
 

P r o t o k ó ł  N r XXV/2008 

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

z dnia 28 sierpnia 2008 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

             Obecni radni     :                               -           22   / wg listy obecności 
 
             Nieobecni radni :                            -              Tomasz Jezierski            
 
             Obecni goście zaproszeni                 -             11 / wg listy obecności 
                                                              
         
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XXV 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. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
7. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego, 
8. Posła Na Sejm RP Jana Kulasa,  
9. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. 
10. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego 
11.  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. 

 

Pkt  3 porządku posiedzenia 

           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad sesji z 26 sierpnia 2008r.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy do  zaproponowanego porządku obrad są uwagi, wnioski? 
 
Uwag do zaproponowanego porządku nie zgłoszono.  

   Rada Miejska w Tczewie przyjęła n/w porządek obrad sesji z dnia 26 sierpnia 2008r.  

I. Część pierwsza: 

1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca i 14 lipca   
     2008 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 czerwca 2008            
    do 27 sierpnia 2008 r.  
II . Część druga: 

 
7. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. 
8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze 2008 r., 
9. Informacja o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za I półrocze 2008 r.  
10. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I pólrocze 2008 r.  
11. Informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2007 / 2008. 
12. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2007 /   
      2008. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
       13.1 zmieniająca uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek   
               nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz   
               tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli   
              pedagogów, logopedów i psychologów, 

13.2 zmiany statutu Centrum Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej Wisły w   
        Tczewie, 

        13.3 wyrażenia zgody na przejęcie w drodze cesji umów użyczenia sprzętu     
                medycznego  przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital   
                Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. od Zespołu   
                Opieki Zdrowotnej w Tczewie,   
        13.4 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. 
14. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
15. Wolne wnioski, oświadczenia. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie  

           z dnia 26 czerwca i 14 lipca 2008 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, 
że protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26 czerwca i 14 lipca 2008r.   
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wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
Czy są uwagi do protokołu? 

           Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
głosowanie protokół z sesji Rady Miejskiej z 26 czerwca i 14 lipca 2008r       
2008 r.  
W wyniku jawnego głosowania   

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 czerwca i 14 lipca 2008 r. 
- przyjęto jednogłośnie : za – 20 

( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 20 radnych) 
                     podczas głosowania nieobecni radni: T. Jezierski. Z. Urban, K. Misiewicz.  
 

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. 
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się                         
z zapytaniem: czy do przedstawionej informacji są uwagi, zapytania do Pana 
Prezydenta.  
 
Radna Bogumiła Jeszke – zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji na 
temat składowiska z oczyszczalni ścieków na terenie Tczew- międzywale. Czy 
to jest tylko przedłużenie dzierżawy, czy to jest coś nowego.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – poinformował, że jest to kontynuacja 
tego co było. 
Radna Bogumiła Jeszke – czyli dodatkowych „odorów” nie było. 
 
Radna Barbara Kamińska – zwróciła się, z zapytaniem: na czym polegało 
pozytywne ustosunkowanie się Prezydenta do projektu utworzenia Centrum 
Interwencji Społecznej.  
Z tego co wiem, to tylko Komisja Polityki Społecznej zapoznawała się z tym 
projektem i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Zdania były bardzo podzielone. Komisja Polityki Społecznej miała uwagę, aby 
nad tym projektem jeszcze pracować. Komisja Finansowo Budżetowa w ogóle 
się tym nie zajmowała, a są to duże koszty. 
Chciałabym, aby udzielić bliższych informacji na ten temat. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – więcej na ten temat może powiedzieć 
Pan Z- ca Prezydenta Zenon Drewa, ale pozytywnie oceniam samą idee. 
Natomiast problem ( jak ktoś w mediach czytał chyba w Bytowie ) jest z 
finansowaniem tego zadania.  
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Myślę, że te wszystkie uwagi, które pojawiły się na Komisji powinny być 
uwzględnione. Nie mniej jednak sama idea jest dobra i w tym kontekście 
uważam, że należy prace prowadzić. Jak one się zakończą to czas pokaże.  
Wojewódzki Komendant Hufca OHP   wyraził zainteresowanie tematem, aby w 
oparciu o bazę, którą mają na ul. Sobieskiego coś takiego tworzyć. Także 
myślę, że moja pozytywna opinia nie świadczy, że decyzja zapadła, ale jak 
gdyby daje możliwość pracy nad tym tematem. Bo i tak sprawa na koniec 
sprowadzi się do finansów i to dopiero będzie finał.  
 
