
 
 
 

P r o t o k ó ł  N r XXII/2008 

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

z dnia 29 maja 2008 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

Obecni radni     :                               -                  22  / wg listy obecności 
 

              Nieobecni radni :                              -                Krzysztof Misiewicz  
 

             Obecni goście zaproszeni                  -                  9 / wg listy obecności 
                                                              
         
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XXII 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. Sekretarz Miasta Zytę Myszka 
7. Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Stanisława Tomczyka,  
8. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
9. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego, 
10. Komendanta Powiatowej Policji w Tczewie insp. Roberta Sudenisa, 
11. Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie                 

bryg. Romana Walejko,  
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 22 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 –  zanim zaproponuję 
zmiany do porządku obrad sesji z dnia 19 maja 2008r, czy z Państwa strony są 
propozycje, uwagi  do porządku obrad sesji?  
 
Radny Roman Kucharski – zwrócił się z prośbą o wykreślenie i przełożenie na inny 
termin pkt 9 tj. ,,Informacja dotycząca prac Zespołu Problemowego do spraw 
Targowiska przy ul. Żwirki”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski –  ,,Informacja 
dotycząca prac Zespołu Problemowego do spraw Targowiska przy ul. Żwirki”, jest to 
punkt ujęty w planie pracy Rady Miejskiej na 2008 r.  na wniosek radnego Romana 
Kucharskiego. Jednakże ze względu na trwające prace zespołu ds. targowiska przy                 
ul. Żwirki, przychylam się do wniosku radnego Romana Kucharskiego. 
W związku z powyższym wykreślamy z porządku obrad pkt 9,,Informacja 
dotycząca prac Zespołu Problemowego do spraw Targowiska przy ul. Żwirki”.  

Mam również propozycję, aby na prośbę przybyłych na sesję gości, pkt 10 
,,Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa za 2007 r. 
przenieść jako pkt 7 w  części II.  

           Czy do tak zaproponowanego porządku obrad macie Państwo uwagi? 
 
Więcej uwag do porządku nie zgłoszono.  
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowanymi propozycjami zmian.  

 
           W wyniku jawnego głosowania  

porządek obrad sesji  
- przyjęto jednogłośnie : za – 20 

( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 20 radnych,)  
                             podczas głosowania nieobecny radny Z. Urban, M. Kaffka, K. Misiewicz 
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 24 kwietnia i 15 maja               
      2008 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 24 kwietnia 2008 r. 
do 28 maja 2008 r.  
 
II . Część druga: 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa za 2007 r.  
8. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w mieście Tczewie, w tym: 

            - podstawowej opieki zdrowotnej, 
            - pozostałych placówek służby zdrowia.  
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9. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta Tczewa. 
10.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok, 

      10.2 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w    
          drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
      10.3 wyrażenia opinii o dokonaniu sprzedaży spadku, 
      10.4 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia   
             prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz                 
             zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania   
             nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich    
            wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 
      10.5 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych   
              Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie, 
      10.6 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i  
              odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze, 
     10.7 nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem  
              Jezierskim. 
     11. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
     12. Wolne wnioski, oświadczenia 
 

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

           z dnia 24 kwietnia i 15 maja 2008r.  
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 24 kwietnia 2008 r. i 15maja 2008 r. 
wyłożone były do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Czy są uwagi do protokołów. 

           Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
głosowanie protokoły z 24 kwietnia 2008 r. i 15 maja 2008 r. z sesji Rady 
Miejskiej  
 
W wyniku jawnego głosowania   
 

protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
                                               z   24 kwietnia 2008 r. i 15 maja 2008r.   

- przyjęto jednogłośnie : za – 20 
( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 20 radnych) 

                             podczas głosowania nieobecny radny Z. Urban, M. Kaffka, K. Misiewicz 
 

Pkt 5. porządku posiedzenia  
 

  Informacja z działalności  
  Prezydenta Miasta Tczewa 
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Prezydent Miasta Zenon Odya - przedstawił informację z bieżącej działalności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się                             
z zapytaniem: czy odnośnie przedstawionej informacji są uwagi, zapytania do 
Pana Prezydenta.  
 
Uwag do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji nie zgłoszono.  

 
Kierownik Biura Promocji Miasta Ludwik Kiedrowski – omówił IX Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Rodzinnej ,, Familia Tczew 2008”, który odbył się 23-25 maja 2008r.  

 
Pkt 6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  
           interpelacji przez radnych  
           w okresie od 24 kwietnia 2008 r. 
           do 28 maja 2008 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 24 kwietnia  
2008 do 28 maja 2008r,  stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu.  
Czy do przedstawionej informacji ze zgłoszonych interpelacji są zapytania, uwagi.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – w odpowiedzi na 
interpelację, którą otrzymałam odnośnie ulicy Lotniczej jest słowo przepraszam, 
natomiast strony zainteresowane, czyli mieszkańcy nie otrzymali takiego słowa. 
W tej chwili Pan Landowski otrzymał odpowiedź pierwszy raz od trzech lat, ale 
nie było w niej słowa przepraszam. Także bardzo proszę, żeby przynajmniej w ten 
sposób takie zadośćuczynienie dokonać.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

 
           Część II 
 Pkt 7  porządku posiedzenia  

     Informacja o stanie bezpieczeństwa  
           na terenie miasta Tczewa za 2007 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
informację.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – komisja przyjęła 
Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa za 2007 r. , komisja 
generalnie nie miała żadnych uwag do Policji, ani do Straży Pożarnej, oczywiście 
poza sprawami indywidualnymi.  
Zwróciliśmy uwagę, zgodnie z wcześniejszą sugestią Przewodniczącego Rady 
Miejskiej na to, że rola samorządu nie sprowadza się do tego, aby przestępczość 
wspierać dopiero po dopełnieniu zdarzenia, ale także podejmować pewne 
działania profilaktyczne, współdziałać z Policją, Strażą Miejską czy Prokuraturą.  
 Zwróciliśmy uwagę na to, że działania profilaktyczne samorządu są daleko 
idące. Czyli tam, gdzie komendant zwraca uwagę, że samorząd powinien zająć się 
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zapewnieniem wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Bo to sprzyja ograniczeniu 
wchodzenia w konflikt z prawem.  
Warto wspomnieć, że samorząd miasta we współpracy z organizacjami 
samorządowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Strażą Miejską podejmowały działania, które miały zapewnić czas wolny 
dzieciom i młodzieży.  
Między innymi GKRPA wydała środki w kwocie ponad 791 tys. zł. na 
uświadamianie dzieciom i młodzieży świadomości spożywania alkoholu, patologii 
społecznej.  
Także na zabezpieczenie wolnego czasu dzieciom i młodzieży w ramach Akcja 
Lato i Akcja Zima, wydano kwotę rzędu 59.241 zł.  
Również zajęcia pozalekcyjne, którymi młodzież się bardzo interesuje, środki na 
ten cel są z roku na rok coraz większe. W ubiegłym roku wydano 51.679 zł. Warto 
przypomnieć, że wcześniej była to kwota 30 tys.  zł. Więc skala tych wydatków 
wzrasta.  
Komisja zwróciła również uwagę na to, co zostało tu podkreślone, a mianowicie 
na sport. Brakuje infrastruktury sportowej, która sprzyjałaby przeciwdziałaniem 
patologiom społecznym.  
 
