
 

P r o t o k ó ł  N r XVIII/2008 

----------------------------------------------- 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 marca 2008 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

Obecni radni     :                               -             23 / wg listy obecności 
 

                 Nieobecni radni :                      -                  - 
 

Obecni goście zaproszeni                  -                11   / wg listy obecności 
                                                              
         
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XVIII sesję Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji.  
 
       W i t a j ą c  : 

1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji 
2. Prezydenta Miasta Zenona Odya 
3. Zastępcę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego  
4. Zastępcę Prezydenta Miasta Zenona Drewę 
5. Skarbnika Miasta Helenę Kullas 
6. Sekretarza Miasta Zytę Myszka 
7. Wicestarostę Powiatu Tczewskiego Romana Kucharskiego  
8. Geodetę Starostwa Powiatowego Wacława Pobłockiego 
9. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
10. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego 
11. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandrę Turską 
12. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. 
13. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego 
14.  przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

                                         
                         

Pkt  2 porządku posiedzenia  
 

Na podstawie listy obecności  Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz 
Mroczkowski  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 quorum do podejmowania uchwał objętych 
porządkiem obrad. 
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Pkt  3 porządku posiedzenia 
 

           Przedstawienie proponowanego  
 porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad sesji z dnia 20 marca 2008 r. 
Pkt 10.2 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych gminy, nie będzie podejmowana, ze względów 
merytorycznych, w związku z tym wykreślamy ją z porządku obrad.  
 
Sekretarz Miasta Zyta Myszka- zwróciła się z prośba o pozostawienie w 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Projekt tej uchwały nie 
ma wprost przełożenia na Rozporządzenie zacytowane w uzasadnieniu. Była to 
tylko informacja, czym myśmy się kierowali.  
Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005r. mówi o 
wynagrodzeniu pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych i ono nie ulega zmianie, bo określa tylko zasady tworzenia 
tabel. Między innymi daje delegację dla prezydenta do ustalenia najniższego 
wynagrodzenia.  
Ustalenie tego najniższego wynagrodzenia pozwoli naszym jednostkom 
przygotować już tabele w oparciu o nowe punkty i o wysokość najniższego 
wynagrodzenia. Zaproponowane środki w korekcie budżetu uwzględniają te 
zmiany. A gdyby nawet nie byłaby ta korekta ustalona w takiej wysokości, to 
jakby nic nie zmienia, ponieważ to będą tylko opracowane nowe tabele.  
Oczywiście to może być podjęte równolegle z korektą budżetu, tj. 10 kwietnia.  
Wkreśliłabym tylko ten pasus z uzasadnienia, który mówi o projekcie 
Rozporządzenia Rady Ministrów.  
Natomiast sama podstawa prawna jest aktualna i nie będzie na razie zmieniana.  
 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – rozumiem Pani 
Sekretarz, właśnie o zapis w uzasadnieniu chodzi, w którym przywołuje się 
projekt rozporządzenia. W związku z tym była kwestia, ze dopóki nie ukaże się 
rozporządzenie, to ta uchwała nie mogła być podejmowana.  
 Natomiast jeżeli jest takie uzasadnienie, jak w tej chwili pani sekretarz 
przedstawiła, to możemy przyjąć ten projekt, jeżeli radni nie mają 
przeciwstawień, bo od radnych to wynikło.  
Czy odnośnie punktu 10.2 porządku są jakieś uwagi? 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – myślę, że 
jeżeli będzie druga sesja, to ten termin nie odgrywa roli. Nie wprowadzałabym 
tutaj zamieszania, żeby wprowadzać coś, co budzi wątpliwości.  
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Dlatego, że tam podnosimy stawkę, my nie sprawdziliśmy, nie wiemy czy 
poprzednie rozporządzenie, górna granica podniesienia tego najniższego 
wynagrodzenia nie jest niższa jak 900 zł., które my wprowadzamy.  
Dlatego uważam, że powinniśmy tak jak Pan Przewodniczący zaproponował, 
zdjąć ten punkt z porządku obrad zgodnie z wnioskiem komisji i przełożyć na 
następne posiedzenia sesji.  
 
W związku z powyższym 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – propozycja 
zdjęcia z porządku obrad punktu 10.2 tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia 
najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, jest 
poparta przez Przewodniczącą Komisji Finansowo-Budżetowej. Dziękuję 
również Pani Sekretarz za propozycję, którą przedstawiła nam dzisiaj na sesji, 
szkoda tylko, że nie wcześniej, bo wiadomo było, że ten punkt będzie 
proponowany do zmiany. 
Dlatego też proponuję przyjąć porządek obrad bez punktu 10.2 tj. projektu 
uchwały w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych gminy i przełożenie go na następne posiedzenie sesji. 
W związku z tym kolejność punktów w porządku obrad sesji ulegnie 
odpowiednio zmianie.  

 
Więcej uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji wraz z autopoprawką uwzględniającą zdjęcie 
punktu 10.2 tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych gminy.  
 

          W wyniku jawnego głosowania  
porządek obrad sesji  

- przyjęto jednogłośnie : za – 22 
( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 22 radnych,)  

                                          podczas głosowania nieobecny radny Z. Urban 
 

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 28 lutego 2008 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 lutego 2008 r                    
     do 26 marca 2008 r.  
 



 4 

II . Część druga: 
7. Informacja dotycząca „Nieobozowej Akcji Zima 2008”. 
8. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2007 r. 
9. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 
2007.  
     
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      10.1  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok, 
     10.2 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu   
              refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów do   
              bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji  
              miejskiej, 

10.3 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu   
         Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania   
         Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2008, 

      10.4  zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Tczewa, 
      10. 5 powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tczewie, 
      10.6 podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa                 
              Budownictwa Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie, 
      10.7 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac    
              społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2008, 
      10.8 przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn.: „Promowanie   
               zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów   
               przyrodniczych Tczewa”, 
      10.9  powołania  Komisji do zbadania okoliczności sprawy rozwiązania stosunku   
               pracy z radnym Tomaszem Jezierskim, 
      10.10 powołania Tomasza Tobiańskiego na Zastępcę Przewodniczącego  Komisji   
                Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 
       11. Opinia Rady Miejskiej w sprawie uchwały  Nr XX / 140 / 08 Rady Powiatu   
       Tczewskiego z  dnia 4 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XVIII / 127 / 08          
        Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu   
        Tczewskiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki   
        zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie.  
 
     12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
     13. Wolne wnioski, oświadczenia. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  
 
Przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Miejskiej w Tczewie  

            28 lutego 2008 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, 
że protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 28 lutego 2008 r. wyłożony był 
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
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Czy są uwagi do protokołu. 
           Uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
głosowanie protokół z sesji Rady Miejskiej z 28 lutego 2008r.  
 
W wyniku jawnego głosowania   
 

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
              z 28 lutego 2008 r. 
- przyjęto jednogłośnie : za – 22 

( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 22 radnych) 
                                          podczas głosowania nieobecny radny Z. Urban 
 

Pkt 5. porządku posiedzenia  
 

  Informacja z działalności  
  Prezydenta Miasta Tczewa 

Prezydent Miasta Zenon Odya - przedstawił informację z bieżącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Poinformował, że 5 kwietnia  o godz. 1430 przybędzie na przystań jacht z 
Gdańska, który ma pływać między Krakowem a Gdańskiem.  

 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się                             
z zapytaniem: czy są uwagi, zapytania do pana prezydenta.  

 
Radny Stanisław Smoliński – zwrócił się z zapytaniem: odnośnie remontu 
budynku na ulicy Chopina- tam gdzie dawniej była pijalnia piwa.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – przygotowujemy się z propozycją, aby na               
750-lecie w 2010 roku wyremontować odcinek rozpoczynający się od ulicy                 
J. Dąbrowskiego poprzez ul. Krótką, Plac Hallera i ul. Podgórną aż do Wisły. 
W tym ciągu komunikacyjnym stoi budynek z żółtej cegły przy ul. Zamkowej 
1, który musi być rozebrany, bo inaczej ten cel nie zostanie osiągnięty.  
 W związku z tym, że przygotowujemy budynek mieszkalny na ul. Armii 
Krajowej, należałoby właśnie rozpatrzyć możliwość przekwaterowania ludzi z 
tego budynku, w celu rozpoczęcia realizacji tego zamierzenia.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytanie, czego dotyczyło 
porozumienie z Policją. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya –  poinformował, że porozumienie dotyczyło 
odnowienia wcześniej zawartego porozumienia, które było podpisane przez 
poprzednich Komendantów Straży Miejskiej i Policji.  
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Pkt 6  porządku posiedzenia  
           Informacja ze zgłoszonych  
           interpelacji przez radnych  
           w okresie od 28 lutego 2008 r.                
           do 26 marca 2008 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 lutego 
2008 do  26 marca 2008r,  stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu.  
Czy do przedstawionej informacji ze zgłoszonych interpelacji są zapytania, 
uwagi.  
 
Radny Tomasz Tobiański – odniosę się do odpowiedzi na interpelację, którą 
złożyłem.   
Nie mogę się zgodzić z odpowiedzią na pierwszą interpelację, która dotyczyła 
zainstalowania stołów do tenisa stołowego. Ponieważ na osiedlu Bajkowym 
konkretnie na rowerodromie, gdzie uzyskałem odpowiedz, że są dwa stoły, 
rzeczywiście nie ma tam żadnego stołu do tenisa stołowego. 
Uważam, że stół, który kosztuje ok. 2 tys. zł. mógłby być na każdym osiedlu i 
w dużo większej ilości. Mówiąc o Osiedlu Bajkowym, to mogłoby tam być 
trzydzieści stołów do tenisa stołowego. Na pewno byłyby one wykorzystane z 
pożytkiem dla dzieci i młodzieży naszego miasta. Także z odpowiedzią na tę 
interpelację nie mogę się zgodzić.  
 Jeżeli chodzi o drugą odpowiedz na interpelację, dotyczącą usytuowania 
na terenie miasta, koszy na śmieci. Przykładowo podałem dwie ulice i wiadukt 
800-lecia. Nie został ujęty wiadukt 800-lecia. Chciałbym państwa zaprosić na 
spacer tym wiaduktem i spojrzenie w dół na torowisko, jak tam wygląda. To nie 
jest torowisko, to jest po prostu śmietnik.  
 Kolejna interpelacja, którą złożyłem dotyczyła egzekwowania przez 
Straż Miejską uchwały Rady Miejskiej odnośnie czystości i porządku na terenie 
miasta, konkretnie rozdziału VI – dotyczącego zanieczyszczenia odchodami 
zwierząt  Na Osiedlu Bajkowym nie widziałem żadnego pracownika Straży 
Miejskiej ( a mieszkam tam 10 lat), aby to egzekwował. Myślę, ze to się 
zmieni. 
W mojej interpelacji było zdanie, że chciałbym o czytelny, jasny przejrzysty 
zapis dla mieszkańców Tczewa w udzielonej odpowiedzi, ze w naszym mieście 
poprawi się sytuacja związana z psami, konkretnie z odchodami i 
wprowadzaniem psów na tereny rekreacyjne i place zabaw.  
 
Radny Mirosław Kaffka – zwrócił się z zapytaniem: czy zanim przystąpimy do 
drugiej części porządku obrad, mógłby zwrócić się z zapytaniem do 
pełnomocnika pana Posła Jana Kulasa, pana Romana Librechta.  
Sprawa dotyczy zapytania, nie interpelacji, a więc nie jest to związane z tym 
punktem, dlatego radny zwraca się z zapytaniem, czy może zadać pytanie w 
sprawie RPO dla województwa pomorskiego tzn. dojazd z autostrady do 
Tczewa, a obwodnica Pelplina.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- jeżeli nie jest to 
zapytanie w przedmiocie interpelacji, o czym teraz mówimy, to proszą, aby 
kolega radny przełożył zdanie tego pytania do punktu wolne wnioski 
oświadczenia.  

 
Więcej uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.  