Radny Mirosław Kaffka – Panie Prezydencie, jak bumerang na usta 
mieszkańców Tczewa powraca temat związany z remontem ulic. Wiadomo co 
się działo na ulicy Kołłątaja, podobne przypadki mają miejsce i w tym roku. 
Mieszkańcy osiedli, na których odbywają się remonty, pytają czy byłaby 
możliwość na przyszłe lata, zmiany projektów przetargowych. Aby nie 
powtarzały się takie przypadki, że firma, która nie jest w stanie wywiązać się w 
terminie, albo przeciąga roboty – nie przystępowała do remontu jednocześnie 
trzech czterech czy pięciu ulic. Tylko, aby odbywało się to na innych zasadach.  

Druga rzecz, jeżeli firma remontowa nie jest w stanie zabezpieczyć 
mieszkańcom Tczewa na długi okres, dojazdu do własnych posesji, to 
powinniśmy uwzględnić to przed przetargiem, aby właśnie w pewnym czasie 
wymusić na tych firmach budowlanych, aby umożliwiały mieszkańcom ( tak 
jak to jest na zachodzie) dojazd do własnych posesji.  

Mieszkańcy, którzy takiej możliwości nie mają stanowią samochody w 
innych miejscach, niż miejsca swojego zamieszkania. I dochodzi do licznych 
przypadków dewastacji samochodów. Także pytam i mieszkańcy również, czy 
my mamy poprawić warunki bytowe naszych mieszkańców, czy po prostu w 
taki sposób to życie im utrudniać.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – po części podzielam te zgłoszone 
uwagi, bo już takie wnioski były, nasuwały się w ubiegłym roku. I w związku z 
tym, w tym roku do procedury przetargowej już wprowadziliśmy zmiany, że 
nie jedna firma wykonuje remonty wszystkich ulic, tylko zostały podzielone na 
dwie części. Również ustaliliśmy, że wykonawca ma realizować remonty 
zgodnie z określonym harmonogramem. 
Natomiast problem tkwi w tym, żeby ten proces dalej udoskonalać, to jak już 
firma rozstrzyga przetarg na swoją korzyść, to wtedy ona rządzi się zgodnie ze 
swoimi regułami i obowiązuje ją termin oddania realizacji zadania. Tutaj 
wpływy nasze są już troszkę ograniczone.  
Nie mniej jednak zobaczymy, jak to zgodnie z obowiązującymi 
dopuszczalnymi przepisami prawa, wprowadzić pewne określenia w 
specyfikacji, żeby w jakiś sposób oni starali się realizować te zadania tak, aby 
utrudnienia dla mieszkańców wokół remontowanej ulicy, były jak najmniejsze.  
 
Następnie 
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Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej Marzena 
Mrozek – złożyła podziękowania za udział w akcji charytatywnej pod nazwą 
„Ogród Nadziei”, która odbyła się  w dniu 15 czerwca 2008 roku.  
Celem akcji było kwestowaniu na rzecz hospicjum, z przeznaczeniem na 
doposażenie w sprzęt medyczny. Honorowy patronat nad akcją objął Pan 
Prezydent Miasta Zenon Odya oraz Pan Poseł na Sejm RP  Jan Kulas.  
Podczas akcji zebrano 23.670,- zł za kwotę tą zakupiono wózek do kąpieli dla 
obłożnie chorych, 6 wózków standartowych oraz 7 wózków specjalistycznych, 
16 materacy do łóżek z pokryciem przeciw odleżynom. W akcji udział wzięli: 
Z. Odya, J. Kulas, W. Mroczkowski, G. Antczak, Z. Myszka, K. Ickiewicz,              
R. Armatorska, R. Kucharski, Cz. Roczyński, J. Kulpa, K. Smoliński,                    
S. Smoliński, B. Jeszke.  