Następnie 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – Komenda 
Powiatowa Policji rozpatruje stan bezpieczeństwa na terenie powiatu tczewskiego. 
Tczew jako miasto generuje przestępczości w granicach 80% w całym powiecie. 
Główne zdarzenia prewencyjne są skupione na terenie miasta Tczewa. Na 
przestrzeni ostatnich czterech lat przestępczość na terenie powiatu tczewskiego 
spadła, przy czym wykrywalność wzrasta. W ruchu drogowym stan 
bezpieczeństwa utrzymuje się na stałym poziomie.  
W tym roku podjąłem decyzję, aby wzmocnić pion  ruchu drogowego. W ramach 
komendy przesuwam cztery etaty do sekcji ruchu drogowego. Etaty te nie są 
przesunięte ze służb patrolowych-interwencyjnych, są one przesunięte między 
innymi z pionu kadr i ochrony informacji niejawnych. A w te miejsca udało się 
pozyska z Komendy Wojewódzkiej dwa etaty cywilne. Więc dwa etaty zostały 
przesunięte do ruchu drogowego, jeden etat wygospodarowałem z pionu prewencji 
( tzw. ,,biurkowych”). Czwarty etat został wygospodarowany ze sztabu policji. W 
związku z tym cztery etaty od 20 czerwca ( kiedy Regulamin Organizacyjny 
wejdzie w życie) zostaną przesunięte do ruchu drogowego.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – zwróciła się z 
zapytaniem, co wpływa na przekonanie o małej skuteczności organów ścigania, 
poczucie bezkarności wśród nieletnich. Bezradność w stosunku do rodziców i 
nieletnich. Czy na tyle prawo jest źle sprecyzowane, że nie można rygorystycznie 
podjąć pewnych przedsięwzięć, aby temu zapobiec, czy reagować.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – problem z 
przestępczością nieletnich jest to problem nie tylko miasta Tczewa czy Powiatu 
Tczewskiego, ale jest to problem postrzegany w skali kraju. Przestępczość 
nieletnich utrzymuje się na stałym poziomie.  
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Z jednej strony jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja w 
pewnym zakresie jest zobowiązana do zapobiegania przestępczości nieletnich, do 
walki z demoralizacją nieletnich. Ale efekty naszej pracy nie zawsze przekładają 
się na to co można zrobić nieletniemu z ustawy, jakie wyciągnąć w stosunku do 
niego sankcje. W całym kraju jest ten sam problem. Jeżeli mamy nieletniego, 
który jest demoralizowany, który notorycznie popełnia przestępstwa, zaczyna się z 
nim praca w sądzie ( zobowiązanie rodziców do większego nadzoru, kurator) i ten 
proces trwa. Ale największym problemem w Polsce jest brak ośrodków 
zamkniętych, poprawczych, wychowawczych dla nieletnich, w celu podjęcia z 
nim działań resocjalistycznych. Dochodzi do tego, że nieletni czeka tak długo, że 
w końcu kończy 21 lat.  
My ze swojej strony podejmujemy szereg działań wraz z dzielnicowymi na 
osiedlach. Poza sezonem letnim angażujemy do działania oddziały prewencji 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.  
Na szeroką skalę prowadzimy działalność profilaktyczną. Z ubolewaniem 
stwierdzam, że z uwagi na brak środków finansowych upadł pomysł akcji Pokop.  
Akcje profilaktyczne nie przynoszą skutków z dnia na dzień, jest to proces 
długotrwały. Jeżeli będziemy pracować z dziećmi w klasie pierwszej, to jest 
szansa na to, że te dzieci nie trafią w złe środowisko, że będą bardziej asertywne, 
będą potrafiły powiedzieć nie, jeżeli kolega namawia do popełnienia przestępstwa, 
do spożycia alkoholu, czy zażycia narkotyku.  
Ale z drugiej strony są rodzice. Ubolewam nad tym, że nie możemy dotrzeć do 
tych rodziców, mimo że staramy się we współpracy ze szkołami uczestniczyć w 
radach pedagogicznych, uświadamiać rodziców.  
Np. po meczu wraca grupa kibiców używając wulgarnych słów. Policja każe ich 
mandatami za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym. Na drugi dzień 
przychodzi rodzic na skargę i całe zło próbuje skierować w stronę policji. 
Rozkładam ręce.  
Z drugiej strony, to co Pan Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zauważył 
musimy wszyscy się zastanowić nad tym, jak zagospodarować czas wolny 
dzieciom i młodzieży.  Odciągnąć młodzież od zbierania się w grupy. Mogłaby się 
ona zbierać w grupy, ale niech idzie na boisko pograć w piłkę.  
 Z drugiej strony mamy na terenie miasta Tczewa dwa kluby piłkarskie. 
Mamy kibiców dwóch drużyn. Ale jest pytanie czy w tych klubach sportowych, są 
kluby kibica, które potrafią się zorganizować i zadbać o swoich kibiców. Z tego co 
wiem, to nie ma klubu kibica. Jeżeli taki klub kibica współpracowałby z Policją, 
Strażą Miejską, to zwiększyłoby to bezpieczeństwo na terenie miasta.  
Patrząc na dzieci, które się przemieszczają podczas meczy, pytam się gdzie są 
rodzice dzieci 12-13 letnich, które jeżdżą na mecze do Gdańska do Gdyni.  
Więc jest to problem bardzo złożony myślę, że policja jest jednym z elementów 
układanki, której można powiedzieć ,,stop przestępczości nieletnich”.  
Przestępczość nieletnich tak naprawdę dużo nie ma, gorzej jest z demoralizacją. A 
tutaj jest rola policji, szkoły, ale przede wszystkim rodziny.  
 
Radny Krzysztof Korda – zwrócił się z zapytaniem:  
- czy budowa boisk wpływa na zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży i    
   czy taki kierunek trzeba by obrać  (tak jak np. budowa boiska na os. Staszica), 
- jaki policja widzi sposób propagowania pomocy sąsiedzkiej, ponieważ jest to    
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  rzeczywiście jest on bardzo skuteczny, 
- wypadki drogowe – kilkakrotnie z radną Gertrudą Pierzynowską zgłaszaliśmy 
wniosek dotyczący bezpieczeństwa na ulicy Armii Krajowej oraz z radnym 
Januszem Kulpą odnośnie ulicy Jagiellońskiej (skrzyżowanie z Aleją Kociewską). 
Niebezpieczny są także wyjazd od strony Lidla. Radny Mirosław Kaffka poruszył 
sprawę bezpieczeństwa na ul. 30 Stycznia. W jaki sposób można zwiększyć 
bezpieczeństwo i zapobiec wypadkom w tych rejonach miasta.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – odnośnie 
zabezpieczenia wolnego czasu dzieciom i młodzieży, poświęciłem dużo czasu w 
poprzedniej wypowiedzi. Policja ze swojej strony organizuje ferie zimowe, turniej 
piłki nożnej o puchar komendanta dla drużyn podwórkowych. Policja mogłaby 
uczestniczyć w wielu różnych przedsięwzięciach, ale bardzo często związane jest 
to z kosztami.  
Komenda Powiatowa Policji nie ma swojego budżetu, ale dzięki przychylności 
samorządów staramy się ze swojej strony zagospodarować czas dzieciom i 
młodzieży chociażby poprzez zaznaczenie swojej obecności w innych 
przedsięwzięciach. 
 Jeżeli jest takie zapotrzebowanie (a widzę, że jest ) i znalazłyby się pieniądze na 
różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których mogłaby uczestniczyć policja to chcę 
Państwu zadeklarować, że na pewno policjanci z prewencji kryminalnej i ruchu 
drogowego aktywnie włączą się do zagospodarowania czasu dzieciom i 
młodzieży.  
 Boisko – jak najbardziej, młodzież bardzo chętnie uprawia sport. Ale z 
drugiej strony musimy też pamiętać o tym, aby zapewnić dzieciom i młodzieży 
opiekę na boisku. Zasadnym byłoby wyznaczenie opiekuna na danym boisku.  
 Pomoc sąsiedzka jest bardzo ważna. Jeżeli wyjeżdżamy z domu, to warto o 
tym poinformować sąsiada, aby zwrócił uwagę na mieszkanie . 
 Wypadki drogowe – infrastruktura drogowa nie zależy od policji                           
( oznaczenia dróg, itd.) ale policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia 
jakiejś nieprawidłowości wystosowuje pisma do zarządcy dróg.  
 