 
Część II 
Pkt 7  porządku posiedzenia  

           Informacja dotycząca  
          „Nieobozowej Akcji Zima 2008”  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  przedstawił 
powyższą informację i zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – Komisja Edukacji, a także Komisja Polityki Społecznej, 
analizowała informację dotyczącą „Nieobozowej Akcji Zima 2008”  i 
pozytywnie przyjęliśmy wszystkie zawarte w niej informacje.  
 Natomiast efektem spotkania obu komisji była propozycja, aby trochę 
lepiej wynagradzać ( już od tej kolejnej ,,Nieobozowej Akcji Lato) opiekunów 
grup wychowawczych.  
Do tej pory była to kwota 600 zł. brutto i rzeczywiście było sporo 
niepochlebnych uwag na ten temat i mało osób chętnych, które chciałyby w 
sposób zaangażowany tym się zajmować. Jest to trudna praca w okresie 
zimowym w czasie przerwy urlopowej. W związku z tym zaproponowaliśmy, 
aby od Nieobozowej Akcji lato zwiększyć stawki na wynagrodzenia dla 
opiekunów i kierowników półkolonii.  
 Pan Prezydent w wyciągu z narady poinformował, że zgodził się z tym 
stanowiskiem.  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację dotyczącą „Nieobozowej Akcji 
Zima 2008” 

 
 Pkt 8  porządku posiedzenia  

           Informacja z realizacji zadań  
           statutowych realizowanych przez  
           TCSiR w 2007 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższą informację.  
 
Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska -  członkowie komisji na spotkaniu w TCSiR zapoznali się 
informacjami odnośnie realizacji zadań statutowych przedstawionymi przez 
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Dyrektora TCSiR. Udzielono również wszelkich odpowiedzi na zapytania 
radnych. 
Komisja nie wnosi uwag w tym zakresie.  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań statutowych 
realizowanych przez TCSiR w 2007 r. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 

          Sprawozdanie z wykonania  
           planu pracy Pracowni Edukacji 
           Ekologicznej za rok 2007 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższe sprawozdanie. 
 
Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska  - zwróciła uwagę odnośnie segregowania odpadów, przez firmę 
wywożącą śmieci, która segregowane przez mieszkańców śmieci wrzuca do 
jednego zbiornika. Fakt ten jest antywychowawczy.  
 
Więcej uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono 
 

Rada Miejska przyjęła Sprawozdanie z wykonania planu pracy  
Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2007 

 
 Pkt 10 podjęcie uchwał 
 Pkt 10.1 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie budżetu miasta  
na 2008 rok  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała o pozytywnej opinii komisji dotyczącej projektu (z 
26.03.2008r) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 
rok oraz poinformowała, że przedstawiony przez Prezydenta Miasta pierwotny 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok 
opiewał na zwiększenie budżetu po stronie dochodów na kwotę 1.260.175 zł. 
oraz po stronie wydatków na kwotę 7.543.639 zł. Na wniosek Komisji 
Finansowo-Budżetowej został on podzielony na dwie części. Pierwsza, którą 
dzisiaj radni mają głosować dotyczy spraw terminowo pilnych obejmujących 
po stronie dochodów zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 
wartość 1.123.709 zł. oraz po stronie wydatków na ogólną wartość 1.454.474 
zł. z czego główną pozycję jest budowa kompleksu sportowego w ramach 
programu ,,Moje boisko Orlik 2012” na kwotę 1.100.000 zł.  
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  W tej sprawie w piątek po odbytym posiedzeniu komisji, dotarła do jej 
członków prośba Prezydenta o podjęcie uchwały na dzisiejszej sesji, ponieważ 
dziś tj. 27 marca upływa termin złożenia wniosku o dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych tego projektu.  
Termin posiedzenia komisji ustalony był na ,, Wielki Czwartek”, posiedzenie 
trwało 10 godzin i ze względu na okres świąteczny nie było możliwości 
kontynuacji w dniu następnym ani w poniedziałek.  
Korekta budżetu obejmowała wiele pozycji wymagających gruntownej analizy. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nie podejmuje pochopnych decyzji bez 
wnikliwego przemyślenia sprawa. Wydatkowanie tak dużej tj. ponad 7,5 
miliona zł. korekcie budżetu i wprowadzenie nowych zadań szczególnie 
inwestycyjnych i remontowych nie powinno być ograniczone czasem 
przeznaczonym na dyskusję.  
Dlatego komisja zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o 
zwołanie dodatkowej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.04.2008r. aby komisja 
miała więcej czasu na merytoryczne prace związane z korektą budżetu.  
  Rozwiązanie takie umożliwi wprowadzenie dodatkowych zmian przy tej 
korekcie, a dotyczących zakończonych przetargów lub uwzględnienia jeszcze 
innych wniosków z inicjatywy radnych.  
 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował,   
że w związku ze zgłoszonym przez Komisję Finansowo-Budżetową                    
wnioskiem 10 kwietnia br. o godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.  

 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2008 rok  
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII /155 /2008 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.1- obecnych 23 radnych)  
 

Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na               
2008 rok 

 Pkt 10.2 porządku posiedzenia  
 

Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych z tytułu  
refundacji kosztów stosowania przez  
przewoźnika uprawnień pasażerów  
do bezpłatnych lub ulgowych  przejazdów 
środkami zbiorowej komunikacji miejskiej 



 10 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn -  
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych z tytułu refundacji kosztów stosowania przez 
przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych  przejazdów 
środkami zbiorowej komunikacji miejskiej 

 
W wyniku jawnego głosowania 
 

Uchwałę Nr XVIII /156/2008 
 w sprawie  

      wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu kosztów            
        refundacji stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów do 

bezpłatnych 
           lub ulgowych  przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.2- obecnych 23 radnych)  

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań 
finansowych z tytułu refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika 
uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych  przejazdów środkami 
zbiorowej komunikacji miejskiej 

 
          Pkt 10.3 porządku posiedzenia  
   Podjęcie uchwały zmieniającej 
          uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
          Gminnego Programu Profilaktyki  
          i Rozwiązywania Problemów  
          Alkoholowych  i Przeciwdziałania  
          Narkomanii w mieście Tczewie na 
          rok 2008 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod   
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2008.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII/157/2008 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania 

Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2008 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.3 - obecnych 23 radnych)  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2008 
 

           Pkt 10.4 porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały w sprawie 
           zaleceń pokontrolnych dla  

 Prezydenta Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił  
projekt  uchwały Komisji Rewizyjnej. 
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos odnośnie projektu uchwały 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – zwrócił uwagę, 
ze w projekcie uchwały są zastrzeżenia radcy prawnego. 
Poza tym wydaje mi się, że terminy może nie są do końca realne, ale komisja 
oczekiwałaby, aby ten system monitoringu jak najszybciej został wprowadzony.  
Natomiast mam wątpliwości odnośnie pkt. 4 ,, udostępnienie obrazu z kamer 
monitoringu operatorom telewizji kablowej, do czasu utworzenia centrum 
monitoringu”., w związku z negatywna opinią prawną.  
Czy musimy wyrzucić pkt 4, czy nie.  
 
Radca prawny Elżbieta Krupa – projekt uchwały opiniowała koleżanka. 
Wcześniej była wydana odrębna opinia w tej sprawie. Komisja Rewizyjna 
zapoznała się z tą opinią, była to kontrowersyjna opinia, która ukazywała się na 
forum.  
 W zasadzie założenia monitoringu jest, wykorzystywanie negatywnych 
działań na terenie miasta np. przez Straż Miejską czy Policję. 
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A nie wiem, czy udostępnianie telewizji kablowej wizerunku wszystkich, nie 
będzie naruszało niektórych zasad intymności i niektórych danych osobowych. 
O to chodzi.  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny –chciałbym 
wiedzieć konkretnie, czy złamiemy prawo, jeżeli zostawimy punkt 4, czy to jest 
tylko podejrzenie, że możemy złamać prawo. 
 
Radca prawny Elżbieta Krupa – poinformowała, że w danym zdarzeniu 
możemy złamać prawo. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę państwa, 
jako Przewodniczący Rady traktuję  pkt 4 w ten sposób, że on udostępnia, 
natomiast 
dotyczy pewnie jakiejś formy porozumienia, umowy między tym kto będzie 
przekazywał te informacje z sieci monitoringu, z kamer i tego, który będzie je 
publikował czyli telewizji kablowej.  
W związku z tym, w tym momencie na pewno wyjdzie ten problem 
dwustronny, czy my możemy udostępniać, czy nie. Natomiast sugestia w 
projekcie uchwały jest, żeby udostępnić. Natomiast ona nie jest skutkiem 
ostatecznym, że będzie udostępniana.  
 Pierwszy punkt mówi o opracowaniu do lipca 2008r. programu rozwoju 
modernizacji i pewnie w tym opracowaniu, jeżeli zawrzemy takie zapytanie, 
czy można udostępnić, to wszystko wyniknie, łącznie z pkt 4.  
Taka jest moja opinia na ten temat, oczywiście niepewna, ale funkcjonalna i 
praktyczna. 
 
Czy w związku z tym ktoś chciałby zabrać głos? 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
chciałbym tylko powiedzieć, że terminy narzuciliśmy takie, ponieważ patrząc 
na to, co się działo w przeszłości, np.: połączenia kabla na Suchostrzygach, trwa 
to zbyt długo i chcieliśmy narzucić  jakieś ramy czasowe. Które by 
zmobilizowały nas i urzędników do pracy.  
 Odnośnie opinii prawnej, to uważamy, że ona nie jest wiążąca i się z nią 
nie zgadzamy. Dlatego to, czy ten obraz będzie mógł być wyświetlany w 
telewizji kablowej czy nie, to będzie rozstrzygnięte, według mnie - tak jak Pan 
Przewodniczący powiedział.  
Dlatego prosiłbym o nie usuwanie tego punktu z porządku obrad, bo uważam, 
że jest on jak najbardziej zasadny. Zresztą w Internecie możemy obejrzeć wiele 
kamer z innych miast.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- oczywiście w tym 
punkcie również jest zawarte, co będzie ukazywane, jaka kamera, jaki obraz.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – odnośnie dwóch spornych 
punktów. Jeżeli chodzi o terminy, to faktycznie są one dosyć wyśrubowane. 
Teraz jest pytanie, co będzie jeżeli Pan Prezydent spóźni się o miesiąc. To nie 
jest zalecenie kierunkowe, to jest wyraźne zalecenie, że pan Prezydent musi 
wykonać w terminie do ... 
Co do udostępnienia kamer, to tam nie ma pytania czy jest możliwość, tylko 
jest zalecenie, Pan Prezydent musi udostępnić. A co będzie jeżeli wyjdzie z 
opinii prawnych, że takie udostępnienie prawnie jest nie możliwe, ponieważ 
narusza dobra osób trzecich, czy osób, które mogą być podglądane przez 
kamery.  
 Proszę pamiętać o tym, że ten punkt wziął się z interpelacji radnego 
Zbigniewa Urbana i tam wyraźnie chodziło o udostępnienie wszystkich kamer, 
wszystkim mieszkańcom z możliwością do reagowania przez mieszkańców na 
to co się dzieje w systemie monitoringu. Tak rozumiem wniosek Komisji 
Rewizyjnej. A to oznacza, że w tej chwili jeżeli rada przegłosuje taki zapis, to 
praktycznie zobowiązuje Prezydenta do bezwzględnego wykonania tego, nie do 
sprawdzenia możliwości, tylko do wykonania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Panie 
Prezydencie, moje pytanie brzmi następująco: jaki termin, realny do wykonania 
ująłby Pan w projekcie uchwały. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – czyli chodzi o pkt 1 – 
przygotowanie programu rozwoju modernizacji. W tej chwili jesteśmy na etapie 
rozmów z potencjalnymi wykonawcami. Jest to trudne, ponieważ firmy 
generalnie są zainteresowane wykonawstwem, a nie przygotowaniem 
koncepcji. Koncepcja jest potrzebna po to, żeby był materiał wyjściowy do 
projektowania.  
Dzisiaj oprócz tego, że możemy określić na podstawie współpracy z Policją i 
Strażą Miejską, lokalizację kamer, nie wiemy w jaki sposób te kamery będą 
przebiegały. Czy będzie możliwość wykorzystania istniejących, bądź też 
nieistniejących ( bo już zajętych) kanalizacji TP S.A, czy będzie możliwość 
skorzystania częściowo ze światłowodów. Telkab,  jeżeli będzie taka 
możliwość, to na te wszystkie pytania musi być odpowiednia koncepcja.  
Dzisiaj jesteśmy na etapie wstępnych rozmów z firmami. Idzie to bardzo 
ciężko. Myślę, że umowa na wykonawstwo powinna być podpisana w 
przyszłym tygodniu, bądź za dwa tygodnie. I wówczas od tego terminu można 
liczyć mniej więcej 6-8 tygodni na wykonawstwo tego opracowania. W tym 
momencie termin 1 lipca może być terminem takim, a nóż to będzie 1 sierpnia. 
Pytanie, co będzie jeżeli o miesiąc się przedłuży, to rada będzie rozliczała 
Prezydenta z wykonania.  
Na pewno ta koncepcja będzie wykonana w tym roku, ponieważ w tym roku 
musi się zacząć kolejny etap. Przygotowany jest harmonogram prac nad 
monitoringiem i zgodnie z nim będziemy pracować.  
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 Jeżeli chodzi o drugą część , to bym sugerował, żeby to nie było takie 
bezwzględne zalecenie udostępnienia, tylko żeby  przede wszystkim sprawdzić 
możliwości prawne i techniczne dla takiego … 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban -  tak jak Pan Z-ca 
Prezydenta wspomniał, rzeczywiście z tym wnioskiem kiedyś już 
występowałem. Otrzymałem opinię prawną, którą rzeczywiście zamieściłem w 
Internecie, ponieważ się z nią nie zgadzałem.  
Do czego zmierzam, ta opinia szła w tym kierunku, że te kamery w jakiś sposób 
miałyby inwigilować ludzi, społeczeństwo, czy to co się dzieje w mieście.  
A tutaj chodzi o przekazywanie stacjonarnego obrazu z kamer, które są w tej 
chwili zamontowane w telewizji kablowej. 
I mam pytanie do Pana Adama Przybyłowskiego, obecnego na sesji: czy 
emitując obraz z kamery znajdujących się na Bulwarze, toczy się jakieś 
postępowanie przeciwko panu w tej sprawie.  
 