 
Pkt 6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  

           interpelacji przez radnych  

           w okresie od 26 czerwca 2008 r. 

           do 27 sierpnia 2008 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 czerwca 
do 27 sierpnia 2008r. stanowiąca Zał. Nr 2 do protokołu.  
Czy do przedstawionej informacji ze zgłoszonych interpelacji są zapytania, 
uwagi.  
Poinformował, że w obradach sesji uczestniczy 22 radnych. Przybył Radny 
Misiewicz i radny Urban.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ogłosił przerwę 
od godziny 10:55 – 11:15  

Przerwa 

Po przerwie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wznowił obrady 
sesji. 
 

           Część II 

 Pkt 7 porządku posiedzenia  

      Informacją z wykonania budżetu  

       miasta za I półrocze 2008 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
Informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. 
 
Uwag do w/w informacji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
Rada przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.i nie 
wniosła uwag.  
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 Pkt 8 porządku posiedzenia  

           Informacja o przebiegu wykonania  

           planów finansowych samorządowych  

           instytucji kultury za I półrocze 2008 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił  

           Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych   
           instytucji kultury za I półrocze 2008 r. 

 
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
Rada przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.i nie 
wniosła uwag. 
 
Pkt. 9 porządku posiedzenia 

Informacja o umorzonych  

zaległościach wobec budżetu  

miasta za I półrocze 2008 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższą informację.  
 

Uwag nie zgłoszono  
Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację o umorzonych zaległościach 

wobec budżetu miasta za I półrocze 2008r. 
 
Pkt. 10 porządku posiedzenia 

           Informacja z realizacji interpelacji 

           radnych za I pólrocze 2008 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski -  przedstawił 
powyższy materiał.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
 

             Rada przyjęła Informację z realizacji interpelacji radnych za I pólrocze 2008 r. 
 
Pkt. 11 porządku posiedzenia 

           Informacja z działalności placówek  

           oświatowych w roku szkolnym 2007/2008. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski -  przedstawił 
Informację z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – przedstawiła w imieniu Komisji, uwagi dotyczące informacji z 
działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2008. stanowiące 
zał. Nr 3 do protokołu oraz uwagi odnośnie dzieci 6 letnich w klasach 
pierwszych. 
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Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację z działalności placówek 
oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 

 
Pkt. 12 porządku posiedzenia 
Informacja z działalności  

Młodzieżowej Rady Miasta  

w roku szkolnym 2007/2008. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski -  przedstawił 
Informację z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 
2007/2008. 
 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandra Turska – omówiła 
Informację z działalności Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację z działalności Młodzieżowej 
Rady Miasta w roku szkolnym 2007/2008. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo- Budżetowej Brygida Genca - zwróciła się 
do przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o ogłoszenie przerwy w 
obradach sesji, w celu odbycia posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
że przerwa w obradach sesji będzie przed punktem 13.3 porządku obrad, czyli 
przed zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 
rok.  
 

           Pkt.13 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 Pkt 13.1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej  

uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad 

udzielania zniżek nauczycielom, którym 

           powierzono stanowiska kierownicze oraz 

           tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

           godzin zajęć nauczycieli pedagogów,  

           logopedów i psychologów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska- poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do  
Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy z zapytaniem: czy jest pozytywna 
opinia Kuratora Oświaty co do projektu uchwały? 
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Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa – do mnie opinia nie dotarła, 
zapytam w wydziale oświaty, czy taka opinia dotarła. Zawsze adresowana jest 
do prezydenta, ale ja jej nie miałem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
że wydział oświaty posiada pozytywną opinię Kuratorium w sprawie projektu 
uchwały w sprawie w/w projektu uchwały.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad 
udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pedagogów, logopedów i psychologów. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXV /197 /2008 

zmieniającą 

uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

logopedów i psychologów 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

( podczas głosowania pkt 13.1- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny T. Jezierski 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów. 
 
Pkt.13.2 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany statutu Centrum Wystawienniczo 

       - Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
wyżej wymieniony projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska- komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum 
Wystawienniczo- Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXV/198 /2008 

w sprawie  

zmiany statutu Centrum Wystawienniczo -Regionalnego  

Dolnej Wisły w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za - 22 

( podczas głosowania pkt 13.2- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny T. Jezierski 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Centrum 

Wystawienniczo- Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie. 
 

