Gminy Tczew w ramach realizacji oświetlenia Wiślanej Trasy Rowerowej 
na odcinkach Struga Subkowsko- Knybawa. Mieszkańcy korzystają z tego ciągu 
komunikacyjno- pieszego natomiast w okresie jesienno- zimowym zostali pozbawieni 
możliwości spacerowania, jazdy rowerem itd.  
 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 117 
 
Pkt  11 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Łukasz Brządkowski – zaprosił wszystkich mieszkańców na dwa wydarzenia 
organizowane przez Dawny Tczew, związanych ze Świętem Zmarłych , tj. w dniu 
dzisiejszym o godz. 18.00, spod tczewskiej Fary, wyruszy spacer Tczewskie Zaduszki, 
jest to spacer, który prowadzi szlakiem nieistniejących cmentarzy na Starym Mieście.  
2 listopada br. o godz. 12.00 z parkingu przy Intermarche wyruszy przejazd rowerowy 
śladem nieistniejących cmentarzy.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z apelem do właścicieli banerów 
wyborczych, które jeszcze wiszą, o zdjęcie tych banerów i przekazanie ich do schroniska 
dla zwierząt, jest to idealny materiał do obijania bud na zimę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przekazał komunikaty:  
- radni otrzymali zaproszenie na XII Tczewski Festiwal Twórczości Kociewskiej, 
- 11 listopada br. Święto Odzyskania Niepodległości, udział bierze poczet sztandarowy, 
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- 25 listopada br. (poniedziałek) w godz. od 16.00-20.00  w sali obrad Rady Miejskiej, 
odbędzie się szkolenie dla radnych nt. ,,ustawa o samorządzie gminnym, nowe instytucje 
i interpretacje.” 
- konwent odbędzie się 14 listopada br. o godz. 16.00, 
- komisja odbędą się od 18-21 listopada br.  
- sesja odbędzie się 28 listopada br. o godz. 10.00 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że radny Tomasz 
Tobiański wziął udział w maratonie, który odbył się w Poznaniu, przebiegł 42 km                 
195 metrów, w 3 godziny 13minut.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady XIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1315. 
 
 
                        Przewodniczący 

                                   Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                    Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 

 

 

 

 