Adam Przybyłowski telewizja kablowa ,,Telkab” Tczew – poinformował, że nie 
toczy się żadne postępowanie, bo nie ma ku temu powodu.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban -  dziękuję, bo wiem, że 
obraz z kamery na Bulwarze jest emitowany w telewizji kablowej i nic się w tej 
sprawie nie dzieje. To znaczy, on był emitowany, a w tej chwili nie jest, był 
sprawdzany z tego co wiem.  
 
Adam Przybyłowski telewizja kablowa ,,Telkab” Tczew –odsyłam do 
odpowiedniego prawa, czyli ustawy o radiofonii i telewizji. Chyba nikt z 
państwa nie czytał na ten temat. Ewentualnie proszę zapytać mnie, czy jest to 
możliwe, czy nie.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – do tego zmierzam 
właśnie, ale to za chwileczkę. Jeszcze uprzedzę, chciałbym państwa 
poinformować, że korzystając z Internetu możemy podłączać się do kamer 
zamontowanych w miastach. Co więcej możemy nawet nimi sterować 
wybierając odpowiednie fragmenty. Tutaj nie chodzi o zaglądanie nikomu do 
okien, tylko o przekazywanie chociażby stacjonarnego obrazu sprzed Urzędu 
Miejskiego, jak wygląda sytuacja na rondzie, na Bulwarze itd.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- myślałem, że 
kolega radny zada pytanie Panu Przybyłowskiemu, żeby od razu odpowiedział, 
dlaczego nie. 
 
Adam Przybyłowski telewizja kablowa ,,Telkab” Tczew – krótko i na temat: 
ustawa o radiofonii i telewizji mówi bardzo jasno co może być emitowane w 
telewizji kablowej, a co nie, które obrazy wymagają koncesji, a które nie. 
Program, który jest emitowany z komputera nie wymaga koncesji, w związku z 
tym jest możliwe.  
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Natomiast temat prawny, czy będziemy emitować zbliżenia czy nie, to mówię 
od razu, że nie, jest to niemożliwe. W związku z tym, te osoby, które będą 
decydowały, który obraz idzie z kamery, w które miejsce, musi być 
bezwzględnie skonsultowany ze mną.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – czyli rozumiem, 
że telewizja kablowa będzie odpowiedzialna za emisję tego obrazu.  
 
Adam Przybyłowski telewizja kablowa ,,Telkab” Tczew – z mocy prawa nie 
monitoring bierze odpowiedzialność, tylko ja jako telewizja kablowa.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – ponieważ tutaj pojawiają się 
różnice między treścią zapisu wnioskiem pana radnego Zbigniewa Urbana a 
dyskusją, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Radny Zbigniew Urban 
sugerował, aby to był obraz z kamer stacjonarnych, czyli stały obraz, kamera 
nakierowana np.: na rondo i emitujemy ten obraz w telewizji kablowej.  

Chcę zwrócić uwagę, że na 20 kamer funkcjonujących w tej chwili, 
wszystkie są kamerami obrotowymi. I nie ma takiej możliwości – tzn. 
technicznie byłoby to możliwe, ale trzeba by posadzić dodatkowych ludzi, że w 
danym momencie strażnik operujący kamerą nie najedzie na czyjeś okno, 
budynek, czy czyjaś twarz. To nie są kamery stacjonarne, które pokazują stały 
obraz z dużej odległości, gdzie jest trudność w rozpoznawaniu osoby czy 
pojazdu.  
Kamery te są z zoom’em, który pozwala na bardzo duże zbliżenie i kamery 
obrotowe, które również pozwalają na pracę w cyklu automatycznym.  
Nie ma prostych możliwości wyeliminowania sytuacji takiej, o której 
wspomniał Pan Przybyłowski, ze w pewnym momencie pojawi się obraz taki, 
który mógłby być przedmiotem zastrzeżenia osoby, która akurat weszła w kadr 
kamery.  
Chyba, że byśmy dodatkowo zainstalowali kamery stałe.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- to jest kwestia do 
rozważenia modernizacji. 
 
Radny Kazimierz Smoliński – odniósł się do wypowiedzi Pana Z-ca Prezydenta 
Mirosława Pobłockiego, który powiedział, ze termin jest wyśrubowany. Skoro 
wyśrubowany, to jest możliwy.  
Więc sugerowałbym, aby te terminy pozostawić. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby to zmienić, w przypadku braku technicznej możliwości realizowania tego 
terminu. Skoro w lipcu jest możliwe, to pozostawmy ten termin i w każdej 
chwili możemy to później zmienić.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – jeżeli można od razu 
odpowiedzieć. Specjalnie powiedziałem, ze trawa ja rozmowy z firmami na 
temat zbierania ofert. Nie zagwarantuję dzisiaj, że umowa zostanie podpisana w 
ciągu tygodnia, czy dwóch tygodni. Co będzie jeżeli firmy odmówią i 
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powiedzą, że nie są zainteresowane, ponieważ zlecenie jest dosyć trudnym 
zleceniem, a ma być dokonany z wolnej ręki,, żeby przyspieszyć procedurę.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – panie prezydencie, to tym bardziej przekonuję do 
tego, że w czerwcu może Rada być poinformowana, że skończy się to we 
wrześniu czy październiku, bo takie są realia, terminy.  
 Natomiast co do pkt 4, myślę, że on nie jest sprzeczny z tym wszystkim 
o czym mówiliśmy. Udostępnienie obrazu z kamer, operatorom techniczny, to 
jest to zalecenie,  które Pan Prezydent ma wykonać na podstawie odpowiedniej 
umowy z odpowiednim operatorem. 
Umowa ta dopiero będzie szczegółowo precyzowała zasady udostępniania, czy 
to będzie jedna kamera, czy dwie to Pan Prezydent już zrealizuje nasze 
zalecenie, na jakich zasadach.  
Przecież operator telewizyjny musi realizować koncesję, którą posiada zgodnie 
z prawem. Więc nie widzę tutaj problemu, żeby ten punkt realizować.  
Umowa z operatorem telewizji  kablowej będzie zawierała zasady 
udostępniania obrazu. Być może to będzie obraz stały z jednej czy dwóch 
kamer, to zostaniemy o tym poinformowani.  
Myślę, że jeżeli zostaniemy w jakiś sposób przekonani, że nie było innej 
możliwości , to też uznamy, że to zalecenie zostało wykonane. Więc nie widzę 
tutaj problemu, żeby odstępować od tego punktu, a wcale nie znaczy, że w ten 
sposób złamiemy prawo.  
Pan Prezydent dopiero zawierając umowę określi zasady udostępniania.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
chciałbym tylko dodać, że okres na składanie ofert jeśli chodzi o koncepcję jest 
trzymiesięczny, plus miesiąc zapasu. Jeżeli trzeba będzie. To oczywiście go 
można przedłużyć.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – mówimy o wykonawstwie, a nie o 
złożeniu ofert.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – nie 
mówimy o ofercie tylko o wykonawstwie całej koncepcji do końca lipca. No 
tak, ale jeżeli podpiszemy umowę w ciągu dwóch tygodni, to żeby tą koncepcję 
przygotować.  
Jeżeli będzie to zbyt krótki czas, to wiadomo, że w ofertach, które złożą 
zainteresowane firmy ( jeżeli takie będą) to ma pewno określą ramy czasowe na 
złożenie koncepcji i wtedy będziemy mogli uchwałą zmodyfikować.  
 Jeżeli nie założymy jakiś ram czasowych, czy jakbym to określił, ,,nie 
przykręcimy śruby” to będzie się zbyt długo ciągnąć, a nie powinniśmy zwlekać 
z modernizacją monitoringu.  
 
Radny Mirosław Kaffka – Panie Prezydencie, jeżdżąc po Polsce wielokrotnie 
widzę, ze szanujące się miasto myślące o bezpieczeństwie umieszczają przed 