Pkt.13.3 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie w drodze 

cesji umów użyczenia sprzętu medycznego 

 przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie 

 Centrum Zdrowia sp. z o.o. od Zespołu 

 Opieki Zdrowotnej w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo- Budżetowej Brygida Genca – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – zanim podejmiemy uchwałę, mam dwa pytania.  
Jedno do Pana Prezydenta: Jaki mamy stan wiedzy jako samorząd miejski 
odnośnie przekształceń, które się dzieją w szpitalu powiatowym tzn. oficjalne 
informacje, które do nas dotarły. One oczywiście ze strony powiatu są 
przekazywane ale również żebyśmy my jako radni i przedstawiciele samorządu 
miejskiego mieli tą informację.  
Kolejne pytanie, korzystając z obecności Pana Posła Jana Kulasa. Mamy 
informację, że została stworzona lista 208 szpitali w skali kraju, które 
otrzymują dotację z budżetu państwa. W tej chwili chyba jest to kwota 150 mln 
zł.  
Czy Pan Poseł mógłby nam wyjaśnić na jakiej zasadzie ta lista powstaje, czy 
jakieś prace podejmował, żeby Tczew znalazł się na tej liście. Bo według nas 
Tczewa na tej liście nie ma.  
Tczew biorąc pod uwagę wielkość powiatu, jest jednym z większych powiatów, 
czyli ponad 100 tyś. mieszkańców. Takich powiatów w Polsce jest poniżej 200. 
Patrząc na ilość mieszkańców powinniśmy na tej liście się znaleźć. Mimo, że w 
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województwie Pomorskim jesteśmy jednym z trzech czy czterech powiatów o 
największej ilości mieszkańców.  
Także tutaj też to, należałoby wziąć pod uwagę.  Nie znamy tutaj mechanizmu 
którym kierowano się przy podziale dotacji dla 208 szpitali.  
Tczewski szpital nie jest tak bardzo zadłużony natomiast ma ogromne potrzeby. 
Więc tutaj wydawałoby się, że Tczewski szpital powinien się znaleźć na liście 
tych 208 szpitali. Czy Pan Poseł mógłby też wyjaśnić, co wie na ten temat, czy 
jakieś prace podejmował w zakresie umieszczenia Tczewa na tej liście.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – w odpowiedzi na pytanie, zadane 
przez pana radnego informują, że żadnej oficjalnej informacji nie posiadam co 
do aktualnego stanu prawnego i przyjęcia pewnych perspektywicznych działań 
odnośnie procedur związanych z przekształceniem szpitala. Również informuję, 
że na zadane pytania, które wcześniej wysłaliśmy do zarządu powiatu, nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Czyli nic w tej sprawie nie mogę powiedzieć.  

Natomiast mówiąc o projekcie uchwały, to wydaje mi się, że skoro wolą 
rady było przekazanie na rzecz służby społeczeństwa naszego miasta, tych 
urządzeń do szpitala, to teraz jeżeli jest prawny następca tego szpitala, to moim 
zdaniem taka cesja powinna być dokonana.  
Bo to niezależne od formy prawnej jest to tylko forma użyczenia. Podmiot 
prowadzący nie będzie z tego sprzętu korzystał, tylko mieszkańcy miasta. 
 