Radny Stanisław Smoliński – poinformował i zarazem podziękował za to, że 
zmniejszyła się ilość niszczonych wiat przystankowych oraz, że osoby 
dopuszczające się wandalizmowi są zatrzymywane.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – wzrosła 
skuteczność zatrzymywania sprawców uszkodzenia mienia. Wzrosła dlatego, że w 
ubiegłym roku testowałem komórkę ,,wywiadowców” w ramach służby 
prewencyjnej zewnętrznej. I od ubiegłego roku w strukturze sekcji prewencji jest 
siedmioosobowy zespół ,, wywiadowców”. Którzy pełnią służbę po cywilnemu 
jeżdżąc nie oznakowanym samochodem.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dostępu do narkotyków w szkołach, 
gdzie poprzez monitoring zmniejszył się problem rozprowadzania narkotyków w 
szkołach. Ale są spostrzeżenia, że problem ten przeniosło się ze szkół w rejony 
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Starego Miasta. Czy w naszym mieście są takie spostrzeżenia i ewentualnie jakie 
w tym temacie byłyby wnioski.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – problem 
ujawniania przestępczości narkotykowej zależy od aktywności policji, tzn. im 
lepiej policja pracuje, tym więcej ujawnia.  
Można powiedzieć, że spadek przestępczości narkotykowej , można by tłumaczyć 
różnie. Z jednej strony prewencja  (zapobieganie), a z drugiej strony małą 
aktywnością policji aby to ujawniać.  
Prowadzimy na szeroką skalę współpracę z Centralnym Biurem Śledczym w celu 
eliminowania źródła  przestępczości narkotykowej. Zatrzymania poszczególnych 
osób za posiadanie jednej czy dwóch tabletek to też jest sukces. Ale sukcesem jest 
wyeliminowanie dostawcy.  
Nie chciałbym w tej chwili za bardzo wchodzić w ten temat z uwagi na sytuacje 
operacyjne. 
 
Radny Czesław Roczyński – zwrócił się z zapytaniem odnośnie pieszych patroli 
policyjnych.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – zmierzam do 
tego, aby wzrastała ilość patroli pieszych. Rozmawialiśmy z panem komendantem 
Straży Miejskiej, planujemy pewne przedsięwzięcia w tym zakresie i będziemy 
chcieli, aby ilość patroli pieszych wzrosła, również poprzez to, że będziemy pełnić 
wspólne patrole ze strażnikami miejskimi.  
 
Radny Tomasz Jezierski – w ostatnim roku nasiliły się ataki między 
młodzieżowymi grupami zwaśnionych klubów kibiców Arki Gdynia i Lechii 
Gdańsk. Na terenie miasta dochodziło do pobić, między innymi został pobity  i 
trafił do szpitala policjant-dzielnicowy z Czyżykowa.  
 Chciałbym zapytać, co państwo zamierzacie w tym kierunku zrobić, 
ponieważ agresja wśród młodzieży wzrasta.  
Chciałbym powiedzieć, że to nie są tylko kibice Unii i Wisły Tczew, są to kibice, 
którzy w ogóle na mecze ,,Wisły” nie chodzą, a jeżdżą tylko i wyłącznie na Arkę. 
Potem tutaj się spotykają na tzw. ,,ustawkach” i na terenie miasta dochodzi do 
bójek. To jest jedno pytanie.  
Drugie pytanie, to ile Państwo zatrzymaliście kibiców w czasie tego typu zdarzeń i 
zostali oni doprowadzeni do tzw. sądów dwudziestoczterogodzinnych. 
 Trzecie pytanie, to czy Pan komendant wie ile osób zamieszkujących na 
terenie miasta Tczewa ma wydany sądowy zakaz stadionowy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- rozumiem, że jeżeli 
Pan Komendant w tej chwili nie jest w stanie udzielić odpowiedzi , to udzieli jej w 
późniejszym terminie.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – co do ilości 
zatrzymanych, to dokładnej liczby w tej chwili nie podam, bo musiałbym sięgnąć 
do danych statystycznych, co do zakazu stadionowego również.  
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Jeżeli te pytania będą przekazane w formie interpelacji, to odpowiem na nie w 
formie pisemnej.  
Chciałbym powiedzieć, że problem kibiców poruszyłem w swojej pierwszej 
wypowiedzi, przy omawianiu przestępczości dla nieletnich. W Tczewie mamy 
dwa kluby, oczywiście nie neguję zasadności funkcjonowania dwóch klubów na 
terenie takiego miasta jak Tczew i finansowania dwóch klubów, bo to jest poza 
policją. Ale jeżeli miasto finansuje dwa kluby, to jest pytanie, czy nie można 
wymóc na członkach zarządów klubów, stworzenia z prawdziwego zdarzenia 
klubu kibica, który będzie w pewien sposób monitorował przyjazd kibiców, 
zakupy biletów na mecze, itd.  
Policja ze swej strony jest zobowiązana do zabezpieczenia tych imprez masowych.  
Policja tczewska jest bardzo mocno zaangażowana w zabezpieczenia meczy. Jak 
słusznie zauważono są zwolennicy Lechii Gdańsk i Arki Gdynia i oni wyjeżdżają 
na mecze do Gdańska. Co w związku z tym się dzieje. Policja jest zobowiązana 
wystawić 7 policjantów dla  50 osobowej grupy jadącej pociągiem do Gdańska i 
potem z nimi wrócić. W tym czasie na terenie miasta nie ma tych 7 policjantów, 
którzy pilnowali by porządku na terenie miasta. Bardzo dużo czasu w trakcie 
rozgrywek piłkarskich policja tczewska spędza na dworcu, w pociągach na 
zabezpieczeniu imprez masowych. 
Oczywiście odpowiem pisemnie na zadane pytania tj. ilu zatrzymano i ile jest 
wydanych zakazów sądowych.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – złożyła na ręce Pana 
Komendanta Policji w imieniu organizatorów imprez dla dzieci i młodzieży, 
podziękowanie dla pracowników policji, którzy włączają się w imprezy 
organizowane na terenie miasta.  
 
Komendant Powiatowej Policji w Tczewie insp. Robert Sudenis – na pewno 
przekażę kolegom podziękowanie. Jesteśmy otwarci  na każdą prośbę dotyczącą 
udziału policji w organizowanych imprezach.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Państwo.  
W nawiązaniu do wypowiedzi moich przedmówców myślę, że temat 
bezpieczeństwa w mieście jest ważny. Chciałbym w imieniu swoim i swoich 
współpracowników, Panu Komendantowi i jego współpracownikom podziękować 
za współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Współpraca 
ta układa się dobrze, chociażby dowodem na to jest udział policjantów podczas 
znakowania rowerów podczas Dnia Otwartego Urzędu.  
 Również w nawiązaniu do tematu, który został tu wywołany przez radnego 
Tomasza Jezierskiego, to ten sam temat pojawił się podczas spotkania, które 
zorganizowała Fundacja ,, Pokolenia”  pn. ,,Masz głos, masz wybór”. Na którym 
podnoszono problemy wynikające z realizacji kontaktów między kibicami.  
Rozmawiałem już z Komendantem Straży Miejskiej, deklarowałem, że 
powinniśmy się spotkać z panem komendantem i ustalić jak rozwiązać ten 
problem. Nie jest to takie proste, ale przynajmniej aby złagodzić jego skutki.  
Z mojego punktu widzenia oprócz istniejących problemów na stadionach czy poza 
stadionem, przynajmniej z mojego punktu widzenia to się rozszerza. Spotykające 
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się grupy wykorzystują imprezy masowe na terenie miasta, w celu 
przeprowadzenia ,,rozgrywek” między sobą. A to oczywiście jest zagrożenie dla 
wszystkich uczestników imprez masowych.  
Stąd też powinniśmy przygotować pewne mechanizmy, czy też formy 
zapobiegania tego typu akcjom, żeby zagrożenia zdrowia czy życia mieszkańców 
ograniczyć do minimum. Z takim apelem do Pana Komendanta się zwracam, o 
zorganizowanie spotkania z wszystkimi zainteresowanymi, którzy mogliby w tym 
procesie uczestniczyć, aby efekty tego były widoczne.  
 
Następnie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się do 
Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej bryg, Waldemara Walejko, 
o przedstawienie spraw najważniejszych, które są ujęte w przedstawionym 
materiale.  
 
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej bryg, Waldemara Walejko -  
w materiale, który Państwo otrzymaliście chciałbym zwrócić uwagę na dwie 
rzeczy, które są ważne. Jedną z nich jest obowiązek przeprowadzenia ewakuacji  
w budynkach użyteczności publicznej. 
Druga rzecz -  podczas przeprowadzenia kontroli we wszystkich budynkach, 
można stwierdzić, że właściciele, zarządcy wysokich budynków dostosowują się 
do naszych zaleceń. 
Również trzeba by zwrócić uwagę na oznakowanie dróg pożarowych, aby 
mieszkańcy nie pozostawiali swoich samochodów w miejscach 
uniemożliwiających dojazd.  
 Kolejną zauważoną sprawą jest zbyt małe oznakowanie hydrantów, których 
zarządcą jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – zwrócił się              
z zapytaniem, dotyczącym potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego.  
Centrum powinno służyć nie tylko Straży Pożarnej, ale wszystkim służbom, które 
zajmują się ratowaniem.  
Czy są podejmowane działania, mające na celu podzielenie zadań, kosztów 
pomiędzy Starostwo Powiatowe i inny gminy. W przedstawionej informacji jest 
podany tylko wykaz brakującego sprzętu.  
Czy istnieje współpraca ze Strażą Miejską, dopracowanie pewnych kwestii w tej 
materii.  
 