 17 

wjazdem do miasta i na terenie miasta tablice informacyjne, że teren jest 
monitorowany.  
Według mnie znalezienie się przypadkowej twarzy w kadrze kamery, nie 
powinna wzbudzać żadnych kontrowersji i zastrzeżeń ze strony tej osoby.  
Mam pytanie, dotyczące ewentualnego udostępnienia przez Policję czy Straż 
Miejską protokołu, czy na podstawie kamer wizyjnych jakie mamy w mieście 
Tczewie, na przestrzeni ostatnich lat wykryto sprawców dewastacji wiat 
przystankowych, witryn sklepowych itd. Mogę przytoczyć tutaj z osiedla 
Czyżykowo, przypadki notorycznej dewastacji przystanku przy ul. 
Konarskiego, w niewielkiej odległości od kamer, która nie jest w stanie wykryć 
tych sprawców. Jak to się ma w przypadku innych osiedli. 
To nie jest ,,lanie wody” Panie Przewodniczący, mówię o faktach, które zostały 
stwierdzone i udowodnione przez monitoring miejski.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – dziękuję Panie 
Przewodniczący, krótko i na temat. Proszę Państwa, nie chciałbym żeby 
powstało takie wrażenie sprowadzenia całej dyskusji do tego, żeby ktoś kogoś 
inwigilował i kamerą zaglądał w okna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- prosiłbym o 
wnioski, bądź zmiany do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – wniosek jest wprost, są 
inne miasta, w których to funkcjonuje. Myślę, że ścieżki zostały przetarte, jak tu 
wielokrotnie mówiono, opinie nie są wiążące. To tyle, dlatego jako członek 
Komisji Rewizyjnej obstaję przy zapisie, który został sformułowany w 
projekcie uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwracam uwagę, 
ze jak dotychczas nie było żadnych wniosków do proponowanego projektu 
uchwały.  
Także jest dyskusja, nie ma wniosków.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – myślę, 
że pkt 4 omawianego projektu uchwały możemy się zgodzić lub nie, nie jest on 
tak ważny.  
Proponowałbym przedłużyć termin, o którym jest mowa w pkt 1. Wiadomo, że 
przetarg jest ogłoszony, będzie oddany, będzie w terminie zrealizowany.  
Nie będzie sytuacji, że stawiamy kogoś pod ścianą. Będą znowu problemy, 
będą artykuły, że coś zostało nie tak zrobione. 
 Także proponuję ten termin bezpiecznie przedłużyć, np.: o trzy miesiące. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę podać 
konkretny wniosek do przegłosowania. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – wnoszę o 
przedłużenie terminu ujętego w pkt 1 projektu uchwały, do końca września 
2008r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- jest wniosek 
radnego Mirosława Augustyna, czy są jeszcze wnioski dalej idące.  
 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski – poddał 
pod wniosek radnego Mirosława Augustyna aby w projekcie uchwały w 
sprawie zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Tczewa,  przedłużyć w 
pkt 1, termin do września 2008r.  
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek 
Radnego Mirosława Augustyna 

o przedłużenie terminu ujętego w pkt 1 projektu uchwały, 
do końca września 2008r 

podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. - 1 
( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 23 radnych)  

wstrzymał się od głosu radny K. Misiewicz 
 

Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie wniosek radnego Mirosława 
Augustyna  
 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski – poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych dla 
Prezydenta Miasta Tczewa wraz z wnioskiem radnego Mirosława Augustyna o 
przedłużenie terminu w pkt 1, do września 2008r.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII/ 158/2008 
w sprawie  

zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Tczewa 
 

podjęto jednoglosnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.4- obecnych 23 radnych)  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w w sprawie zaleceń pokontrolnych 

dla Prezydenta Miasta Tczewa 
 

Pkt 10.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           powołania doraźnej Komisji  
           Statutowej Rady Miejskiej  
           w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. W projekcie uchwały są już wytypowane 
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propozycje udziału radnych oraz ich funkcje w komisji. Ustalone one zostały w 
przewodniczącymi klubów radnych.  
Czy do projektu uchwały są propozycje, uwagi.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PnP Mirosław Augustyn – w imieniu klubu 
zgłosił zmianę w składzie komisji: zamiast Kazimierza Ickiewicza , do składu 
komisji weszłaby pani Bożena Chylicka.  
 

        Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się                  
do pozostałych przewodniczących klubów  z zapytanie, czy mają uwagi do 
propozycji złożonej przez Przewodniczącego Klubu Radnych PnP: 
 
Przewodnicząca Klubu Radnych PO Brygida Genca – poinformowała, że nie 
wnosi uwag do przedstawionej zmiany, 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kazimierz Smoliński – nie wnosi uwag do 
propozycji zmiany zgłoszonej przez Klub Radnych PnP  

 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod   
głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Tczewie, wraz z propozycja zmiany w składzie komisji tj. 
radnego Kazimierza Ickiewicz ,zastąpi radna Bożena Chylicka.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII/159/2008 
w sprawie  

powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.5 - obecnych 23 radnych)  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tczewie 

 
 Pkt 10.6 porządku posiedzenia  
 

Podjęcie uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego  
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 



 20 

zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka                 
z  o.o. z siedzibą w Tczewie.  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn -  
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.  

 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą 
w Tczewie.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII / 160/2008 
 w sprawie  

podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa 
 Budownictwa Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.6- obecnych 23 radnych)  

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą 
w Tczewie.  

 
 Pkt 10.7  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
           zatwierdzenia rocznego planu  
           potrzeb w zakresie wykonywania 
           prac społecznie użytecznych w  
           mieście Tczewie na rok 2008 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak -  zwróciła się z 
zapytanie: dlaczego tak późnym terminie podpisujemy harmonogram, czy to 
wynika z podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, czy jest to z 
innych powodów.  
Czy prace mogą być wykonywane od stycznia do grudnia. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – z informacji, które uzyskałem, to wynika z 
konsekwencji rozdzielenia środków w PUP.  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – komisja 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca– komisja 
zaproponowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2008. 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
glosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w 
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 
2008. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII/ 161/2008 
w sprawie  

zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2008 

podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. - 1 
( podczas głosowania pkt 10.7- obecnych 23 radnych)  

wstrzymał się od głosu radny M. Kaffka  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę  w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście 
Tczewie na rok 2008. 

 
 Pkt 10.8  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
           przystąpienia Gminy Miejskiej  
           Tczew do projektu pn.: „Promowanie  
           zrównoważonego rozwoju poprzez  
           wykorzystanie naturalnych walorów  
           przyrodniczych Tczewa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca– komisja 
zaproponowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – komisja 
nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się 
z zapytaniem: czy są pytania do projektu uchwały? 
 
Radny Mirosław Kaffka – przed przystąpieniem do głosowania, chciałbym 
zwrócić się do Pana Prezydenta o krótkie wyjaśnienie. 
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Chciałbym przypomnieć o wnioskach i interpelacjach złożonych w zeszłym 
roku razem z Radnym sejmiku Wojewódzkiego Panem Stanisławem 
Tomczykiem. Dotyczyły one budowy ścieżki rowerowej brzegiem Wisły, 
Bulwarem, mostami Tczewskim i Knybawskim oraz wałem 
przeciwpowodziowym od strony wschodniego brzegu. Chciałem zapytać, czy te 
wnioski i interpelacje i zabezpieczone już środki w wysokości 15 tys. zł. na 
realizację tego zadania, nie będą kolidowały z podjęciem uchwały. Do czego 
zmierzam w zeszłym roku mieliśmy dwa przypadki w Polsce: budowa mostu w 
Kwidzynie, gdzie poprzez dwa ptasie gniazdka wstrzymano budowę mostu. 
Czy też wstrzymanie budowy Obwodnicy Augustowa poprzez wspinaczkę 
skałkową kilku śmiałków na drzewa i zablokowanie budowę obwodnicy w 
Dolinie Rozpudy. 
Czy mogę prosić Pana Prezydenta o wyjaśnienie.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – jest tutaj pewne nieporozumienie 
dlatego, że zablokowanie inwestycji w wymienionych przypadkach była 
związana z ochrona zasobu przyrodniczego. Wisła jest wpisana w program pod 
nazwą ,,Natura 2000”. Bez względu ma to , co robimy i tak jesteśmy poddani 
rygorom związanym z ,,Natura 2000” . Również budowa ścieżki rowerowej, 
czy jakiegokolwiek zadania inwestycyjnego wzdłuż Wisły, musi uzyskać 
opinię, czy narusza postanowienia ,,Natura 2000” .  
Natomiast ten projekt uchwały dotyczy wykorzystania natury, potencjału 
przyrodniczego nie w celach inwestycyjnych, tylko w celach edukacyjnych. 
Pokazanie, że po drugiej stronie ( nie na walach) w szuwarach, krzakach 
gnieżdżą się wyjątkowe ptaki. Jest to opracowanie, które pokazuje, że ten zasób 
przyrodniczy jest bardzo ciekawy i może być to elementem szkolenia nauki 
biologii w szkołach. Poprzez zamontowanie kilku lornetek, dzięki którym 
można będzie podglądać, to co jest po drugiej stronie.  
Ten projekt uchwały nie ma nic wspólnego z projektem budowy ścieżki 
rowerowej, te sprawy ze sobą nie kolidują. Tam mamy do czynienia z 
inwestycją, tutaj mamy do czynienia z wykorzystaniem potencjału 
środowiskowego. Nie jest to sprzeczne.  
 
Radny Mirosław Kaffka – czy reasumując panie prezydencie, proszę o jedno 
słowo, tak, czy nie, że wprowadzenie tej uchwały nie zablokuje, nie wstrzyma 
nam budowy ścieżki rowerowej w przyszłym roku.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – nie ma takiej możliwości.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
glosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew 
do projektu pn.: „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez 
wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa.  
 
W wyniku jawnego głosowania 
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Uchwałę Nr XVIII/ 162/2008 

w sprawie  
przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn.: „Promowanie 

zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych  
walorów przyrodniczych Tczewa 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.8 - obecnych 23 radnych)  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Tczew do projektu pn.: „Promowanie zrównoważonego rozwoju 
poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa.  
 

 Pkt 10.9  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           powołania  Komisji do zbadania  
           okoliczności sprawy rozwiązania  
           stosunku  pracy z radnym Tomaszem  
           Jezierskim 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
Propozycje do składu komisji zostały podane przez Przewodniczących Klubów 
Radnych, jak również przez radna Gertrudę Pierzynowską.  
Czy do tego projektu uchwały są propozycje, bądź uwagi? 
 
Radny Tomasz Jezierski – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, panie i 
panowie Radni, Szanowni Goście.  
Obecny pracodawca firma ,,Classen-Pol”, przegrał dwie sprawy w sądzie. 
Pierwszą sprawę przegrał 7 września i zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy musiał  
przywrócić mnie na stanowisko  do pracy.  
14 września 2007r. wysłał mi pismo, w którym wzywa mnie do stawienia się w 
firmie właśnie 14 września, jest to niemożliwe, skoro odbieram pismo 14 
września o godz. 1000 , to nie mogę się stawić tego dnia o godz. 800 w Rybniku.  
Stawiłem się 16 września w siedzibie pracodawcy. Natomiast pracodawca                      
(mówiłem to już kilka miesięcy temu) nie przywrócił mnie na to stanowisko 
pracy, na które powinie mnie przywrócić zgodnie z wyrokiem sądu.   
Toczyło się dalej postępowanie, ponieważ pracodawca odwołał się od wyroku 
Sądu Pracy, do Sądu Okręgowego w Gliwicach.  
Sąd Okręgowy w Gliwicach, wyrokiem z 31 stycznia 2008r. apelacje odrzucił i 
utrzymał w mocy wyrok Sądu Pracy.  
Zwróciłem się z pismem do pracodawcy, o to, aby przywrócił mnie do pracy 
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego i wcześniej Sądu Pracy.  
Pracodawca do dnia dzisiejszego nie przywrócił mnie do pracy, natomiast po 
raz kolejny wystąpił z pismem do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby radni 
zagłosowali za zwolnieniem mnie z pracy.  
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Komisja ta jest po to, aby te spawy wyjaśnić, ponieważ jest bardzo dużo 
dokumentacji. Zarzuca mi się w pismach, że nie stawiłem się do pracy, a ja 
mam potwierdzenie z sekretariatu, ze wstawiłem się do pracy. Radni tutaj w 
pismach, skierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej, byli 
wprowadzeni w błąd, były prowadzone manipulacje. Na przykład 
przekazywane informacje, że nie podpisywałem się na listach obecności. 
Przychodziły tutaj nie wypełnione przeze mnie listy obecności. Pracując w 
firmie ,,Clasen-Pol, prawie nigdy nie podpisywałem listy obecności,  ponieważ 
na stanowisku managera nie obowiązywało mnie podpisywanie list obecności, 
jest to nienormowany czas pracy. Więc nie wiem jak mogłem podpisywać, są to 
tego typu sprawy, które trzeba wyjaśnić.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski - § 79 
Statutu Miasta Tczewa mówi, że radny ma prawo do złożenia wyjaśnień, 
dlatego taki zapis jest w § 1 projektu uchwały.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
glosowanie projekt uchwały w sprawie powołania  Komisji do zbadania 
okoliczności sprawy rozwiązania stosunku  pracy z radnym Tomaszem 
Jezierskim. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII/ 163/2008 
w sprawie  

powołania  Komisji do zbadania okoliczności sprawy rozwiązania 
stosunku  pracy z radnym Tomaszem Jezierskim 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.9 - obecnych 23 radnych)  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie powołania  Komisji do 
zbadania okoliczności sprawy rozwiązania stosunku  pracy z radnym 
Tomaszem Jezierskim. 