Poseł na Sejm RP Jan Kulas – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie 
i Panowie Radni, Szanowni Goście.  
Prosiłbym o udzielenie mi głosu o kilka minut dłużej, abym mógł trochę 
powiedzieć o pracach nad służbą zdrowia, wtedy jest sens mojej wypowiedzi.  
W komisji zdrowia, której jestem człowiekiem, trwają intensywne prace nad 
zmianami systemowymi w służbie zdrowia. My nie chcemy powielać pewnych 
praktyk, które były. Ktoś wyszarpnął parę złotych, ktoś inny nie, inny się 
kłócili, spierali. Mają być dobre pragmatyki, dobre rozwiązania systemowe. 
Skończyło się podbieranie pieniędzy z boku. Takiej praktyki nie ma i nie 
będzie, nic mi o takiej liście nie wiadomo, a jestem członkiem komisji zdrowia. 
Panie Kazimierzu my, pracujemy w trybie też konsultacji stałych , regularnych 
i do tego zapraszam. Także do wizyty w Biurze Poselskim. Możemy tu 
rozmawiać i konsultować, bo zdrowie jest najważniejsze. To jedno z 
najważniejszych działań tego rządu, tej koalicji. Tych konsultacji w Tczewie, 
ze starostami, z dyrektorem szpitala, moich wizyt w szpitalu było kilkanaście 
czy nawet kilkadziesiąt. Taki jest stan rzeczy. Szkoda, że pan mecenas z tej 
możliwości nie skorzystał.  
Także dosłownie, na każde istotne wskazanie, zawsze jestem, proszę zapytać 
starosty, dyrektora szpitala.  
Dopowiadając wątek ustawowy, zmiana systemowa napotyka wielki opór i to z 
wielu powodów, o których tu w regułach nie będę mówił.  
Sześć projektów ustaw zostało skierowanych do komisji zdrowia. 
Najważniejsze dotyczy przekształceń własnościowych, dotyczy nowelizacji o 
zakładach opieki zdrowotnej. Są jeszcze inne ustawy dotyczące pracowników, 
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praw pacjentów. Między innymi urząd rzecznika praw pacjentów, po 
akredytacji, także o konsultacjach wojewódzkich.  
I z tego co wiedziałem, Panie mecenasie Panie i Panowie, odpowiadając 
wprost, we wrześniu będziemy się zajmowali pakietem ustaw zdrowotnych.                
Na dzień dzisiejszy, ta najważniejsza nowelizująca ustawa o ZOZ-ach, została 
przyjęta przez komisję zdrowia. Ale ponieważ opozycja ( nie będę nazywał 
rzeczy po imieniu ) ciągle zgłasza pretensje, uwagi, namawia niestety 
Prezydenta, żeby zablokował tę ustawę, chociaż kształt ostateczny tych ustaw- 
Panie i Panowie nie jest znany. Parlament ich nie uchwalił, a co drugi tydzień 
słyszymy, że będzie veto Prezydenta.  
To pokazuje jaki jest klimat pracy nad reformą, czy jak ja to mówię nad 
naprawą systemu opieki zdrowotnej.  
Jeżeli chodzi o działania operacyjne, to być może że są  prowadzone też 
konsultacje wewnątrz Ministerstwa Zdrowia. To już miedzy innymi, to co 
podkreślała Pani radna Barbara Kamińska. Są działy konsultacyjne 
samorządowo- rządowe np: Komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego.  
To już też dobre pytanie na takie posiedzenie. Sygnał Pana Mecenasa 
przyjmuję, nie bagatelizuję go, w najbliższym tygodniu sprawę rozpoznam. 

