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P r o t o k ó ł  N r  XVII/2020 

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

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 27 lutego 2020 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: Bożena Chylicka 
                                                                                                   
 
Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył XVII 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 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 13 lutego 2020 r.  
 
Uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek posiedzenia:  

I. Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2020 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 stycznia 

2020r.  do 26 lutego 2020 r. 
 
      II . Część druga: 

7. Informacja z realizacji w 2019 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

8. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2019 r. 
9. Informacja z przebiegu ,,Nieobozowej Akcji Zima 2020”. 
10. Informacja z działań podejmowanych w 2019 r. w ramach obchodów Roku 

Kazimierza Piechowskiego w Tczewie  
 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok 
11.2  wieloletniej prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034 
11.3  przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do partnerstwa z Województwem 

Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie 
przygotowania i realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych 

11.4  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi 
Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy § 3 ust.1 pkt 1 i 3 uchwały Nr 
XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew 

11.5  skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie 

11.6  wstrzymania rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji 

12. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa  

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 30 stycznia 2020 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Zenon Drewa –przedstawił w/w protokół z sesji.   
Poinformował, że protokół były wyłożony w Biurze Rady do wglądu.  
 
Czy są uwagi do protokołu.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie protokół                 
z  sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Protokół z sesji z dnia 30 stycznia 2020r. 
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, 

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B.  Chylicka,   
nieobecni podczas 
głosowania 

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

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 30 stycznia 2020 r.      

 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2020 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 
zapytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Radny Józef Cichon – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kolejności wykonywanych 
prac w ramach rewitalizacji na osiedlu Zatorze, np. remont ul. Kruczej, ulica ta jest 
zniszczona przez samochody transportowe dojeżdżające na budowę budynków przy               
ul. Prostej, a nie będzie wykonywana w pierwszej kolejności.          
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że kolejność 
wykonywanych prac remontowych ulic wynika z harmonogramu robót, który jest 
dostosowany między innymi do kolejności wykonania prac kanalizacji deszczowej. 
 
Radny Łukasz Brządkowski – zapytał, czy gmina miejska otrzyma w marcu ofertę biletu 
metropolitarnego, w celu zapoznania się i przedyskutowania.  
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Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że bilet metropolitarny, 
który ma powstać  dla miast od Wejherowa do Pruszcza w lipcu jest deklaracja 
polityczną. Od hasła bilet miesięczny za 150 zł, do jego wprowadzenia jest daleka drogą, 
tzn. można wprowadzić taki bilet, tylko w ślad za tym powinien być system rozliczeń dla 
gminy, którego w tej chwili nie ma. Gminy będą się jeszcze spotykały i dyskutowały                
o cenie biletu.  
Miasto Tczew oczekuje od Zarządu Związku oferty cenowej, ile by kosztowało włączenie 
się do biletu. Pamiętając o tym, że od Pruszcza do Wejherowa mamy ciągłość gmin, to od 
Pruszcza do Tczewa są jeszcze dwie inne gminy, które do tej pory nie były 
zainteresowane przystąpieniem do biletu. Z bardzo prostego powodu, ponieważ z tym się 
wiążą koszty. Argumentacja była taka, że kursuje pięćdziesiątka i to wystarczy. Może być 
problem z rozliczeniem. Temat jest bardzo trudny. 
Pan prezydent wyjaśnił kwestie związane z  tzw. biletem metropolitarnym dla Tczewa.  
 
Radny Tadeusz Dzwonkowski – zwrócił się z zapytaniem, czy jest podpisana umowa                  
z wykonawcą dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury sportowej  przy 
Szkole Podstawowej Nr 1, a jeżeli nie to kiedy będzie podpisana.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że prace już trwają, a 
umowę  podpisano pod koniec stycznia.  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z zapytaniem, czy są sygnały od mieszkańców                     
o nieprzyjemnych zapachach oraz czy mieszkańcy skarżą się na komunikacje w mieście.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – odnośnie ZUOS poinformował, że po 
oddaniu zadaszenia nad halą dojrzewania kompostu, temat nieprzyjemnych zapachów 
jest opanowany.  
Ponadto nie każdy zapach, który się pojawia w Tczewie jest z ZUOS, są dwa inne źródła, 
oprócz tego co się dzieje przy ul. Malinowskiej, zapachy mogą pochodzić jeszcze od 
gnojówki  wywożonej na pola przez rolników.  
Co do komunikacji miejskiej, nie ma żadnych złych informacji, co oznacza, że 
funkcjonuje ona dobrze. 
 
Radny Józef Cichon – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rury ciepłowniczej przez 
most przy ul. Mostowej i wejścia w porozumienie z GEPEC odnośnie podłączenia                   
os. Zatorza do sieci ciepłowniczej.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że wykonanie rury 
ciepłowniczej przy remoncie mostu przy ul. Mostowej będzie uwzględnione, ale GEPEC 
nie jest zainteresowany podłączeniem osiedla Zatorze, jak i osiedla Staszica do sieci 
ciepłowniczej, są to duże tereny a mało mieszkańców.  
 