 
 Pkt 10.10  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
           powołania Tomasza Tobiańskiego  
           na Zastępcę Przewodniczącego  Komisji  
           Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
glosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Tomasza Tobiańskiego  na 
Zastępcę Przewodniczącego  Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XVIII/ 164/2008 
w sprawie  

powołania Tomasza Tobiańskiego na Zastępcę Przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.10 - obecnych 23 radnych)  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie powołania Tomasza 
Tobiańskiego  na Zastępcę Przewodniczącego  Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ogłosił przerwę 
w obradach sesji. 
Przerwa 
Po przerwie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wznowił obrady 
sesji.  

 
Pkt 11 porządku posiedzenia 

           Opinia Rady Miejskiej w sprawie  
           Uchwały Nr XX/140/08 Rady Powiatu  
           Tczewskiego z dnia 4 marca 2008 r. 
           zmieniającej uchwałę Nr XVIII/127/08  
           Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie  
           przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu  
           Tczewskiego w sprawie likwidacji samodzielnego 
           publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
           Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
projekt w/w opinii,  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
glosowanie projekt opinii Rady Miejskiej w sprawie Uchwały Nr XX/140/08 
Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 4 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę               
Nr XVIII/127/08 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia projektu 
uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Tczewie. 
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W wyniku jawnego głosowania 
Opinię 

Rady Miejskiej w Tczewie  
w sprawie  

Uchwały Nr XX/140/08 Rady Powiatu Tczewskiego 
z dnia 4 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XVIII/127/08 

Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały  
Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie 

 
podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. - 1 

( podczas głosowania Opinii - obecnych 23 radnych)  
   wstrzymał się od głosu radny T/ Tobiański  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła opinię w sprawie Uchwały Nr XX/140/08 
Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 4 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 
XVIII/127/08 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia projektu 
uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Tczewie. 

Pkt 12 porządku posiedzenia 
           Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
 

TREŚĆ INTERPELACJI : 
1. Radna  Bożena Chylicka  

              Radna prosi o udzielenie informacji o terminie budowy nawierzchni drogowej                         
              i oświetlenia ulicznego ulic Chrobrego i Rycerskiej. 
               Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.33 

 
2. Radny Kazimierz Ickiewicz  

        Radny zwraca się z prośba o udzielenie informacji dotyczących: 
                  - prac nad uregulowaniem funkcjonowania Manhatanu, 
                  - efektów pracy komisji problemowej w sprawie w/w targowiska, 
                  - etapu realizacji inicjatywy obywatelskiej Stowarzyszenia „ZORZA”. 
              Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.34 
 

3. Radny Tomasz Tobiański  
                 Radny zwraca się o wyjaśnienie czy na Os. Suchostrzygi funkcjonuje          
                 Komisariat  Policji i ewentualne usunięcie z ul. Jagiellońskiej tablicy                
                 informacyjnej w przypadku jego braku. 
               Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.35 
 

4.  Radny Czesław Roczyński  
              Radny zwraca się z zapytaniem czy intensywniejsze niż dotychczas  działania       
              Straży Miejskiej mające na celu utrzymanie porządku w rejonie niecki przy               
              ul. Jedności Narodu. 
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                Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz 36 
 

5. Radny Czesław Roczyński  
                 Radny zwraca się z prośba o rozwiązanie problemu parkowania aut prze   
                 klientów PZU na ul. Korczaka, blokującego dostęp mieszkańcom do ich   
                 domów. 
                 Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 37 

 
TREŚĆ WNIOSKÓW 
1. Radna Bożena Chylicka, Radny Krzysztof  Korda 
Radni wnoszą o zamontowane kamer monitoringu na ul. Kościuszki w 
rejonie Przedszkola Nr 9. 

                 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.45 
 

2. Radny Dariusz Zimny  
Radny Wnosi o wpisanie modernizacji ulic Jodłowej i Topolowej do 

                  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 
                  Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 46 
 

3.  Radna Gertruda Pierzynowska, Radny Krzysztof  Korda,  
Radni wnoszą o naprawę wjazdu  do budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3. 

                  Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 43 
 

4. Radny Janusz Kulpa 
Radny zwraca się o wydłużenie czasu działania sygnalizacji świetlnej  na 
przejściu dla pieszych  przy ul. Armii Krajowej na wysokości Kościoła pw. 
NMP MK. 

                  Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.39 
 

5. Radny Czesław Roczyński 
Radny wnosi o naprawę jezdni ul. Wodnej na odcinku od ul. Chopina do 
Zespołu Szkół Katolickich. 

                  Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.40 
 

6.  Radna Bogumiła Jeszke  
Radna wnosi o naprawę ul. Robotniczej po pracach remontowych instalacji 
wodno-kanalizacyjnej. 

                  Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 41 
 

7.  Radny Stanisław Smoliński,  
Radny wnioskuje o zainstalowanie kamer monitoringu w rejonie Dworca 
PKP przy ul. Pomorskiej i Dworca PKS przy Al. Zwycięstwa.5 

                  Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 42 
 

8. Radny Krzysztof  Misiewicz, Stanisław Smoliński 
Radni wnoszą o uporządkowanie terenu przy ul. Jana z Kolna. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 47 



 28 

 
 
9. Radna Gertruda Pierzynowska,  Radny Krzysztof  Korda 
Radni wnoszą o zamontowanie sygnalizacji świetlnej z przywołaniem na 
przejściach dla pieszych na ul. Armii Krajowej. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 44 

 
Radny Mirosław Kaffka – na poprzedniej sesji( przypominam tak w kwestii 
formalnej) zwróciłem się z prośbą o  zadanie pytania i wyjaśnie do pana 
pełnomocnika Posła pana Jana Kulasa. Niestety po raz kolejny, drugi z rzędu 
nie doczekałem się , czyli z tego wnioskuję, że i Pan Poseł i Pan pełnomocnik w 
stylu angielskim opuszczają nasze obrady w kwestii związanej z naszym 
regionem, powiatem i miastem. Dlatego pozwolę sobie tym razem złożyć na 
piśmie na ręce pana Prezydenta interpelację, bo ustne nie mają najmniejszego 
sensu. Dotyczą one autostrady. Pierwsza interpelacja związana jest z obwodnicą 
Pelplina, druga z naszym dojazdem do Stanisławia.  
 

1. Radny Mirosław Kaffka  
Radny zwraca się o  wyjaśnienie okoliczności nie ujęcia w Regionalnym 
Programie Operacyjnym drogi dojazdowej do węzła w Stanisławiu i 
umieszczenia w nim obwodnicy dla miasta Pelplina. 

              Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.37 
 

2. Radny Mirosław Kaffka  
Radny zwraca się do o wyjaśnienie ustanowienia opłat za korzystanie z 
autostrady A1 i podjęcie działań w celu ich zawieszenia na czas remontu 
drogi krajowej Nr 1. 

              Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 38 
 
Radny Roman Kucharski – chciałbym odnieść się do wypowiedzi radnego 
Mirosława Kaffki, który poruszył sprawę pracy biura Pana Posła Jana Kulasa. 
Biuro Pana Posła Jana Kulasa jest czynne, to nie jest tak, że ja tutaj reprezentuję 
Posła Jana Kulasa. Wnioski, które Pan przedstawił są to typowe wnioski do 
Pana Posła i można je złożyć w Biurze od poniedziałku do piątku. Również 
można się umówić z Panem Posłem. To po pierwsze.  
A po drugie w Dzienniku Bałtyckim np. poniedziałkowym są sprawy, na które 
Pan  Poseł Jan Kulas odpowiada dziennikarzom, mieszkańcom na temat 
autostrady, jak będzie remontowana droga. 
Także dziwię się troszeczkę, ze te interpelacje, zapytania, poszły do Pana 
Prezydenta, bo jeżeli są zapytania do Posła, to przychodzi się do Biura Pana 
Posła kolego radny. Można się z panem Posłem umówić nie ma problemu. 
Wydaje mi się bezcelowe mieszanie w tą sprawę Pana Prezydenta.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy są jeszcze jakieś interpelacje lub wnioski? 
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Radny Mirosław Kaffka – jeżeli można odpowiedzieć radnemu Romanowi 
Kucharskiemu. Panie radny mam również prawo składać wnioski i interpelacje 
na sesjach rady i mam prawo życzyć sobie, żeby w tak ważnej dla mieszkańców 
powiatu tczewskiego i nie tylko, kwestii jaką jest autostrada A-1, Pan Poseł 
udzielił nam informacji również przed kamerami telewizji kablowej, a nie w 
Biurze Pana Posła.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwracam uwagę 
wszystkim państwu radnym, na § 42 Statutu Miasta,  szczególnie koledze 
radnemu Mirosławowi Kaffce, który nie przestrzega tego punktu. 
Interpelacje i zapytania składa się do Pana Prezydenta. Pan tu powiedział, że do 
Pana Posła Pan kieruje.  
Interpelacje dotyczą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze ( dotyczą 
rzeczywiście). 
Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, 
będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania ( też było), składa się 
na ręce Przewodniczącego.  
Także tutaj można napisać, nie wnikając czy jest dyżur Pana Posła czy nie, 
Poseł jest gościem na sesji i niekoniecznie musi odpowiedzieć w tym 
momencie, na sesji na pytania, interpelacje. 
Ale wiem na czym tu zależy, tak to jest.  
 
Radny Krzysztof Korda – odczytał uchwalę z dnia 14 marca br. Oddziału 
Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, dotyczącej 
wprowadzenia korekty do podręczników szkolnych, iż II Wojna Światowa 
wybuchła w Tczewie.  
 
Radna Barbara Kamińska – poinformowała, że spotka się z Panią Minister 
Edukacji i chętnie przekaże pismo Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, dotyczące korekty do podręczników 
szkolnych, iż II Wojna Światowa wybuchła w Tczewie, (jak radny były z tego 
zadowolony).  
 
Radny Kazimierz Smoliński – chciałbym złożyć wniosek w uzgodnieniu z 
panem radnym Kazimierzem Ickiewiczem i panem radnym Krzysztofem Kordą 
, dotyczący mijającej w tym roku 750-letnią rocznicą powstania Rady Miejskiej 
w Tczewie. 
Wnioskujemy, aby Pan Przewodniczący z panem Prezydentem podjęli 
odpowiednie działania, zmierzające do rozpowszechnienia tej informacji oraz 
odpowiedniego uczczenia 750-lecia powstania Rady Miejskiej.  
&40-lecie obchodzono 10 lat temu, wówczas był ufundowany sztandar, 
informacja ta była rozpowszechniona, myślę, ze teraz jest bardziej okrągła 
rocznica, więc warto by było tą informację rozpowszechnić w Polsce i 
odpowiednio uczcić.  
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Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuję za 
wniosek, chcę powiedzieć, że właśnie z kolegą Kazimierzem Ickiewiczem, 
Krzysztofem Kordą i Panem Prezydentem dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, 
aby ustalić historycznie w jakim  miesiącu miały by być obchody  jubileuszu 
750-lecia powstania Rady Miejskiej. 
 
Radny Mirosław Kaffka – panie Krzysztofie, zwracam się tu do pana, bo 
wydaje mi się, że nie trzeba być aż tak skromnym właśnie w tej bardzo istotnej 
dla naszego miasta  kwestii, dotyczącej również promocji miasta.  
Bo gdyby nie obrona naszych tczewskich saperów, to Westerplatte nie 
broniłoby się tak długo.  
 Jeżeli mogę swoim skromnym zdaniem dopowiedzieć Panu 
Kazimierzowi Ickiewiczowi i Panu Krzysztofowi Kordzie, że jeżeli byśmy 
podjęli temat rozpoczęcia II wojny światowej w Tczewie, to moglibyśmy 
dorzucić jeszcze kilka bardzo ciekawych i istotnych rzeczy, związanych z 
wielką promocją miasta Tczewa.  
A mianowicie można do tej informacji dodać, że w Tczewie mieliśmy pierwszą 
szkołę morską, że Rada Miejska w Tczewie jako pierwsza się ukonstytuowała 
na ziemiach Polski, że w Tczewie był początek historii związanej ze strajkami 
w sierpniu 80 nie w stoczni im Lenina tylko w Tczewie razem z zakładami 
kolejowymi w Lublinie. Czyli te cztery ważne informacje, wydaje mi się, ze 
byłyby znaczące i wpłynęłyby na promocję miasta.  