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej bryg, Waldemara Walejko -  
Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostało utworzone chyba w 2004 roku 
przez Starostę. Zostało umiejscowione w budynku Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej. CPR był wyposażony w sprzęt częściowo z pieniędzy Komendanta 
Straży, Ministerstwo Zdrowia i Urząd Miasta Tczew. Na dzień dzisiejszy według 
mnie utrzymaniem w całości powinien się zajmować Starosta.  
W tej chwili są inne plany, inna koncepcja funkcjonowania CPR, który ma być 
finansowany głównie z budżetu państwa.  
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Radny Mirosław Kaffka – zwrócił się do Pana Komendanta z zapytaniem: 
odnośnie deklaracji Pana Komendanta Wojewódzkiego dotyczącej  
zabezpieczenia środków na zakup podnośnika  
 
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej bryg, Waldemara Walejko -  
dzisiaj otrzymałem od Pana Komendanta Wojewódzkiego fax, w którym 
potwierdza zakup podnośnika w 2009 roku. Zaplanowany on jest w ustawie 
modernizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Biura Ochrony Rządu. Jest 
deklaracja Urzędu Wojewódzkiego, że podnośnik o wysokości do 40 m. będzie 
zakupiony z funduszy państwowych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- dziękuję Panie 
Komendancie teraz już wiemy, mamy jak gdyby zapewnienie na piśmie.  
 Jako Przewodniczący Rady zwrócę uwagę na jedną rzecz, o czym mówił 
także kolega Dariusz Zimny, odnośnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.  
Centrum Powiadamiania Ratunkowego powinno odebrać telefon 112. To jest 
istotą sprawy - łączność do Centrum.  
Na dzień dzisiejszy telefon 112 działa w następujący sposób: Dzwoniąc z telefonu 
stacjonarnego na Nr 112 odbiera dyżurny Straży Pożarnej. Dzwoniąc z komórki 
odbiera dyżurny Policji.  
Działając w ten sposób nie ma pełnej łączności informowania Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. System ten musi być zorganizowany w Polsce 
centralnie.   
 
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej bryg, Waldemara Walejko -  
o tym, że dzwoniąc z numeru stacjonarnego na Nr 112 odbiera Straż Pożarna, a 
dzwoniąc z komórki odbiera Policja. To są ustalenia ustawowe, my na to nie 
mamy wpływu.  
 
Następnie 
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jachimowski – omówił informację 
przedstawioną Radzie Miejskiej  
Wszystkie etaty w Straży Miejskiej zostały zapewnione, mam nadzieję, że poprzez 
zapełnienie etatów, w Tczewie będzie bezpieczniej.  
Jesteśmy na etapie opracowywania z Komendantem Policji wspólnych działań w 
okresie tzw. sezonu letniego.  
W zabezpieczeniu meczy od pewnego czasu uczestniczy również Straż Miejska 
wspólnie z Policją, chociaż nie jest to ustawowe zadanie Straży Miejskiej.  
Od września br. jeden strażnik będzie włączony w działania profilaktyczne w 
szkołach wraz z referatem policji ds. narkotyków.  
 
Radny Mirosław Kaffka – poinformował, aby zwrócić uwagę na ludzi z marginesu 
społecznego, którzy na osiedlach wyłudzają pieniądze, na placach zabaw 
spożywają  alkohol.  
 
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jachimowski – proszę państwa chciałbym 
jeszcze dodać, że monitoring jest w pełni sprawny, Od dwóch tygodni nagrywamy 
wszystko to, co się dzieje w mieście. Obsługuje go Straż Miejska. Chciałbym 
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powiedzieć, że efektywność monitoringu wzrosła o 60 zdarzeń w ciągu dwóch 
tygodni, przy obsłudze dwóch osób. Głównie są to zdarzenia związane z piciem 
alkoholu w miejscach publicznych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są pytania do Pana Prezydenta czy Pana Naczelnika Wydziału 
Spraw Komunalnych. 
 
Więcej uwag do Informacji o stanie bezpieczeństwa  na terenie miasta Tczewa za 
2007 r. nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, ze 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie 
miasta Tczewa za 2007 r.  

 
 Pkt 8  porządku posiedzenia  
     Informacja o funkcjonowaniu  
     służby zdrowia w mieście Tczewie, 
     w tym,  podstawowej opieki zdrowotnej, 

           pozostałych placówek służby zdrowia 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
powyższą informację.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – komisja przyjęła 
informację i zawnioskowała o zamieszczenie w panoramie Miasta aktualnego 
wykazu lekarzy specjalistów pracujących w NZOZ na terenie miasta Tczewa.  
Również komisja wniosła o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu 
dostosowanie budynków, w których mieszczą się NZOZ do wymagań 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006r.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że 
Rada Miejska przyjęła Informację o funkcjonowaniu służby zdrowia w mieście 
Tczewie w tym podstawowej opieki zdrowotnej, pozostałych placówek służby 
zdrowia. 

 
Pkt 9 porządku posiedzenia 

           Informacja o bieżącym utrzymaniu  
            zieleni na terenie miasta Tczewa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta Tczewa. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Rada Miejska przyjęła Informację o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta 

Tczewa 
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       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 projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.           

 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem, czy jest już rozstrzygnięty 
przetarg.  
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Ewa Boryczko – w związku z tym, że 
niektóre oferty w przetargu były niekompletne, a niektóre wymagały wyjaśnień, 
po upływie terminu na złożenie wyjaśnień ustaliłam, iż najniższa oferta nie 
budząca naszych zastrzeżeń, była na kwotę 262.300 zł.  

 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła autopoprawkę Prezydenta Miasta 
do projektu uchwały z dnia 14.05.2008r.tj. 
- zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 103.700 zł. z 
jednoczesnym zmniejszeniem budżetu po stronie wydatków o kwotę 103.700 zł. 
Powyższe spowodowane jest przyjęciem najniższej oferty w kwocie 262.300 zł. 
wynikającej z przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na następny 
budynek mieszkalny przy ul. Prostej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos odnośnie korekty budżetu 
miasta. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2008 rok  wraz z przedstawioną przez Panią Skarbnik autopoprawką Prezydenta 
Miasta.  
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXII /176 /2008 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

( podczas głosowania pkt 10.1- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny K. Misiewicz,  

Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na               
2008 rok 
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 Pkt 10.2  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej  

           uchwałę w sprawie zarządzenia  
            poboru opłaty skarbowej w drodze    
            inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
            i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Czesław Roczyński – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła autopoprawkę Prezydenta Miasta 
do projektu uchwały z dnia 08.05.2008r. polegającej na: 
- wykreśleniu § 2 i zmianie zapisu § 3, który otrzymuje brzmienie:  
   ,,Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     
   Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca   
   2008 r.”  
- jednocześnie w uzasadnieniu do projektu uchwały wpisano datę ,,z dniem                 
  1 lipca 2008”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso wraz z przedstawioną przez Panią Skarbnik autopoprawką 
Prezydenta Miasta.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXII /177 /2008 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w  drodze 
   inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

podjęto jednogłośnie: za - 22 
( podczas głosowania pkt 10.1- obecnych 22 radnych)  

nieobecny radny K. Misiewicz,  
 

Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 
 

 Pkt 10.3  porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały sprawie  
           wyrażenia opinii o dokonaniu  
           sprzedaży spadku 



 15 

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

 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu sprzedaży 
spadku.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXII /178 /2008 
w sprawie  

wyrażenia opinii o dokonaniu sprzedaży spadku 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

( podczas głosowania pkt 10.3- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny K. Misiewicz,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu 

sprzedaży spadku. 
 