Radny Marcin Kussowski – poinformował, że odbyło się spotkanie z rodzicami osób 
niepełnosprawnych i że odbędzie się jeszcze drugie spotkanie ze Starostą Tczewskim.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że w swojej informacji nie 
wspomniał o spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ było to pierwsze 
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spotkanie i sprawa nie jest jeszcze do końca załatwiona, bo trudno chwalić się, że było 
pierwsze spotkanie.  
Odbyły się jeszcze dwa robocze spotkania ze Starostą Tczewskim, w konsekwencji 
będzie zaproszenie dla zainteresowanych na spotkanie z panem Starostą z dyrektorami 
domów opieki w Bielawkach i w Rudnie. Zakładamy nawet wyjazd z rodzicami w celu 
pokazania w jakich warunkach osoby dorosłe niepełnosprawne mogą przebywać. Temat 
jest cały czas w realizacji. 
 
Radny Józef Cichon – zwrócił się z zapytaniem, czy miasto planuje przebudowanie ulicy 
Tczewskich Saperów. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że jest w planach 
przebudowa ulicy Tczewskich Saperów, ale nie jeszcze w tym momencie ponieważ ten 
teren będzie przedmiotem bardzo dużych prac inwestycyjnych.  
Rzeczywiście tempo budowy części mieszkaniowej przy tej ulicy jest duże. Ulica 
Tczewskich Saperów docelowo będzie kompletnie przebudowana, będzie miała zupełnie 
inny przebieg, a zwłaszcza włączenie się tej ulicy w ul. Aleję Zwycięstwa. Planowane 
jest stworzenie nowego tzw. węzła transportowego, czyli wyprowadzenie ulicy 
Tczewskich Saperów na wprost ul. Alei Zwycięstwa i stworzenie w tym miejscu 
skrzyżowania. To będzie w przyszłości, natomiast to nad czym trwają dzisiejsze  prace, to 
jest pozyskanie inwestorów na działkę na której kiedyś był tzw. koszarowiec.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 19 grudnia 2019 
r. do 29 stycznia 2020 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że w w/w okresie radni 
nie złożyli interpelacji. 
 
Radny Ryszard Brucki o godz. 10.45, usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Rady, 
opuścił obrady sesji.  
 
II Część  
Pkt 7 
Informacja z realizacji w 2019 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla 
uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
omówił powyższą informację, którą komisja pozytywnie  zaopiniowała.  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji w 2019 r. stypendiów 
szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. 
 
Pkt 8 
Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2019 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że komisje stałe 
zaopiniowały pozytywnie Sprawozdania z działalności za 2029 rok.  
Uwag nie zgłoszono 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła sprawozdania z działalności komisji stałych Rady 

Miejskiej za 2019 r. 
 
Pkt 9 
Informacja z przebiegu ,,Nieobozowej Akcji Zima 2020” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Tomasz Tobiański – 
omówił powyższą informację, którą komisja pozytywnie  zaopiniowała.  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z przebiegu ,,Nieobozowej Akcji Zima 
2020” 
 
Pkt 10 
Informacja z działań podejmowanych w 2019 r. w ramach obchodów Roku 
Kazimierza Piechowskiego w Tczewie  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z działań podejmowanych w 2019 r.                         
w ramach obchodów Roku Kazimierza Piechowskiego w Tczewie. 

 
Pkt 11 podjęcie uchwał: 
Pkt 11.1 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt uchwały z dnia                
14 lutego 2020 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 2020 rok. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVII/145/2020 
w sprawie  

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt 11.1 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , J. Cichon, M. Ciesielski, 
K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski, B. Genca, K. Ickiewicz,                              
W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak, K. Mokwa,                           
K. Misiewicz I. Nitza G. Pierzynowska , M. Skiberowski, T. Tobiański,                    
E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji B.  Chylicka,   
nieobecni podczas 
głosowania 

 
R. Brucki,   

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmian w budżecie miasta Tczewa  

na 2020 rok 
Pkt 11.2 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmian wieloletniej prognozy  
finansowej miasta Tczewa na  
lata 2020-2034 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                     
z dnia 14 lutego 2020 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 2020-2034. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVII/146/2020 
w sprawie 

zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034 
podjęto jednogłośnie: za –21 

(podczas głosowania pkt11.2 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , J. Cichon, M. Ciesielski, 

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

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------------- 
nieobecni na sesji B.  Chylicka,   
nieobecni podczas 
głosowania 