 
Pkt. 13 porządku posiedzenia  
 
Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni 
Radni.  
Tak jak powiedziałem na poprzedniej sesji Rady Miejskiej przedstawiłem 
stanowisko Komisji Rewizyjnej w trakcie trwającej kontroli. Potem była 
debata.  
Mam trzy wnioski, nie jest moim celem wywołanie dyskusji na temat kontroli. 
 Przedstawię trzy krótkie wnioski, które sformułowałem, podpierając się 
w tej sprawie dokumentami. Pozwoliłem sobie, żeby każdy z Państwa miał 
dostęp do dokumentów. Rozdałem państwu w czasie przerwy wyciąg z 
protokołu Komisji Rewizyjnej. Chodzi o to, że zgodnie z ustaleniami, które 
zapadły na poprzedniej sesji, Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu 
przegłosowała wnioski dotyczące kontroli.  

Pozytywnie przegłosowano wniosek dotyczący kontroli w zakresie 
przekształcenia gruntów z podatku rolnego na podatek od nieruchomości. Ten 
wniosek został przegłosowany, odpowiednio skierowany do Pana 
Przewodniczącego Rady.  

Nie przegłosowano natomiast wniosku dotyczącego przeprowadzenia 

przez NIK kontroli dotyczącej windykacji należności. Chciałem Państwu 
przypomnieć (to również macie Państwo w dokumentach), że na sesji była 
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mowa, Pani Skarbnik też wyraziła taka wolę. Jednak Komisja Rewizyjna na 
swoim posiedzeniu w dniu 12 marca br.– w głosowaniu: za 3, przeciw – 3, 
wniosku nie przegłosowała pozytywnie. 
       Pomimo złożonych  deklaracji, chciałbym w tym punkcie formalnie taki 
wniosek złożyć. Państwo otrzymali ten wniosek. Chodzi tutaj o to, żeby Rada 
podjęła decyzję, czy taki wniosek sformułować o przeprowadzeni kontroli przez 
NIK. Takie deklaracje padły i zresztą takie stanowiska były, dlatego troszeczkę 
zaskoczyło mnie glosowanie na Komisji Rewizyjnej.  
Wniosek brzmi: 
,, Radni Rady Miejskiej w Tczewie, wnioskują do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Tczewie o przygotowanie (na podstawie § 58 statutu Miasta 
Tczewa) projektu uchwały dotyczącej przeprowadzenia przez NIK kontroli 
windykacji należności za 2006 rok. 
Uzasadnienie:  
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie przeprowadził w 2007 roku 
kontrolę dotyczącą windykacji należności w 2006 roku. W protokole z kontroli 
sformułowano wniosek, aby sprawdzić, czy znaczne opóźnienie w wystawianiu 
tytułów wykonawczych wobec dłużników wskazanych w zestawieniu i nie 
dochodzenie zaległości, nie stanowi naruszenia zasad gospodarki finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota niezapłaconych przez tych 
dłużników podatków przekraczała 300.000 zł.  
Ponadto w protokole wskazano, że nie należy dopuszczać do przedawnień 
zobowiązań podatkowych. Protokół z przeprowadzonych kontroli wraz z 
załącznikami stanowi integralną część niniejszego wniosku.  
 W związku z powyższym, a także w związku z deklaracją złożoną przez 

panią Skarbnik podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tczewie, wnoszę o 

przygotowanie projektu stosownej uchwały. 

Taka była treść wniosku głosowanego na Komisji Rewizyjnej, tak jak 
powiedziałem trzech radnych glosowało za wnioskiem, trzech radnych 
głosowało przeciw. W związku z tym, wniosek formalnie został przegłosowany.  
W tej chwili chciałbym, żebyście  Państwo, Szanowni Radni zajęli w tej 
sprawie stanowisko i przegłosowali przedstawiony przeze mnie wniosek.  
To był pierwszy wniosek Panie Przewodniczący, nie wiem czy teraz będzie on 
głosowany, bo mam jeszcze dwa wnioski. 
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – 
sformułowałbym wniosek konkretny: czy radni są za skierowaniem tego 
wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Bo zobaczcie Państwo, w tytule jest Przewodniczący rady Miejskiej, nie chodzi 
o treść, tylko czy taki wniosek ma być kierowany do Przewodniczącego Rady, a 
potem dopiero możemy się zastanowić nad tym.  
 
Radny Dariusz Zimny – radny ma prawo złożyć wniosek.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – radny sam nie 
chce składać, tylko w imieniu Rady.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – to zależy od 
głosowania, jeżeli nie, to nie.  
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wniosek 
Państwo mają, czy są pytania odnośnie tego wniosku do radnego Zbigniewa 
Urbana czy do Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny Tomasz Tobiański – chciałbym zapytać o jedną rzecz, czy kontrola NIK 
wpłynie na efektywność pracy. Zmierzam do tego, że przy debacie dotyczącej 
zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Tczewa, w punkcie pierwszym,  
padły słowa, że termin koniec lipca 2008 zmobilizuje i przyspieszy działania 
pracowników Urzędu Miejskiego, co sugerowało, że nie do końca pracują w 
100% i z pełnym zaangażowaniem.  
Dlatego pytam, czy ta kontrola poprawi kontrolowanie i pracę Urzędu Miasta.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – jednym słowem 
odpowiem tak, panie radny. Tak jak na sesji powiedziano i również na Komisji 
Rewizyjnej, że kontrola zewnętrznego organu po prostu zamknie dyskusje na 
ten temat. Ponieważ są dwa przeciwstawne stanowiska w tej sprawie i myślę, że 
jest to najlepsze rozwiązanie tego problemu. Poza tym pokazało to glosowanie 
w Komisji rewizyjnej, była parzysta liczba osób. Nie chcę czytać, żeby nie 
zajmować czasu, dlatego przekazałem państwu wyciąg z protokołu Komisji 
Rewizyjnej. No i na ostatniej sesji pewne deklaracje padły.  
Chodzi o sformułowanie wniosku, czy my chcemy się tego dowiedzieć, czy 
rzeczywiście było czy nie było naruszenie ustawy o finansach, to jednoznacznie 
rozwiąże zewnętrzny organ. Tak to tylko widzę i tylko w tym kontekście, bo tej 
dyskusji nigdy nie zakończymy, będziemy do niej wracać.  
 
Radna Brygida Genca – ogólnie się do tego ustosunkuję. Tak jak jest zapisane 
w we wniosku, sprawa ta dotyczy przeszłości. Nie ma to nic wspólnego z 
zapytanie  pana radnego Tomasz Tobiański, czy usprawni to pracę urzędu, Nam 
nie o to chodzi.  
Uważam, że każda sprawa, a szczególnie dotycząca finansowych ustaleń 
kontroli, gdzie są rozbieżności pomiędzy kontrolowanym a kontrolującym. 
Sprawa powinna być jednoznaczne i ostateczne wyjaśniona. 
Padły takie sformułowania ze strony Pani Skarbnik, ze sama chciałby, aby jakiś 
organ zewnętrzny ostatecznie wypowiedział się w tej sprawie. Myślę, że 
wszystkim nam powinno na tym zależeć.  
Źle jest, jeżeli w jakiejś sprawie są domniemania, insynuacje, niewyjaśnione 
sprawy.  
Myślę, że NIK jest właśnie takim organem, który mógłby przeciąć te wszystkie 
sprawy.  
 
Radny Dariusz Zimny – jako członek Komisji Rewizyjnej, reprezentuję akurat 
inny pogląd na ten temat. 
A mianowicie, tak jak tu kolega wspomniał, Komisja Rewizyjna jest w tej 
kwestii dość podzielona. Natomiast w moim przekonaniu, tego typu uchwała  - 
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kierowanie sprawy do NIK, jest oskarżeniem urzędników, którzy zajmują się 
windykacją należności, że zasada gospodarki finansów publicznych została 
naruszona. W moim odczuciu tak nie jest, zresztą składałem zdanie odrębne do 
protokołu i jest to odnotowane. Nie widzę potrzeby, aby Rada Miejska skarżyła 
się na Prezydenta i na podległych mu urzędników, że zostały te zasady 
naruszone.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – jeżeli mogę panu 
radnemu odpowiedzieć wprost, to panie radny tutaj nie ma mowy o 
jakimkolwiek oskarżaniu kogokolwiek.  
To nie jest żadne oskarżanie, Rada nikogo nie oskarża, tylko Rada zwraca się 
dosłownie z wnioskiem o przeprowadzenie przez NIK kontroli w zakresie 
windykacji należności za 2006 rok. Jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to 
sformułuje te nieprawidłowości NIK. Jeżeli ich nie będzie to jednoznacznie 
stwierdzi, że nieprawidłowości nie ma.  
Myślę, że przez samo złożenie takiego wniosku, nie możemy zakładać wprost, 
że my w jakiś sposób oskarżamy Pana Prezydenta.  
 
Radny Dariusz Zimny – kolega nie do końca precyzyjnie mówi, bo w 
uzasadnieniu jest zapis; czy nie stanowi to naruszenia zasad gospodarki 
finansowej.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa 
dajmy szansę rozstrzygnięcia sprawy, jak ona dopiero wpłynie do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Pytanie jest do Państwa, kierowane przez radnego Zbigniewa Urbana, czy Rada 
Miejska w obecnym dzisiaj składzie jest za skierowaniem takiego wniosku do 
Przewodniczącego Rady. 
Jeżeli tak Państwo postanowicie, to wpłynie to do Przewodniczącego Rady i 
będziemy dalej rozpatrywali. 
Jest to zwrócenie się ze strony Komisji Rewizyjnej do całego ogółu, w sprawie 
o której mowa we wniosku. 
Jeszcze tylko pan radny Mirosław Kaffka i przystąpimy do głosowania wniosku 
przedstawionego przez radnego Zbigniewa Urbana.   
 
Radny Mirosław Kaffka – dosłownie dwa zdania, Panie Przewodniczący, 
odnośnie wypowiedzi pana radnego Dariusza Zimnego. To co przed chwilą 
powiedział pan radny Zbigniew Urban, tu chodzi o ucięcie wszelkiego rodzaju 
oszustw itd. abyśmy nie mówili już o spekulacji, o rożnych sytuacjach jakie 
pojawiają się w prasie, o plotkach jakie krążą w mieście Tczewie.  
Przecież to Pani Skarbnik Helena Kullas z tej mównicy sama powiedziała, żeby 
uciąć te wszystkie spekulacje poddając sprawę kontroli NIK.  
A więc pytam, dlaczego panie Darku ( radny zwrócił się do radnego Dariusza 
Zimny) niektórzy boją się tej kontroli, jak ,,diabeł święconej wody”, o co tutaj 
chodzi. Jeżeli nie ma nic do ukrycia poddajmy tę sprawę weryfikacji 
najwyższej instytucji, jaka jest NIK.  
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Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – jeżeli można 
Proszę Państwa przywołuję Państwa do porządku. 
Proszę zwrócić uwagę, nie przywołam teraz z pamięci paragrafu statutu Miasta 
Tczewa, ale mówi on wyraźnie : Komisja Rewizyjna składa wniosek do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie … . 
Dlatego, że komisja przegłosowała ten punkt i ten punkt nie przeszedł, radny 
zwraca się do Rady. A w związku z tym nie ma tutaj formalnego podejścia                           
( mówiąc szczerze), żeby przyjąć dzisiaj, nie jest to zgodne ze statutem. Nie ma 
wskazania w statucie na to, żeby wniosek radnego był kierowany jako wspólny 
radnych do Przewodniczącego  
To komisja jest naszym organem. Mam takie pytanie, czy Komisja Rewizyjna 
dokonała kontroli dogłębnie i właściwie, czy wnioski zawarte w protokole są do 
końca rozstrzygnięte. Bez względu na to, czy się strony zgadzają z nimi czy nie.  
Mówię tutaj o stronie kontrolowanego podmiotu i członków zespołu 
kontrolnego. To jest w gestii Komisji Rewizyjnej i ona ma te kompetencje. 
Jeżeli komisja nie przegłosowała kontroli zewnętrznej , to nie wiem. Daję tutaj 
pod rozwagę radcy prawnemu, czy można wystąpić wspólnie ze strony Rady z 
wnioskiem do Przewodniczącego.  
Musiałaby być podjęta uchwała w tej sprawie. A nie ma takiego wniosku z 
Komisji Rewizyjnej. W związku z tym uchwały też nie może być.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – w § 58 Statutu Miasta 
Tczewa, jest powiedziane wprost ,,Inicjatywę uchwałodawczą posiadają, 
prezydent, radni, komisje” Nie jest napisane w jakiej sprawie uchwała ma być 
podjęta, to nie wyklucza. To tyle.  
Ale jak widzę jest tutaj opór w materii, że tak powiem, aby tę uchwałę podjąć, 
to ja proszę o przegłosowanie.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – nie ma oporu 
kolego radny, Proszę Państwa kończymy ten temat w ten sposób: 
Kto z radnych jest za przekazaniem wniosku radnego Zbigniewa Urbana 
dotyczącego skierowania tego wniosku przez wszystkich radnych do 
Przewodniczącego Rady. 
Jeżeli taki wniosek przejdzie z waszej strony, to wtedy jest § 58 funkcjonujący, 
jeżeli nie przejdzie, to nie ma o czym mówić.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – przepraszam, czy 
każdy wniosek jest głosowany przez radę, składam wniosek jako Zbigniew 
Urban. 
 