 Z tym że dobre współdziałanie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek  
Możliwości, polega na tym, że organ założycielski przygotuje wniosek - tak jak 
współpracujemy z Panem Prezydentem. Jest sprawa, wniosek, wspólnie 
występujemy, wspólnie działamy. I to jest dobre działanie, wspólnie możemy 
być skuteczni.  
Jeżeli będzie wniosek przygotowany, może już nie przez Pana Prezydenta, ale 
przez organ założycielski czyli zarząd Starostwa, to rolą Posła jest pilotowanie, 
wspieranie, próba doprowadzenia do skutecznego, działania. Bardzo chętnie w 
takie współdziałanie „wchodzę”. 
Ale wybieranie z kasy publicznej pieniędzy, to takich działań nie podejmuję 
oczywiście. Ale to rozpoznam, czy tak było, to Pan Mecenas otrzyma 
odpowiedz konkretną.  
Jeżeli pojawią się jeszcze inne pytania, to bardzo proszę na piśmie do mojego 
Biura Poselskiego i nie tylko w trybie rozmowy, czy konsultacji, także nadaję 
im bieg formalno- prawny. Także zachęcam, aby Pan Mecenas również w tej 
możliwości skorzystał. Dla mnie jest to lepiej, bo jest konkretne zapytanie 
radnego.  
W wolnych wnioskach odniosę się do spraw oświatowych, jeżeli Pan 
Przewodniczący udzieli mi głosu.  
Także kończę sprawę służby zdrowia, prośbą o współdziałanie. Jest to w tych 
latach najtrudniejsze przedsięwzięcie. Skromnie to nazywamy naprawą systemu 
opieki zdrowotnej, bo generalna reforma w służbie zdrowia odbyła się w 1998 
roku. Ale ta elementarna, podstawowa korekta-naprawa systemu opieki 
zdrowotnej jest niezbędna.  
Panie i Panowie premia ma być dla aktywnych, przedsiębiorczych, 
odpowiedzialnych. Także te szpitale, te zarządy powiatowe, które podejmują 
działania w zakresie przekształceń własnościowych (nie używam słowa 
prywatyzacja), z udziałem samorządów powiatowych.  
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I Panie Mecenasie, Panie Prezydencie, Panie i  Panowie.  
Tczew jest dobrym przykładem ( mówię tu o Starostwie Tczewskim) śmiałej 
wizji, odważnych działań, bardzo trudnych decyzji, szeroko konsultowanych. O 
to pytałem również, czy rząd, parlament będzie o tym pamiętał- szczególnie 
rząd. Zapewniono mnie, że przy ostatecznym kształcie ustaw i rozporządzeń 
wykonawczych będzie premia i uznania dla tych samorządów powiatowych, 
które wcześniej dokonały konkretnych przekształceń własnościowych. Bo takie 
sytuacja jest w Tczewie, Kartuzach, Chojnicach.  
Panie i Panowie jesteśmy w Radzie Miejskiej Tczewa, najważniejszym 
samorządzie ziemi tczewskiej. Tu każda zmiana, konsultacja powinna być 
uzgadniana ( na ile to jest możliwe) z Prezydentem, Radą Miejską. Tak 
naprawdę my stanowimy większość w tym powicie. Większość naszych 
pacjentów w tym szpitalu będzie się leczyła.  

Rozmawiałem oczywiście z Prezesem Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o tym przekształceniu, zapewnił mnie, że nic złego się nie 
wydarzyło. Szpital funkcjonuje, prawdopodobnie będzie lepiej funkcjonował.  
Poza tym Pan Mecenas lepiej chyba zna, niż niejeden z nas, nie będzie wielu 
formalnych barier. To co dotyczyło tej formuły publicznej. W tym sensie 