 Pkt 10.4  porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały sprawie  
           wyrażenia zgody na udzielenie 
           bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
           prawa użytkowania wieczystego w prawo 
           własności nieruchomości oraz zmiany 
           uchwały w sprawie określenia zasad 
           gospodarowania nieruchomościami w zakresie 
            nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich 
            wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił powyższy 
projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – komisja 
pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowała projekt uchwały.   
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w głosowaniu za 2, 
przeciw -0, wstrz. 4. Równocześnie na wniosek radnego Kazimierza Smolińskiego 
wniosła, aby w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości oraz zmiany uchwały w  sprawie określenia zasad gospodarowania 
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nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia,  obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienić następujący zapis  § 5 pkt 9 na :  
 ,, Wierzytelność Miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przekraczająca 5 tys. zł. 
może zostać zabezpieczona w inny sposób, w szczególności poprzez złożenie przez 
nabywcę weksla in blanco.” w głosowaniu: za – 5 jednogłośnie 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya -  poinformował, że została przyjęta autopoprawka 
zgłoszona przez Komisję Finansowo-Budżetową, dotycząca § 5, pkt 9, o dopisanie kwoty 
nie przekraczającej 5 tys. zł. odnośnie zabezpieczenia należności wierzytelności poprzez 
złożenie weksla in blanco.  
  Również na komisji były dyskusje na temat zmiany poprzednio obowiązującej 
uchwały dot. § 5 pkt 2. Chodziło tutaj o przyspieszenie, ewentualnie przyjmowanie 
darowizn bez zasięgnięcia opinii komisji. Z dyskusji wynikało, że być może lepiej było 
by , żeby komisja opiniowała darowizny.  
Dlatego też z własnej inicjatywy wnioskuję o wykreślenie § 5 ust 2.  
Czyli jak gdyby zostawienia dotychczas obowiązujących zasad, że darowizna będzie też 
opiniowana przez komisję, a dopiero potem prezydent będzie podejmował decyzję.  
Także taka poprawkę wnoszę do projektu uchwały.  
 
Radca Prawny Elżbieta Krupa – zwróciła uwagę, że w § 5 zmieniono zapis z ust. 5 na 
ust. 6. 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości oraz zmiany uchwały w  sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia,  obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata wraz z przyjętymi przez Prezydenta Miasta 
autopoprawkami.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXII /179 /2008 
w sprawie  

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad  
gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia  

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
 

podjęto jednogłośnie: za - 22 
( podczas głosowania pkt 10.4- obecnych 22 radnych)  

nieobecny radny K. Misiewicz,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości oraz zmiany uchwały w  sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia,  obciążenia oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
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 Pkt 10.5  porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały sprawie  
           podwyższenia kapitału zakładowego  
           Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych   
           Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie 

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

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

           Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych  Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXII /180 /2008 
w sprawie  

podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych 
Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za - 22 
( podczas głosowania pkt 10.5- obecnych 22 radnych)  

nieobecny radny K. Misiewicz,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych  Spółka z  o.o. z siedzibą w 
Tczewie. 
 

 Pkt 10.6  porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały sprawie  
           zmiany uchwały dotyczącej  
           ustalenia szczegółowych zasad 
           przyznawania i odpłatności  
           oraz zasad zwrotu wydatków  
           za usługi opiekuńcze 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił powyższy 
projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny  – komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
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        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków  

           za usługi opiekuńcze. 
 

W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXII /181 /2008 

w sprawie  
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków 

za usługi opiekuńcze 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

( podczas głosowania pkt 10.6- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny K. Misiewicz,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu 
wydatków za usługi opiekuńcze. 
 

 Pkt 10.7  porządku posiedzenia  
           Podjęcie uchwały sprawie  
           nie wyrażenia zgody na rozwiązanie  
           stosunku pracy z radnym Tomaszem  
           Jezierskim 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił powyższy 
projekt uchwały.  

 
Radna Gertruda Pierzynowska Przewodnicząca doraźnej komisji do zbadania 
okoliczności sprawy rozwiązania stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim – 
poinformowała, ze radni otrzymali pisemną informację z prac komisji. 

 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
           głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie      
           stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim.  
 

W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXII /182 /2008 

w sprawie  
nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z radnym Tomaszem Jezierskim 
podjęto jednogłośnie: za - 21 

( podczas głosowania pkt 10.7- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny K. Misiewicz,  

w głosowaniu nie brał udziału obecny podczas głosowania T. Jezierski, 
 

   Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na                      
              rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim.  
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Radny Tomasz Jezierski – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Goście.  
Chciałbym podziękować za to głosowanie. Nie jest to głosowanie ( tak jak wielu 
mi mówi) w obronie radnego. Nie prosiłem radnych o to głosowanie, to mój 
pracodawca poprosił o to głosowanie. To nie decyzją radnych zostałem 
przywrócony do pracy, tylko decyzją dwóch sądów. Według mnie jest to 
głosowanie w szerszym kontekście, to jest silne ,,nie”, które Państwo dzisiaj 
wypowiedzieliście przeciwko pracodawcom, którzy w sposób nieuczciwy 
podchodzą do spraw związanych z kodeksem pracy. 
 To jest silne ,, nie” przeciwko pracodawcom, którzy myśląc, że mając pieniądze i 
sztab prawników za sobą mogą nie respektować wyroków sądów, kodeksu pracy, 
robić co im się żywnie podoba.  
To jest głosowanie, które ma pomóc innym ludziom, którzy są w podobnej 
sytuacji, walczyć z tego typu pracodawcami.  
Za to mądre i trudne głosowanie bardzo dziękuję.  
Pojawiają się również takie głosy, że radny robi to dla siebie, aby pozyskać jakieś 
środki finansowe. Chciałbym oświadczyć, ze jeżeli otrzymam jakiekolwiek środki 
finansowe uznane przez sąd, to przekażę je w 100% na cele społeczne.  

Pkt 11 porządku posiedzenia 
           Zgłaszanie interpelacji i wniosków 
 

TREŚĆ INTERPELACJI : 
1. Radna Gertruda Pierzynowska 

              Radna wnosi o ustawienie znaków zakazu wjazdu na targowisko Manhattan dla   
              wszystkich samochodów w godz. godz. 10.00 do 17.00 od strony ul. Jasińskiego              
              i ul. Żwirki.  
              Właściciele i dzierżawcy sklepików i stoisk handlowych powinni dowozić   
              towary do godz. 10.00, a następnie swoje samochody odstawić na parking.   
              Ruch samochodowy na terenie targowiska w znaczny sposób zagraża   
              bezpieczeństwu pieszych użytkowników.  
               Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.62 

 
2. Radna Grażyna Antczak  
Radna zwraca się z prośbą o zdecydowaną reakcję w sprawie wadliwie 
ułożonej kostki na ul. Rokickiej. 
Radna  kilkakrotnie informowała, że kostka nie trzyma się podłoża. Za każdym 
razem naprawiano usterki, jednak w dalszym ciągu usterka się powtarza. Stąd 
radna wnioskuje, że została źle dobrana technologia ułożenia kostki. Jeżeli w 
okresie gwarancyjnym nie zostanie to generalnie zmienione, to po tym okresie 
będziemy musieli przeznaczać pieniądze na remont ul. Rokickiej. Nasuwa się 
pytanie: czy są przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i co z tego wynika? 

               Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.63 
 
3. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwraca się o przeprowadzenie kontroli technicznej urządzeń rekreacyjnych na 
placu zabaw przy ul. Paderewskiego, celem poprawienia stanu technicznego, który 
wpłynie na bezpieczeństwo dzieci korzystających z tych urządzeń.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.64 
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4. Radny Krzysztof Korda  
Radny zwraca się z zapytaniem, czy planuje się budowę parkingów: 
ogólnodostępnego i strzeżonego na osiedlu Bajkowym i w jakim terminie zostanie 
ewentualnie taka inwestycja sfinalizowana? 
Czy w związku z zaleceniem policji przewiduje się budowę parkingu strzeżonego na 
w/w osiedlu? 
Osiedle pozbawione jest parkingu, auta stoją zaparkowane po obu stronach jezdni, co 
utrudnia poruszanie się jadących pojazdów i stwarza niebezpieczeństwo skutecznej i 
szybkiej akcji w przypadku konieczności dotarcia służb ratowniczych.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.65 

 
5. Radny Krzysztof Korda  
Radny zwraca się z zapytaniem, czy przewiduje się budowę bądź adaptację obiektu 
na osiedlu Bajkowym na potrzeby przedszkola oraz w jakim terminie powstanie 
przedszkole na tym osiedlu.  
Czy przewiduje się budowę szkoły podstawowej na osiedlu Bajkowym i w jakim 
terminie przewiduje się jej otwarcie? 
Najmłodsze tczewskie osiedle – Bajkowe zamieszkują rodziny z małymi dziećmi. 
Wiele dzieci jest w wieku przedszkolnym, a wkrótce osiągną wiek rozpoczęcia 
edukacji szkolnej. Ponadto występują trudności w zapisie dzieci do przedszkola dla 
pociech w wieku od 3 do 6 lat, a także nie ma możliwości zapisania do placówki 
opiekuńczo-wychowawczej dzieci młodszych ( od 1 roku życia do ukończenia 3 roku 
życia). 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.66 

 
TREŚĆ WNIOSKÓW 

 
1. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna wnosi o zamontowanie profesjonalnego nagłośnienia w sali im. 
Franciszka Fabicha. 
Nagłośnienie to spowoduje, że radni w sposób wygodny i czytelny  będą 
mogli wypowiadać się w czasie obrad.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 60 

 
2. Radny Janusz Kulpa  
Radny wnioskuje o przebudowę wejścia do przedszkola ,,Muszelka” przy               
ul. Pionierów 7 w celu urządzenia szatni.  

                  Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.61 
 
Pkt. 13 porządku posiedzenia  
 
Wolne wnioski i oświadczenia. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował o 
ankiecie przekazanej radnym przez Pana Posła Jana Kulasa dotyczącej 
przygotowania publikacji pt. ,, Moje spotkanie z Janem Pawłem II”  z prośbą o 
osobiste refleksje, wypowiedzi.  
Książka miałaby się ukazać w październiku z okazji 30 rocznicy wyboru Jana 
Pawła II na papieża. Składałaby się ona z dwóch części.  
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Radny Zbigniew Urban – proszę państwa otrzymałem również taką ankietę, tak 
jak wszyscy radni. I zwróciłem uwagę, na to, że (moim zdaniem) jest to prywatna 
sprawa pana Jana Kulasa. 
W związku z tym chciałbym zapytać, czy w tym wypadku, Pan Poseł uzyskał 
zgodę na to, żeby posługiwać się herbem miasta Tczewa. Ponieważ jak widzę jest 
ona na drukach poselskich, za pieniądze podatników, a książka jest prywatną 
inicjatywą Pana Posła.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – bardzo dziękuję za 
ten wniosek, zostanie on zaprotokołowany.  
 
Radny Krzysztof Korda – chciałbym w wolnych wnioskach zasygnalizować, aby 
w Panoramie Miasta zamieścić informację, którą Policja rozpowszechnia odnośnie 
pomocy sąsiedzkiej, szczególnie w okresie wakacyjnym.  
 
Radny Zbigniew Urban – tak się składa, że moi przedmówcy poruszają tematy, 
które sam chciałbym poruszyć. Tym razem związane z panorama Miasta. Bardzo 
prosiłbym o sprostowanie informacji, które znalazły się w wydaniu Panoramy 
Miasta dotyczące inwestycji związanej z budową przystani. Powiem, że są 
nierzetelne dane dotyczące kwot.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że 
w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zespołu programowego ,,Panoramy 
Miasta” i o tej sprawie była mowa.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – proszę Państwa byłem również na posiedzeniu 
zespołu programowego Panoramy Miasta. Temat ten zgłosił członek zespołu 
Tomasz Jezierski.  
Więc nie można mówić, że są to nierzetelne dane, ponieważ są to dane z wniosku i 
wówczas wygląda to inaczej.  
Natomiast prawdą jest, że rzeczywiste kwoty, które trzeba było przeznaczyć na 
realizację tego zadania są inne. I Pani Redaktor została jakoby zobowiązana, aby 
te rzeczywiste kwoty w kolejnym wydaniu Panoramy Miasta przedstawić.  
 
Radny Zbigniew Urban – uzupełnię tutaj jeszcze, że zawarta w Panoramie Miasta 
informacja ile to kosztowało, jest podana w czasie przeszłym dokonanym. A więc 
informacje o wniosku nie powinny  się znaleźć. Uważam, że te dane są nierzetelne 
ponieważ nie zawierają pełnej informacji. Kwoty, które były dwa lata temu się już 
zmieniły. 
Jeżeli chodzi o finansowanie z budżetu miasta, to ten wkład na pewno nie wynosi 
25%.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – tak kolego radny, 
wiemy o tym, dzisiaj zespół podjął, że będzie to sprostowanie ujęte.  
 