 
R. Brucki  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034. 
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Pkt 11.3 
Podjęcie uchwały w sprawie  
przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew  
do partnerstwa z Województwem  
Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem  
Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie  
przygotowania i realizacji projektu konkursowego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
- Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
07 lutego 2020r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Mieczysław Matysiak – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały  
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do partnerstwa z Województwem 
Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie 
przygotowania i realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 6.2.2 
Rozwój Usług Społecznych. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVII/147/2020 
w sprawie 

przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do partnerstwa z Województwem 
Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie 

przygotowania i realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

- Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych 
podjęto jednogłośnie : za –21 

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

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , J. Cichon, M. Ciesielski, 

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

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

 
R. Brucki 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 

Miejskiej Tczew do partnerstwa z Województwem Pomorskim – Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie przygotowania i realizacji 
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projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 6.2.2                     

Rozwój Usług Społecznych. 
 
Pkt 11.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu  
Administracyjnego w Gdańsku skargi Rzecznika  
Praw Obywatelskich na przepisy § 3 ust.1 pkt 1 i 3  
uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 31 października 2019r. w sprawie regulaminu  
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
Miejskiej Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
11 lutego 2020r.  
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 
Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy § 3 ust.1 pkt 1 i 3 uchwały Nr XIII/103/2019 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVII/148/2020 
w sprawie  

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi 
Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy § 3 ust.1 pkt 1 i 3 uchwały Nr 

XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

podjęto jednogłośnie: za –21 
 (podczas głosowania pkt 11.4 – obecnych 21 radnych)  

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

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

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

 
R. Brucki 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Rzecznika Praw 
Obywatelskich na przepisy § 3 ust.1 pkt 1 i 3 uchwały Nr XIII/103/2019 Rady 
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Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt  11.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
skargi na działalność dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
18 lutego  2020r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Skiberowski – 
przedstawił stanowisko komisji. Poinformował, że Komisja zapoznała się ze skargą 
Pani……z dnia 06 lutego 2020r. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie dotyczącą naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.  
Prezydent Miasta Tczewa pismem numer S.051.1.20 z dnia 14 lutego 2020 roku 
przekazał Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśnienia Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, odnoszące się do zarzutów podnoszonych w 
skardze, tj.: 

1. Naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych poprzez przekazanie do Sądu 
informacji o miejscu pracy skarżącej oraz o pozyskaniu tych danych bez jej zgody. 

2. Bezprawnego wg skarżącej przesłuchania jej przez prawnika MOPS w dniu                           
10 grudnia 2018 r. ponieważ  „ nie było jeszcze prawomocne postanowienie Sądu 
Rejonowego w Tczewie o ustanowieniu jej opiekunem prawnym, a w stosunku do 
Pani Heleny S. jest osobą obcą, niezobowiązaną do alimentacji”. 

3. Braku odpowiedzi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek skarżącej                      
z sierpnia 2018 r. o skierowanie Pani Heleny S. do Domu Pomocy Społecznej                          
w Suwałkach. 

4. Niewystarczającej ilości godzin usług opiekuńczych na rzecz Pani Heleny S. 
W piśmie wyjaśniającym przedstawiono sytuację życiową Pani Heleny S. oraz  wszystkie 
zabiegi formalno-prawne przeprowadzone aż do dnia 30.04.2019r. kiedy to Pani Helena 
S. została odebrana z Ośrodka Opiekuńczego przez opiekuna prawnego (skarżącą). 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo odniósł się do każdego z zarzutów 
podając fakty i wyjaśnienia, powołując się przy tym na aktualnie obowiązujące przepisy i 
procedury. Potwierdziły one, że działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie w sprawie Pani Heleny S. były niezbędne w celu realizacji ciążących na nim 
zadań w zakresie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt w Ośrodku 
Opiekuńczym, a także potrzeby ustalenia odpłatności za Dom Pomocy Społecznej, i nie 
naruszyły wskazanych przepisów ochrony danych osobowych (RODO). 
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami komisja na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r. 
uznała skargę za bezzasadną. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania    



11 

 

Uchwałę Nr XVII/149/2020 
w sprawie 

skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 11.5 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , J. Cichon, M. Ciesielski, 

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

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

 
R. Brucki 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie skargi na działalność 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
 
Pkt  11.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
wstrzymania rozpatrzenia skargi  
na działalność dyrektora Tczewskiego  
Centrum Sportu i Rekreacji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 20 lutego 2020 r.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Skiberowski – 
przedstawił stanowisko komisji. Poinformował, że w związku z wszczęciem dochodzenia 
o przestępstwo określone w art. 157 1 K.K. prowadzonego pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Tczewie z zawiadomienia dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu                        
i Rekreacji dotyczącego zdarzeń opisanych w skardze z dnia 05 grudnia 2019 r. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała wniosek o odroczeniem terminu rozpatrzenia skargi do 
momentu prawomocnego zakończenia postępowania karnego. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie wstrzymania rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 
Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XVII/150/2020 
w sprawie 

wstrzymania rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji 

  podjęto jednogłośnie: za – 21, 
(podczas głosowania pkt 11.6 – obecnych 21radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
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za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , J. Cichon, M. Ciesielski, 
K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski, B. Genca, K. Ickiewicz,                         
W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski, M. Matysiak, K. Mokwa,                
K. Misiewicz I. Nitza G. Pierzynowska , M. Skiberowski, T. Tobiański,           
E. Ziółek-Radziszewska. 