będzie sprawniejsze, skuteczniejsze zarządzanie. Będzie można pozyskać także 
dodatkowe środki zewnętrzne.  
Trzymam kciuki za zarząd Starostwa Tczewskiego jeżeli chodzi o negocjacje                
( one są chyba poufne) w zakresie pozyskania inwestora z zewnątrz. Jeżeli to 
się powiedzie Panie i Panowie- trzymajmy za to kciuki, to może być modelowe, 
wzorcowe doświadczenie Tczewie w skali Pomorza i Kraju.  
I tu bardzo dobrze, że radni z jednego i drugiego klubu współpracują. I ten 
klimat współdziałania w Powiecie Tczewskim z naszym udziałem jest bardzo 
potrzebny, żeby ten inwestor został tu pozyskany. Co mnie zmartwiło w 
przypadku szpitala Tczewskiego, to ten system kontroli, który się pojawił. 
Pewne działania podjąłem, ( ale o nich nie mogę mówić w tej chwili) żeby to 
wyjaśnić.  
Ale nie było tak przypadkiem do końca, że podejmuje się bardzo ważne 
przekształcenia własnościowe, instytucje państwowe wkraczają: Prokuratura 
NIK, wcześniej CBA. Bo to tworzy moim zdaniem klimat niepotrzebnej 
podejrzliwości, a nie ma podstaw ku temu. Także myślę, że my wszyscy 
powinniśmy wspierać przekształcenie własnościowe w naszym szpitalu.  
Jeżeli będą jakieś propozycje wniosków szczególnych to, Pan Prezydent, Pan 
Mecenas, Panie i Panowie wiecie, że na mnie możecie liczyć, bo ja w tej 
komisji zdrowia dają z siebie wszystko. To musi się udać po prostu. Ale ten 
system na pewno do końca wszystkich  nie zadowoli. Chodzi o elementarną 
naprawę systemu opieki zdrowotnej. Żebyśmy też nie rozbudzali nadmiernych 
oczekiwań że dla wszystkich, wszystko będzie.  
To już ostatnia informacja – system finansowy. Analizowaliśmy ostatnio w 
Komisji Finansów publicznych, jakie będą kwoty na całą opiekę zdrowotną na 
2009 rok. one będą trochę wyższe niż w tym roku, co najmniej o 4-5 milionów 
złotych tj. ok. 55 milionów złotych.  
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Tak dla porównania obecny budżet Państwa po stronie wydatków na 309 
miliardów zł. Nie jest to mała kwota, proszę policzyć procent, a jednak braki są 
jeszcze odczuwalne.  
Dlatego moje zdanie jest takie, że tych przekształceń trzeba dokonywać, 
postawić na bardziej profesjonalne zarządzanie, na większy wpływ dyrektora 
także na stanowiska kierownicze w ramach szpitala.  
Po przekształceniach własnościowych zarządzania, nasuwają się tego typu 
bariery A najważniejsze jest pozyskiwanie inwestorów, bo ta kwota 55 
miliardów zł. w skali kraju pewnie będzie niewystarczająca.  
Myślę, że te sprawy dobrze rozumiemy, jestem przekonany, jako samorząd 
miasta Tczewa, że Miasto Tczew dołoży się do tego wspólnego, 
przedsięwzięcia – wiem że takie deklaracje były. Także rozmowy są 
prowadzone, że tu nam najbardziej zależy, żeby naprawa szpitala powiatowego 
się powiodła, żeby to był wzorcowy, duży zintegrowany, może kiedyś 
specjalistyczny szpital powiatowy w Tczewie.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze 
cesji umów użyczenia sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z 
o.o. od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXV /199/2008 