Radny Mirosław Kaffka – chciałbym panów prezydentów zapytać, ile do tej pory 
ogłoszono i rozstrzygnięto przetargów na inwestycje i remonty. Są one w trakcie, 
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aha to rozumiem, że do tej pory nie rozstrzygnięto przetargu na projekt realizacji 
boiska przy ul. Ceglarskiej. Dlaczego o tym mówię? 
Parę godzin temu usłyszeliśmy przedstawioną przez Pana Komendanta Policji i 
Straży Pożarnej  informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.  
W związku z tym, że rozstrzygnięć jeszcze nie ma chciałbym ponowić swój 
wniosek składany na poprzednich sesjach. A mianowicie: zanim będziemy 
rozmawiać o korekcie budżetu w czerwcu, aby szanowna rada jeszcze raz podjęła 
decyzję w sprawie zamiany przeznaczonych pieniędzy na budowę boiska przy                
ul. Ceglarskiej, na budowę boiska przy placówkach oświatowych.  
Dlaczego o tym mówię, bo tutaj chciałem zadać kolejne pytanie: czy to prawda, że 
teren przy ul. Ceglarskiej jest terenem zalewowym? 
Zadaje to pytanie, ponieważ wynika to z informacji jaką udzielał Komendant 
Straży Pożarnej, że tereny działkowe i tereny ul. Ceglarskiej są terenami 
zalewowymi. A więc inwestycja ok. 2 mln. zł. w kolejne boisko na tym terenie 
wydaje się inwestycją nie do końca przemyślaną i trafną.  
Jeżeli mówimy o patologiach społecznych, o zagrożeniach wynikających z tego 
tytułu, o klubach kibica, o trzech boiskach na terenie miasta Tczewa i budowie 
czwartego to zadaje sobie osobiście i Państwu pytanie: czy ma sens budowanie 
czwartego pełnowymiarowego boiska w Tczewie dla klubów piłkarskich V i IV 
ligowych, które chluby do tej pory dla Tczewa nie przyniosły.  
A jeżeli mówimy o rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, to 
budowa czterech boisk przy palcówkach oświatowych wydaje mi się w pełni 
uzasadnione.  
Dlatego w tej chwili osobiście sam, ale wydaje mi się, że Klub Radnych PiS 
również przyłączy się do tego.  
Wniosek na ręce Pana Przewodniczącego postaram się złożyć w okresie 
międzysesyjnym.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Panie Przewodniczący, szanowni 
państwo. Pytanie Pana Kaffki składało się z trzech części.  
Pierwsza- my przygotowujemy informację dla Pana Prezydenta o rozstrzygniętych 
już przetargach i o tych, które są przygotowywane. I taką informację możemy 
również Państwu dostarczyć.  
Druga sprawa  - odnośnie boiska przy ul. Ceglarskiej. Niemożliwy jest do 
rozstrzygnięcia przetarg, kiedy nie mamy jeszcze dokumentacji. Zostało 
projektantowi zlecone opracowanie i jesteśmy w tej chwili na etapie 
dokumentacyjnym.  
Trzecia część – dotycząca lokalizacji. Państwo przegłosowaliście w korekcie 
budżetu stosowne środki, godząc się na taką lokalizację i w tym kierunku to 
zmierza. Co nie wyklucza dalszych działań zmierzających do budowy nowych 
boisk przy obiektach szkolnych, czy tez na osiedlach. I te wszystkie projekty, 
które do tej pory funkcjonowały, ona funkcjonują i jest takie zapewnienie, że będą 
funkcjonowały. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby w latach następnych te 
inwestycje realizować.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – jeżeli wpłynie 
wniosek międzysesyjny, to na pewno się do tego ustosunkujemy, Pan Prezydent 
również 
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Radny Mirosław Kaffka – Panie Przewodniczący, chciałbym tylko przy 
mikrofonie stać trzy minuty, ponieważ Pan mówił, żeby ograniczać się czasowo 
do jednej wypowiedzi. Także wykorzystuję następne trzy minuty. 
Jeżeli jesteśmy w punkcie wolne wnioski i oświadczenia, chciałbym wykorzystać 
ten moment i złożyć na ręce Pana Librechta gratulacje za wkład pracy włożony w 
zorganizowanie imprezy ,,Strong women” z okazji rozpoczęcia sezonu 
turystycznego województwa pomorskiego. A taka impreza odbyła się w sobotę na 
Bulwarze Nadwiślańskim.  
Jednak osobiście mam do tego parę zastrzeżeń, a mianowicie szkoda, że udało się 
zachęcić do wzięcia udziału w tej imprezie w sumie tak małą ilość osób. Za 
kilkadziesiąt tysięcy wydanych z budżetu miasta, wokół trybun tejże imprezy 
udało się zlokalizować około 1000 do 1500 osób. A podobne imprezy w Polsce 
ściągają dziesiątki tysięcy osób (od 10-20 tys.).  
Szkoda (według mnie), że za pieniądze z budżetu miasta promowano osoby spoza 
miasta Tczewa, a nie tczewian. 
Ostatnia uwaga, jak to się ma z punktu widzenia moralnego i etycznego, że w 
momencie kiedy Rada Miejska, Prezydent, przekazują kilkadziesiąt tysięcy z 
budżetu miasta na tego typy imprezę pozwala się na promowanie ( myślę o 
plakatach umieszczanych na terenie miasta) polityków i kandydatów na 
polityków.  
Wydaje mi się, że z punktu widzenia moralnego, jeżeli mamy do czynienia z 
pieniędzmi budżetowymi (podatników), to umiejscawianie nazwisk tych osób jest 
nie na miejscu.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – wypowiedź radnego 
sprowokowała mnie do zabrania głosu, bo się zastanawiam, czy właśnie zabrać 
głos.  
Powiedział Pan, że szkoda, że tylko tylu mieszkańców przyszło na tę imprezę. A 
ja myślę (to jest moje zdanie), że stało się dobrze, ze tak niewielu, dlatego, ze w 
ciągu 5 minut przechodząc usłyszałam głos konferansjera i zapamiętałam kilka 
wypowiedzianych przez niego zdań tj. Pytanie do jednego z uczestników: ile pan 
przygotowywał się do tych zawodów? 
Odpowiedź: trzy, cztery lata. 
Konferansjer: a ja myślałem, że pół litra. 
Druga wypowiedź: Będą przeżycia, kto jest słuchaczem Radia Maryja, to może 
nie wytrzymać. 
Trzecia wypowiedź: Aneta będzie występowała, ale jak Państwo wiecie brała 
udział w tańcu gwiazd na lodzie i z formą może być różnie. Myślę, że możemy 
być niepocieszeni, ale pójdziemy na piwo, to nam przejdzie.  
Myślę, że jest to gdzieś nagrane i można sprawdzić, czy mówię prawdę. To nie 
tylko moje zdanie na ten temat, ale wielu ludzi, którzy byli zbulwersowani takim 
prowadzeniem imprezy.  
Myślę, że jeżeli finansujemy imprezy z samorządu, to powinniśmy mieć jakiś 
wpływ na jakość.  
 
Radny Mirosław Kaffka – w pełni zgadzam się z wypowiedzią koleżanki Grażyny 
Antczak. Chciałbym na koniec tylko dodać, że na imprezie tej rangi, bo 
reklamowano ja w ten sposób, że urosła ona do rangi Mistrzostw Świata, w 
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miejscu gdzie odbywały się zawody dopuszczono do nie tylko do sprzedaży, bo 
sprzedawać można, ale do spożywania alkoholu w miejscu gdzie odbywają się 
Mistrzostwa Świata.  
Nie ma takich przypadków na żadnej tego typu imprezie organizowanej przez 
TVN, żeby na miejscu rozgrywania zawodów spożywano alkohol. Stało się to w 
Tczewie.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – złożyła wniosek formalny o zamontowanie 
prawidłowego nagłośnienia. Wniosek mógłby być zrealizowany w miesiącu 
wrześniu.  
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski –  proszę złożyć taki 
wniosek na piśmie, ponieważ punkt 11 wyczerpaliśmy, teraz są wolne wnioski i 
oświadczenia w kwestiach ogólnych.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Panie Przewodniczący, tak właściwie, to 
może należałoby zostawić bez komentarza te wystąpienia i w ogóle się do nich nie 
odnosić. Ale myślę, że trochę nie wypada, dlatego trochę skomentuję.  
Byłem także na tej imprezie, co prawda na jej końcowej części, bo tam 
pracowałem i miałem inne obowiązki. I nie wiem skąd Państwo wzięli te ilości – 
kolego Kaffka, jak Pan to policzył, że tam było 1500 osób. Z tego co pisała prasa , 
to ilość ta była dużo większa. Nie bardzo chciało mi się wierzyć, że było tylu ile 
pisała prasa. Ale podejrzewam, ze było zdecydowanie dużo więcej jak Pan 
policzył.  
To nie była impreza sportowa. Dobrze Pan o tym wie, bo parę razy już to Panu 
tłumaczyłem, że zawody Strong women to nie jest sport, to jest widowisko.  
Czy na imprezach TVN bywa piwo – nie wiem. Na całodziennej imprezie na 
bulwarze w Tczewie piwo było, bo było dopuszczalne.  
Koleżance Grażynie Antczak odnośnie komentarza : zawody te prowadził sam 
konferansjer, który prowadzi zawody Strong men, Ireneusz Mielejnik. Nie mam 
wpływu na to co mówi. Ponieważ to nie jest sport trudno to porównywać do 
komentarza sportowego. Nie da się tego tak odebrać.  
Odnośnie plakatów – Pan Poseł Jan Kulas objął patronat nad tą imprezą i jako 
patron tej imprezy miał prawo być uwidoczniony na plakacie.  
Trochę takiego komentarza osobistego. Widziałem, że kolega radny Mirosław 
Kaffka była tej imprezie, ale widziałem też jak bardzo się koledze nie podobało. 
Nie wiem dlaczego, nie będę tu wyrokował, wnioskował, bo to nie jest mój 
problem.  
Odczucia mieszkańców według mnie były takie, ze to była fajna impreza, warto 
było przyjść popatrzeć.  
Może taki przyczynek dla nas wszystkich (dla Pana również), że gdyby to 
potraktować na takiej zasadzie jak mówiłem, ze w tym roku mamy imprezę Strong 
women, to może na drugi rok zróbmy imprezę Strong men. I może wtedy będzie 
Pan usatysfakcjonowany.  
Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, odnośnie Pana Librechta – z tego miejsca 
chcę mu bardzo serdecznie podziękować za organizację tej imprezy. Włożył on w 
to dużo serca, wiele zaangażowania, sporo prywatnych pieniędzy.  
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My jako miast byliśmy współorganizatorami i nasz wkład finansowy to 15 tys. zł. 
zgodnie z tym, co Państwu przekazałem wcześniej. Jeżeli są wątpliwości to 
sprawdzimy w budżecie.  
I nie wiem, czy ktokolwiek inny za te pieniądze wyasygnowane z budżetu jest w 
stanie zrobić taką imprezę, która zgromadzi tylu widzów.  
 
Radny Zbigniew Urban -  chciałbym zabrać głos, jeszcze raz w kwestii listu Pana 
Jana Kulasa, bo nie uzyskałem odpowiedzi, czy Pan Poseł uzyskał zgodę na 
firmowanie herbu Tczewa, swojej prywatnej inicjatywy. Chociaż czekam na tę 
odpowiedz. Mam nadzieję, że radni podtrzymują swoje stanowisko i prywatnych 
inicjatyw nie będą finansowali.  
Zmierza tutaj do tego (mam nadzieję), że Rada nie będzie współfinansowała 
wydania książki.  