Radny Dariusz Zimny – proszę Państwa, mam wniosek formalny. Mam pytanie 
odnośnie statutu. Dzisiaj wiele wniosków padło i trzeba przygotować ten 
materiał na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. 
Rozumiem to tak, jeżeli radny składa dzisiaj wniosek, to my go dzisiaj nie 
głosujemy, tylko na konwencie zostanie podjęta decyzja, czy ten wniosek – ta 
uchwała ma szanse przejść. Wówczas w porządku posiedzenia sesji go ująć.  
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Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – jest prostsza 
droga. Kolega radny Zbigniew Urban może skierować wniosek wprost do 
prokuratury, nie musi nas prosić i takie rzeczy.  
Natomiast jeżeli pisze w podpisie ,,radni” ( kolego Dariuszu Zimny), to 
wszyscy radni macie się podpisać pod tym wnioskiem kierowanym do 
Przewodniczącego Rady.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – zapytam wprost, czy 
radni chcą wyjaśnienia, czy nie.  
Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym tylko, zwrócić uwagę koledze 
Dariuszowi Zimnemu, że nie powinien tu dawać stwierdzenia, że dana uchwała 
może przejść. Bo na konwencie nie decydujemy o tym, czy wprowadzamy daną 
uchwałę dlatego, czy ona przejdzie, czy nie. Także takiego stwierdzenia nie 
powinno być.  
 
Sekretarz Miasta Zyta Myszka – drogi SA dwie, jeżeli miałoby to być uchwala, 
to musi przejść procedurę, która jest w statucie, że wnioskodawca składa 
projekt z uzasadnieniem, podpisami, tak jak to mówi statut.  
Albo w trybie artykułu, który mówi o Komisji Rewizyjnej. Więc nie widzę 
innej możliwości. Nie jest to wniosek formalny.  
A zatem w ramach tego nie powinien tu być przegłosowany. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – nie tylko wnioski 
formalne są głosowane.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Kucharski – chciałbym 
wrócić do głosowania na Komisji Rewizyjnej, to zamieszanie było dlatego, że 
mnie nie było na komisji. To jest raz.  
A może po drugie zwróciłbym się do radnego Zbigniewa Urbana z prośbą, że 
my powinniśmy chyba w swoim gronie czyli Komisji Rewizyjnej tę sprawę 
rozstrzygnąć. I wówczas złożyć jako Komisja Rewizyjna do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej wniosek.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – albo kolega 
radny (zwrócił się do radnego Zbigniewa Urbana) sam złoży wniosek w myśl            
§ 58.  
 
Radny Zbigniew Urban – składam wniosek, jako radny Zbigniew Urban, 
który już odczytałem, czyli bez głosowania ( wniosek w załączeniu)  
,,wnioskują do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie o przygotowanie 
(na podstawie § 58 statutu Miasta Tczewa) projektu uchwały dotyczącej 
przeprowadzenia przez NIK kontroli windykacji należności za 2006 rok. 
Drugi wniosek 
Radny Zbigniew Urban – również na ostatniej sesji rozmawialiśmy i 
poruszaliśmy temat naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez 
udostępnienie wypisów z rejestru gruntów.  
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Komisja otrzymała w tej sprawie opinię, Ustaliliśmy również, że będziemy 
występowali do zewnętrznych kancelarii prawnych o opinię. Sześciu radnych 
Komisji Rewizyjnej zaproponowało sześć kancelarii prawnych. Nastąpiło 
losowanie i ustalono kolejność w jakiej Komisja Rewizyjna będzie wskazywała 
poszczególne kancelarie prawne, żeby wydała opinię w  sprawie.  
Przegłosowano wniosek dotyczący: czy dane zawarte w delegacjach są jawne 
czy nie.  
Natomiast nie przegłosowano wniosku (wyciąg z protokołu Komisji 
Rewizyjnej), czy udostępnienie wypisów stanowi naruszenie ustawy o ochronie 
danych osobowych. Tutaj komisja również nie przegłosowała takiego wniosku, 
żeby zwrócić się do podmiotu zewnętrznego w tej sprawie.  
Pomijam już to, jakie tutaj z mównicy padły argumenty czy należy się zwracać, 
czy nie i po co, jak w zasadzie opinia będzie taka jaką chcemy.  
Nie mniej jednak odsyłam Państwa do Dziennika Bałtyckiego, artykuł z dnia 25 
marca (w zał.) Wprost jest powiedziane,  że nie powinniśmy sugerować się 
opiniami prawników, którzy są spoza urzędu, bo oni nie siedzą w administracji. 
Myślę, że to jest też wymowne.  
 Wniosek nie przeszedł na Komisji Rewizyjnej dlatego w tym samym 
trybie, czyli jako radny Zbigniew Urban chciałbym prosić, żeby skierować, bo 
tutaj z kolei nie jest to tylko i wyłącznie kompetencja Komisji Rewizyjnej, ale 
Rady. Rada może wystąpić i opinię i skorzystać z pora prawnych, aby, czy 
naruszono ustawę o ochronie danych osobowych, czy nie.  
Kancelaria, którą Państwo mają wskazaną w piśmie, jest tą kancelarią, która 
została wskazana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  
 Dlatego prosiłbym Państwa, też o rozpoczęcie dyskusji, albo zajęcie 
stanowiska w tej sprawie.  
Nie wiem czy wystąpimy o taką opinię, skoro wszyscy są za, bo mówię, zdania 
są znów podzielone. Jedna strona twierdzi, że nie naruszono ustawy, druga 
strona twierdzi, że naruszono.  
Dla mnie jest oczywiste, niech się ktoś wypowie w tej sprawie i definitywnie 
stwierdzi, tak lub nie. A nie dopuszczajmy do tego, że nie występujemy na 
zewnątrz.  
To był drugi wniosek – nie wiem Panie Przewodniczący w jakim trybie, czy 
składam go w tej chwili.  
 
Następnie 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – 
przedstawię odpowiedź na skierowane zapytanie do Głównego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na temat: czy wydając Komisji 
Rewizyjnej 300 wypisów z rejestru gruntów naruszono ustawę o ochronie 
danych osobowych.  
Odpowiedź dotycząca moje osoby jest jednoznaczna, nie chciałbym czytać 
fragmentu odpowiedzi, nie dotyczącej mojej osoby.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – prosiłbym, aby przeczytać całość odpowiedzi, 
albo w ogóle. Jeżeli to nie jest oficjalne pismo tylko fax.  
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Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – kolego radny 
dajmy się wypowiedzieć Panu Naczelnikowi.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – 
jeśli radny Zbigniew Urban się zgodzi, bo on nie wie, co tu jest zawarte, a to 
nagrywa telewizja. Tam jest coś, co może spowodować jakieś reakcje.  
 
Sekretarz Miasta Zyta Myszka – przepraszam bardzo my odpowiemy na 
wniosek, który został zapisany w protokole Komisji Rewizyjnej, a mianowicie: 
czy Pan Wojciech Janicki, czy urząd naruszył ustawę o ochronie danych 
osobowych.  
Na dalszą część udzielonej odpowiedzi przez GIODO, nie było pytania i 
uważam, że nie ma podstaw do odpowiadania. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – 
odczytał odpowiedź przesłana fax, z GIODO dotycząca zapytania: czy 
naruszono ustawę o ochronie danych osobowych. ( w zał.)  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem: o  treść pisma 
skierowanego do GIODO.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – 
poinformował, że prześle radnemu drogą elektroniczna zapytanie skierowane 
do GIODO. Na dzień dzisiejszy, nie jestem przygotowany, nie myślałem, że 
będzie ta  sprawa omawiana.  
 
Radny Zbigniew Urban – proszę Państwa, nie kwestionuję, wysłuchałem tego z 
uwagą, tylko jest to odpowiedź na pismo Pana Naczelnika, z którym zwracał się 
do GIODO. Także znamy tylko odpowiedź.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – kolego radny 
proszę do rzeczy, powinniśmy precyzować wnioski, albo odpowiedzi.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący zgłosiłem formalnie wniosek o 
to, żeby Rada skorzystała ze swoich uprawnień i zagwarantowanych środków i 
wstąpiła o opinię do zewnętrznej kancelarii (wytypowanej przez Komisję 
Rewizyjną) o wyrażenie opinii, czy udostępnienie stanowi, czy nie stanowi  
naruszenia ustawy.  
Taki jest mój wniosek. Na tym bym zakończył.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – jako członek Komisji Rewizyjnej i jako 
przewodnicząca zespołu kontrolnego, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Nie 
wiem czy Państwo pamiętacie, ale wówczas podziękowałam Pan naczelnikowi 
za to, że przekazał nam raporty. I w tej chwili chcę powiedzieć, ze bardzo 
dobrze zrobiła i czynię to po raz drugi. Bowiem nie mając tych raportów 
prawidłowo byśmy nie przeprowadzili tej kontroli.  
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Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuje, nie był 
to wniosek tylko oświadczenie.  
Zwracam uwagę, że jesteśmy w pkt 13 Wolne wnioski i oświadczenia.  
 
Radny Zbigniew Urban – zgadzam się z tym co pani radna powiedziała, z tą 
jedna małą różnicą, że do kontroli nie była nam potrzebna informacja na temat 
miejsca zamieszkania właściciela gruntu.  
I tym właśnie się różnimy o ten jeden fragment. W informacjach, które nam 
przekazano nie powinno być adresów zamieszkania właściciela nieruchomości.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – jest to 300 raportów, kto miał tam wykreślać 
adres? 
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę 
formułować wnioski, zapytania albo oświadczenia i zbierać głos za 
pośrednictwem przewodniczącego Rady.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – chciałbym odpowiedzieć na zapytania kolegi 
radnego Zbigniewa Urbana.  
Wydaje mi się, że myśmy byli zobowiązani do wystąpienia o uzyskanie 
interpretacji, ponieważ w protokole był zapis (nawet wytłuszczonym drukiem ), 
aby sprawdzić, czy nie narusza to ustawy o ochronie danych osobowych.  
W związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do GIODO i ta odpowiedź została 
Państwu tu przedstawiona.  
Dla mnie teraz rodzi się pytanie, czy jest teraz sens występowania do jakiejś 
kancelarii prawnej, jeżeli jest jednoznaczna interpretacja GIODO. Dla nas ta 
interpretacja będzie obowiązująca, bo to jest organ, który wydaje opinie 
prawne, a nie jakaś kancelaria prawna. Takie jest moje stanowisko. Co państwo 
z tym zrobią to nie wiem.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuję Panie 
Prezydencie, jeżeli przyjdzie oficjalna odpowiedź z GIODO (bo na razie mamy 
fax), to poprosimy o nią i wówczas zastanowimy się w imieniu Rady, czy 
będziemy występować do innych kancelarii prawnych.  
 