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

 
R. Brucki 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie wstrzymania rozpatrzenia 

skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 
 

Pkt  12  porządku posiedzenia  
Podjęcie obwieszczenia w sprawie  
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w obwieszczenia.                        
z dnia 10 lutego 2020 r.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – omówił projekt 
uchwały, poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie obwieszczenie 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Obwieszczenie 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

(podczas głosowania pkt 12 – obecnych 21 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , J. Cichon, M. Ciesielski, 

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

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

 
R. Brucki 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa. 

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

1. Radny Marcin Kussowski 
Radny w imieniu mieszkańców ul. Jagiełły, zwrócił się o nasadzenie krzewów                          
wzdłuż ul. Al. Kociewskiej w brakujących miejscach, szczególnie na wysokości 
przychodni przy ul. Jagiellońskiej, W. Jagiełły 7 i 9.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 122 
 
2. Radny Marcin Kussowski 

Radny zwrócił się o wymianę oświetlenia ulicznego przy ul. Pionierów na 
energooszczędne i jasne LED, jako sposób na poprawę widoczności i bezpieczeństwa 
uczniów i przedszkolaków podążających do tych placówek. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 123 
 
3. Radny Marcin Kussowski 

Radny zwrócił się z prośbą o budowę chodnika i przejścia dla pieszych, od 
skrzyżowania przystanków Czatkowska/Pionierów do ul. Mamerta Stankiewicza. 
Obecnie kończy się budowa dwóch dużych zakładów i wzrośnie potok pasażerów                     
z komunikacji miejskiej a ul. Czatkowska nie ma nawet pobocza.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 124 
 
4. Radny Marcin Kussowski 

Radny zwrócił się z prośbą o remont zatok autobusowych wraz z zakupem wiat na                        
ul. Czatkowskiej/Pionierów. Obydwie zatoki, chodniki oraz wiaty są w złym stanie, 
autobusy niszczą zawieszenie na popękanych płytach drogowych.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 125 
 
5. Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się o ustawienie znaku B-36 zakaz zatrzymywania się wzdłuż                       
ul. Nadbrzeżnej dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Parkujące pojazdy dostawcze, 
autobusy, itd. w znacznym stopniu utrudniają widoczność i zagrażają bezpieczeństwu 
uczestnikom ruchu na powyższej ulicy.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 126 
6. Radny Tomasz Tobiański  

Radny zwrócił się o ujęcie w budżecie miasta zadania montażu oświetlenia na                   
ul. Pileckiego. Dokumentacja na to zadanie jest przygotowana. W ostatnim czasie 
dochodzi do wielu kradzieży i zniszczeń na powyższej ulicy. Być może w ramach 
oszczędności z przetargów uda się w tym roku wykonać powyższe zadanie. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 127 
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7. Radny Michał Ciesielski 
Radny zwrócił się z prośbą o uporządkowanie: 
a) zalegającej hałdy  śmieci na terenie zielonym przy ulicy Chopina 8 za budynkiem, 

tereny   zielone, 
b) terenu i śmieci zalegających na terenie zielonym naprzeciw budynku Podgórna 11 

lub ewentualne ponowne ukaranie właściciela terenu. Jest to teren spacerowy 
pomiędzy Placem Hallera a deptakiem prowadzącym nad Wisłę. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 128 
 
8. Radny Michał Ciesielski 

Zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie przęsła ogrodzenia (ewentualnego 
przyspawania) na rogu ulicy Chopina a Wąską. Przęsło niebezpiecznie wygięte 
stanowi zagrożenie dla wracających ze szkół uczniów.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz. 129 
 
Pkt  14 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przekazał komunikaty: 

1) konwent odbędzie się 12 marca br. o godz. 16.00, 
2) komisje od 16-19 marca br.  
3) sesja Rady Miejskiej 26 marca br. o godz. 10.00,  
4) 5 marca br. (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się szkolenie dla radnych z zakresu 

Ochrony danych osobowych, 
5) 1 marca br. obchody Dnia  Żołnierzy Wyklętych – poczet sztandarowy,  

 
Więcej uwag nie zgłoszono    
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1127. 
                        Przewodniczący 

                                   Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                    Zenon Drewa 

Wytworzyła: Łucja Kussowska 