 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ponieważ zostałem 
w tej chwili sprowokowany jako Przewodniczący Rady  do złożenia informacji dla 
Państwa. Cały czas przewija się nazwisko Pana Posła Jana Kulasa, chciałbym 
zwrócić uwagę, na pismo, które wystosował Pan Kulas do Pana Mirosława Kaffki, 
i również do wiadomości Przewodniczącego Rady dotyczące kwestii zgłoszonej 
interpelacji odnośnie autostrady A-1( pismo w zał.). 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował w formie sprostowania, co 
do podanej kwoty przeznaczonej na imprezę Strong women, było to 20 tys. zł. 
Plus VAT, umowę podpisywało Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – odnośnie wykorzystywania herbu miasta, nie ma 
ograniczeń. Z tego co wiem Rada kiedyś rozważała i nie wprowadziła ograniczeń, 
czy też uzyskiwania zgody na wykorzystanie herbu miasta. Czyli praktycznie 
każdy ma prawo z tym znakiem, godłem utożsamiać się i go używać.  
Natomiast moim zdaniem, gdyby go użył w niewłaściwym miejscu i w 
niewłaściwej formie, to wówczas można byłoby to oprotestować.  
 
Radny Tomasz Jezierski – chciałbym wrócić do tego, o czym mówił Pan radny 
Mirosław Kaffka odnośnie otwarcia sezonu turystycznego, do zawodów 
Mistrzostw Świata Strong women. Mam wrażenie, że mój kolega radny Pan 
Kaffka to wszystko krytykuje, wszystko mu się nie podoba i wszystko jest źle.  
Również byłem na tej imprezie i prawdą jest, że akurat prowadzący używał 
niezbyt cenzuralnych wypowiedzi, ale uważam, że cała impreza była bardzo fajną 
imprezą. Uważam, że była to jedna z najlepszych imprez jaka w ostatnich latach 
była w Tczewie.  
A takie ciągłe krytykowanie, pouczanie Pana Posła, pouczanie Pana 
Przewodniczącego, krytykowanie lokalizacji różnych obiektów to naprawdę do 
niczego nie prowadzi. Bardzo łatwo jest krytykować i burzyć, dużo trudniej jest 
coś budować i przejawiać pozytywne inicjatywy.  
Apelowałbym abyśmy w tym wszystkim zachwali jakiś umiar.  
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Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowsk – są wolne wnioski i 
oświadczenia, dlatego prosiłbym, aby Państwo do tego się skłaniali, a nie 
polemizowali między sobą na sesji.  

 
Radny Mirosław Kaffka – a propos Pańskiej wypowiedzi Panie Przewodniczący, 
ma Pan racje oczywiście Pan Poseł też, że prawo nie przewiduje składania 
interpelacji. Ale również wychodzę z założenia, że radny ma prawo i nikt mu tego 
nie zabrania, aby na ręce Przewodniczącego takie interpelacje do Pana Posła 
składać.  
Co do satysfakcji, Panie Przewodniczący  -tu nie chodzi o osobiste satysfakcje, 
czy jestem zadowolony czy nie. Tak jak również uwagi kolegi Tomasza 
Jezierskiego, że jestem niezadowolony i wszystko krytykuję. Przecież dobrze 
Panowie zdajecie sobie sprawę, że nie o to chodzi, rozmawialiśmy o innych 
sprawach na komisjach, przez pół roku Panie Tomaszu Jezierski, rozmawialiśmy o 
promocji miasta Tczewa, na wielką skalę, a nie o wewnętrznych satysfakcjach, 
czy komuś się impreza w Tczewie podoba czy nie. Nie o to chodzi. Chodziło jak 
wszyscy wiecie o promocję miasta, za podobne pieniądze. I niebawem wszyscy 
dowiemy się co straciliśmy.  
Osoba z naszego miasta, dzięki decyzji Pana Prezydenta, naszego miasta nie 
promuje. Będzie ona widoczna na wszystkich największych imprezach 
światowych jako jedyna z Polski bez żadnych innych zawodników, łącznie z 
Pudzianowskim.  
Tylko nasz obywatel miasta Tczewa będzie reprezentował Polskę na imprezach 
światowych w tym roku i nie tylko. Ale o tym dowiecie się Państwo z telewizji.  
 
Radny Roman Kucharski – odpowiem odnośnie wypowiedzi Pana radnego 
Zbigniewa Urbana. Biuro Posła Jana Kulasa jest finansowane tak samo jak dieta 
radnego z budżetu. Biuro Posła Jana Kulasa ma limit 10 tys. zł. na różne imprezy, 
które Pan Poseł wspiera. Także nie widzę tutaj dlaczego Pan tutaj poruszył temat, 
że to jest za publiczne pieniążki.  
Teraz odpowiem -co do wypowiedzi Pana Kaffki  - nie wiem, czy Pan radny tylko 
chodzi na Strong Men, bo są jeszcze inne dyscypliny w Polsce np.: żużel, piwo się 
pije w Bydgoszczy, w Toruniu, Lesznie, Chorzowie. Proponuję jeszcze jedną 
sprawę: Mistrzostwa Świata Strong women, były między innymi pod patronatem 
Posła Jana Kulasa, proponuję, żeby (bo wiadomo o co tu chodzi – o politykę) 
zaprosić też jakiegoś posła, który objął by patronat imprezy na Bulwarze nad 
Wisłą w Tczewie. I na pewno nie wstanę i nie powiem, dlaczego Jacek Kurski 
objął patronat. Zapraszam do Tczewa nie ma problemu.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa 
uprzedzam, że jeżeli będzie dalej zabierany głos w kwestiach przybliżonych do 
polityki, to będę odbierał głos.  
 
Radny Zbigniew Urban – ponieważ kolega radny Roman Kucharski wywołał mnie 
wprost do odpowiedzi, bo powiedział, że nie wie dlaczego to powiedziałem, to ja 
odpowiem.  
Otóż zgadzam się, każdy poseł otrzymuje pieniążki na prowadzenie swojej 
kancelarii. Ale te pieniądze są przeznaczone na jego działalność związaną z 
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wydaniem prywatnej książki. Idea jest słuszna, tylko uważam, że nie powinno być 
takie źródło finansowania.  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ucinam dyskusję 
na ten temat.  
 
Następnie  
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
informację: 
- Rada Powiatu Tczewskiego wystosowała pismem BR 0714/10/2008  z dnia 
28.04.2008r. skargę, (która wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie dnia 
30.04.2008r.) na uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XI/85/2003 z dnia 28 
sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Głowackiego, 
pomiędzy drogą Nr 1 na południe od osiedla Górki I i II, a południową granicą 
miasta w Tczewie.  
Powyższą skargę za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie 
wraz z odpowiedzią  przekazaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku, nadając jej bieg.  
Zmiany planu można dokonać raz w okresie kadencji, co jest w tej chwili 
przygotowywane.  
- Wojewoda Pomorski unieważnił trzy uchwały Rady Miejskiej w Tczewie tj.                     
Nr XIX/166/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 w sprawie określenia kompetencji, 
praw i obowiązków organów gminy i powiatu w zakresie wymiaru podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego, Nr XIX/167/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 w 
sprawie zlecenia wydania opinii prawnej przez kancelarię radcy prawnego w 
sprawie udostępniania danych osobowych pracowników zawartych w delegacjach 
służbowych, Nr XIX/168/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 w sprawie 
przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.  
Uzasadniając to brakiem kompetencji Rady w kwestii wskazywania organowi 
wykonawczemu (jakim jest Prezydent), podejmowanie tego typu czynności. 
Mogłoby to być wskazanie na podstawie stanowiska.  
Dlatego skieruję te trzy uchwały ponownie do Komisji rewizyjnej w celu 
rozpatrzenia.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – chciałem wyraźnie 
powiedzieć, żeby nie cedować odpowiedzialności na Komisję Rewizyjną, bo od 
tego, aby uchwała była zgodna z prawem jest radca prawny zatrudniony w 
Urzędzie. Po prostu uchwały nie były dobrze przygotowane.  

 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – jeszcze to 
uzgodnimy, rozstrzygniemy to w najbliższym czasie.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono             
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W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXII sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1315  

 
 

                                                                           Przewodniczący  
                    Rady Miejskiej w Tczewie  
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