Radna Brygida Genca – miałabym taki wniosek: nie znając treści pisma, jakie 

Pan Janicki wystosował do GIODO, trudno nam dosłownie nawet zrozumieć tą 

przytoczoną część odpowiedzi. Więc wniosek mój byłby taki, żeby wstrzymać się 

z decyzją w tej sprawie, którą byśmy mieli w jakiś sposób rozstrzygnąć. Aby 

sprawa ta wróciła jeszcze raz na Komisję Rewizyjną mając już udostępnione 

pismo i odpowiedź i być może w ramach komisji podjęty będzie stosowny 

wniosek.  

Jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia na Komisji Rewizyjnej. To byśmy wrócili do 

tematu być może nawet na tej sesji 10 kwietnia.   
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban– komisja zbiera się 8 

marca zajmiemy się tym tematem, przychylam się do wniosku , nie widzę 

przeszkód.  

 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy jeszcze 
jakieś wnioski ma pan kolego radny, ( zwrócił się do radnego Zbigniewa 
Urbana).  

 
Radny Zbigniew Urban – tak jak powiedziałem mam trzy wnioski, wszystkie 
przedstawiłem państwu na piśmie.  
Trzeci wniosek: 
Na podstawie ustawy z 29 sierpnia Ordynacja Podatkowa, a także miesięcznika 
RIO, (fragmenty informacji otrzymaliście państwo, są one zaznaczone na 
zielono)  
W odpowiedzi Pani Skarbnik na wniosek dotyczący przekształcenia gruntów z 
rolnych na budowlane, jest informacja, ze urząd w zasadzie nie zawinił tutaj w 
żadnym momencie, ponieważ prawidłowo naliczył podatki, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w ewidencji.  
Co więcej jest tam też sugestia wprost, ze członkowie Komisji Rewizyjnej nie 
znają przepisów.  Z tym się niestety nie mogłem zgodzić, a nie miałem mandatu 
Komisji Rewizyjnej, aby się w tej sprawie wypowiadać w imieniu komisji 
 Teraz mówię jako Zbigniew Urban i to właśnie w ostatnim punkcie 
porządku sesji. Chciałbym Państwa poprosić o dokładne przeanalizowanie tego 
co Państwo otrzymali.  
Radny zapoznał wszystkich z materiałami, które przekazał radnym a 
dotyczącymi  Ordynacji Podatkowej ( w zał. zaznaczone  na zielono, fragmenty 
Ordynacji Podatkowej).  
Chodzi o to, że organ podatkowy powinien korzystać z różnych źródeł, nie 
tylko z ewidencji.  
Jeżeli tak, jak już wcześniej sugerowałem: przychodzi podatnik i mówi, że ma 
działkę rolna na Jedności Narodu, to urzędnik powinien zareagować i 
zweryfikować dane w deklaracji.  
To tyle panie Przewodniczący jeżeli chodzi o wnioski.  
 
 Jeszcze prośba do Pana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Kazimierza Ickiewicza.  
Ponieważ w Biuletynie Informacji Publicznej – jest dzisiaj 27 marzec, kontrola 
zakończyła się 21 stycznia, nadal nie ma protokołu z kontroli na temat podatku 
od nieruchomości. Wiem, że kontrola nie zakończyła się i za chwileczkę 
usłyszę argument, że jak będziemy mieli … 
 
Sekretarz Miasta Zyta Myszka – to nie dlatego.. 
 
Radny Zbigniew Urban – proszę mi nie przeszkadzać, pani mi pozwoli 
dokończyć.  
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Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – spokojnie, 
proszę grzecznie.  
Sekretarz Miasta Zyta Myszka – poinformowała, że cały BIP jest 
przepracowywany. 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – kolega radny 
mówi o panoramie Miasta Tczewa, a nie o BIP. 
 
Radny Zbigniew Urban – tzn. powiedziałem tylko, że w BIP nie ma nadal 
protokołu, ale to jednym zdaniem. Słyszałem argumenty również, ze dopóki 
kontrola się nie zakończy, nie będzie uchwał, to nie będzie on opublikowany.  
 Chciałbym wrócić do panoramy Miasta. Miesiąc temu mówiłem, że w 
oficjalnym Biuletynie samorządu nie ma ani jednego zdania nie tylko na temat 
sesji, ale i kontroli.  
Natomiast w tym numerze Panoramy Miasta jest artykuł na całą stronę, gdzie 
przytoczono wyjaśnienia Pani Skarbnik i Pana Janickiego.  
Więc zwracam się do osób, które redagują ten biuletyn, o rzetelne jego 
redagowanie i o zamieszczanie wszystkich informacji, a nie tylko wybiórczych. 
I to nie jest populizm.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – jak Państwo wiedzą dwie poprzednie sesji, to 
głównie sprawa dotycząca kontroli w zakresie podatki od nieruchomości.  
Na sesji lutowej przedstawiony był protokół Komisji Rewizyjnej, w którym 
zespół kontrolny zarzucił nieprawidłowe naliczenie podatku w stosunku do 
działek wymienionych w protokole. Jak również to, że w związku z tym 
właściciele  płacili zaniżone podatki.  
 Jedna z osób, czy właścicielem działki, o której była mowa, był Pan 
Prezydent. W związku z tym Pan Prezydent złożył do mnie pismo, zacytuję               
,,o naliczenie nowego wymiaru podatku, za cały okres użytkowania 
nieruchomości tj. od 1990r., czyli częściowego oddania budynku do 
użytkowania. Należną różnicę podatku proszę naliczyć łącznie z należnymi 
odsetkami, za w/w okres”  
Pan Prezydent sobie nie może naliczyć podatku, Za każdy rok nalicza mu 
podatek inny organ podatkowy, który jest ustalony przez samorządowe 
Kolegium Odwoławcze. Przeważnie co roku wyznaczany jest inny organ 
podatkowy.  
W związku z tym, że pismo wpłynęło do mnie, najpierw chciałam zignorować 
to pismo uznając, że podatek był prawidłowo naliczany, zgodnie z ewidencją 
gruntów i budynków. No jednak jak wpłynęło pismo oficjalnie, nie można było 
tego zignorować i pojawiła się problem co z tym zrobić.  
Więc wystąpiłem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku                
11 lutego z prośbą o sprawdzenie ważności decyzji wydanej Prezydentowi 
Miasta przez organy zastępcze za lata 2003-2007. 
W uzasadnieniu cała sytuacja była opisana wraz z kompletem dokumentów. 

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku poinformowało, że nie widzi 
podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji podatkowych od 1999-2007r.  
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Decyzje podatkowe z lat 2003-2007 prawidłowo wymierzały podatek 
rolny od gruntów działki  Nr 75 nad sklasyfikowanych jako użytek rolny. 

 
Radny Zbigniew Urban – proszę Państwa, już innej sprawie. Pozwoliłem sobie 
również przekazać Państwu wydruki o dostępie do informacji publicznej ( w 
zał.) W kontekście pisma, z którym wystąpiłem do Pana Prezydenta i również 
ten kpl. dokumentów Państwo mają.  
Nie będę tego poruszał tutaj na forum Rady, chciałbym, żeby Państwo sami 
przeanalizowali te dokumenty i zajęli stanowisko, ponieważ do tego tematu 
chciałbym wrócić, w skutek tego, że będzie przeprowadzone szkolenie dla 
radnych i urzędników z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
szkolenie dotyczące przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych. Zachęcam Państwa radnych do udziału w tych szkoleniach, one są 
naprawdę dobre. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Szanowni Państwo, do tej informacji, której 
złożył mój przedmówca, dodałbym kilka słów wyjaśnienia ( rozumiem, że są 
tam trzy moje odpowiedzi).  
Proszę Państwa do kpl. dokumentów przekazanych Państwu przez radnego 
Zbigniewa Urbana, trzeba jeszcze dołączyć wyciąg z protokołu Prezydenta 
Miasta z narady, gdzie rozpatrywał wnioski komisji. Wówczas będzie cały 
komplet dokumentów i będą mieli Państwo cały obraz.  
 Powiem tylko taką krótką dygresję, te pisma podpisałem w uzgodnieniu 
z prawnikami. Generalnie mogę powiedzieć tak, że chodziło o jedno, żeby 
jednak przestrzegać wszystkie przepisy jakie są, a nie wybiórczo.  
Bo nawiązywaliśmy, że również Statut Miasta obowiązuje przy procedowaniu 
czy rozpatrywaniu wszystkich wniosków. Stąd jak gdyby, taki był cel 
odpowiedzi na te pisma. Natomiast, co do meritum sprawy, wniosek komisji 
jest rozpatrzony pozytywnie.  
 
Radny Zbigniew Urban – zgadzam się, potwierdzam, to co powiedział Pan 
Prezydent. 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – jest dyskusja, 
proszę o wnioski.  
 
Radny Zbigniew Urban – tak, tzn. oświadczenie: 
Oświadczam, ze dziś rzeczywiście otrzymałem wnioski z narady Prezydenta 
Miasta, gdzie rzeczywiście jest zapis, ze wniosek został przyjęty do realizacji. 
Nie mniej jednak, przychodząc dzisiaj na sesję, tej informacji nie posiadałem. 
Stąd kpl. dokumentów, które pozwoliłem sobie przekazać radnym. Bo 
generalnie uważam, że radni powinni mieć dostęp do tej informacji. Myślę, że 
ustawa jasno to reguluje, dlatego zapraszam na szkolenie.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – trochę kolega 
radny chce mnie wyręczać, bo to jest moja rola. Ale bardzo proszę o 
propozycje, konstruktywne wnioski.  
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Wyczerpaliśmy już pkt 13 jeżeli chodzi o wnioski, oświadczenia, teraz 
przekażę kilka organizacyjnych informacji: 
- 3 kwietnia o godz. 1600 odbędzie się konwent Rady Miejskiej  
- 3 kwietnia o godz. 1730 planujemy posiedzenie Komisji Finansowo-   
   Budżetowej, 
- 10 kwietnia o godz. 1600 odbędzie się sesja Rady Miejskiej  
- odnośnie szkoleń o których wspomniał kolega Zbigniewa Urban, proszę aby   
   po dzisiejszej sesji przewodniczący komisji stałych podeszli do Biura Rady w             
   celu ustalenia obecności na szkoleniach, 
- proszę również, aby przewodniczący klubów radnych wytypowali dwóch   
  przedstawicieli na szkolenie z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych, 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas-3 kwietnia mamy posiedzenie Komisji 
Finansowo-Budżetowej, może zrobimy zakłady ile ta komisja będzie trwała, to 
tak żartem. 

 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – komisja nie 
zbiera się po to, żeby przedłużać czas w nieskończoność i radnym na pewno na 
tym nie zależy. Ale tak jak powiedziała radna Brygida Genca, zarówno komisja 
jak i radni pracujący w tej komisji rozpatrują punkt po punkcie, Zarówno 
wnioski z poszczególnych komisji jak i zawarte propozycje w korekcie 
budżetu. I dlatego, ze jest dużo punktów dużo ważnych spraw podzieliliśmy to 
na dwie części. Dzisiejsza sesja zawierała punkt korekty budżetu, w której ujęte 
były sprawy terminowe. A 10 kwietnia, będą opiniowane pozostałe tematy 
korekty budżetu. Nie zakładajmy się o czas, tylko chodzi o konstruktywne 
wnioski z tego czasu.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XVIII sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1330  

 
      

                                                                                                     
 
 

 
 

Protokołowały : 
1. Prokopowicz Dorota  
2. Domaros Barbara 
3. Kussowska Łucja 

 