w sprawie  

wyrażenia zgody na przejęcie w drodze cesji umów użyczenia 

sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. od 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 21, przeciw- 0, wstrz. - 1 

( podczas głosowania pkt 13.3 - obecnych 22 radnych) 
nieobecny radny: T. Jezierski 

                      
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze cesji 

umów użyczenia sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia  

sp. z o.o. od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ogłosił przerwę 
w obradach sesji od godziny 12:00 - 13:00 na wniosek Przewodniczącej 
Komisji Finansowo Budżetowej.  

Przerwa 

Po Przerwie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wznowił obrady 
sesji.  
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 Pkt 13.4 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.           

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo Budżetowej Brygida Genca- odczytała 
opinię Komisji Finansowo Budżetowej do projektu uchwały zmieniającej 
uchwały w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. (w zał.)   
    Chciałabym jeszcze dodać kilka informacji odnośnie jednej pozycji, a 
mianowicie dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Tczewie. Przy konstruowaniu budżetu, na posiedzeniu 
Komisji Finansowo Budżetowej w grudniu, na mój wniosek do projektu 
budżetu, komisja przegłosowała wniosek, przedstawiła go Prezydentowi.  
Zostało ujęte zadanie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla 
Straży Pożarnej, które Pan Prezydent przyjął.  
Na przestrzeni kilku miesięcy tego roku wynikły różne trudności. Myśmy przy 
kolejnych korektach mówili na temat zmiany dofinansowania, gdyż okazało się, 
że ta kwota jest niewystarczająca.  
W ostatnim miesiącu Pan Komendant Powiatowej Straży Pożarnej zwrócił się o 
zmianę zakwalifikowania, samochodu- drabiny z 40 m. na 30 m . 
Niestety radni doszli do wniosku, że ich celem nie była wymiana sprzętu w 
Straży Pożarnej, a konieczność zabezpieczenia takiego sprzętu na wypadek 
pożaru w wysokim budynku.  
Ustalono, że taka drabina winna mieć minimum 40 m. wysokości.  
Na Komisji Finansowo Budżetowej, Pan Przewodniczący Rady zaproponował, 
aby radni wraz z przedstawicielami Pana Prezydenta udali się do Pana 
Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej i zorientowali się jaka jest 
możliwość zakupu  sprzętu, który planowaliśmy zakupić jeszcze w tym roku.  
W związku z tym, iż wynikła możliwość zakupu takiego sprzętu, Pan 
Komendant Wojewódzki, widzi bardzo dobrze taką współpracę, jednakże w 
tym roku nie może więcej przeznaczyć na zakup samochodu, jak milion 
złotych.  
W związku z tym, jeżeli radni przyjmą, to w korekcie budżetu zapewniona 
będzie wystarczająca kwota na zakup tego samochodu. Zadanie to być może 
będzie sfinalizowane. Także w grudniu, jak powiedział Pan Komendant przed 
Urząd zajechałby samochód z Mikołajem na drabinie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – jak Państwo 
zauważyli we wniosku Komisji Finansowo Budżetowej jest zmiana korekty 
budżetu. W związku z tym będzie wniosek o przegłosowanie tej propozycji. 
Ale za nim to nastąpi – Panie Komendancie Powiatowej Straży Pożarnej w 
Tczewie, czy chciałby Pan zabrać głos, odnośnie zakupu samochodu 
specjalnego dla Powiatowej Straży Pożarnej . 
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Waldemar Walejko Komendant Państwowej Powiatowej  Straży Pożarnej w 
Tczewie-  Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie.  
Mam tutaj (tak jak wczoraj obiecałem) oferty firm, które dostarczają 
samochody z drabiną mechaniczną. Obydwie firmy deklarują, że są w stanie do 
końca tego roku dostarczyć tę drabiną. Koszty kształtują się od 1.900.000,- 
()jest drabina o wysokości 37 m. drabina o wysokości 40 m. maksymalna jej 
cena to 2.300.000,-  
Według Rozporządzenia Ministra dopuszczona do użytkowania w Straży 
Pożarnej, to maksymalna drabina o wysokości 37 m.  
Drabina wyprodukowana na terenie Niemiec, ma wysokość 40 m. – dopuszcza 
się takie zróżnicowanie tej drabiny, po uzyskaniu świadectwa dopuszczającego.  

 
Radny Mirosław Kaffka – wspomniał Pan Panie Komendancie o dwóch 
rodzajach drabin, w rozmowach z Panem Komendantem Wojewódzkiej Straży 
Pożarnej Pan Komendant wspomniał o trzeciej możliwości zakupu drabiny w 
wysokości 42 m . za kwotę 2.100.000,-. Co ewentualnie z tą propozycją, czy 
ona jest aktualna na dzień dzisiejszy.  
 
Waldemar Walejko Komendant Państwowej Powiatowej  Straży Pożarnej w 
Tczewie -   poinformował, że nie może powiedzieć nic o drabinie 42 m.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przyjmijmy tę 
informację od Pana Komendanta. Na dzień dzisiejszy, są dwie propozycje, cena 
też jest wiadoma.  
 
Radny Dariusz Zimny – muszę tutaj przyznać, że mnie troszeczkę niepokoi 
wniosek Komisji Finansowej Budżetowej odnośnie zdjęcia z planu 
inwestycyjnego budowy boiska sportowego przy ul. Ceglarskiej: Pamiętam 
czerwcową korektę budżetu, gdzie podjęliśmy stanowiska, że to boisko 
zbudujemy. No teraz się okazuje, że trzeba więcej środków, ale my te pieniądze 
mamy. Więc bądźmy konsekwentni, zrealizujemy to zadanie tak, żebyśmy 
mogli przystąpić do boiska przy ulicy Bałdowskiej. 
Myślę że konsekwencja jest tutaj istotna.  
 
Wice przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak- Panie 
Przewodniczący, Panowie Prezydenci.  
Tak się składa, że dzisiaj miałam przy sobie zdjęcia pewnej ulicy i kiedy 
zaczęła się dyskusja nad korektą - kwotą 940 tyś , które mają być dołożone do 
boiska przy ulicy Ceglarskiej, to właśnie te zdjęcia dotyczą ulicy na którą ma 
być przeznaczone 940 tyś. zł.  
Ale ta ulica była w planie do realizacji na przyszły rok, w tym roku jest robiona 
dokumentacja. Z ogromnymi problemami przy tej ulicy, borykają się 
mieszkańcy. 
I obserwuję pracę komisji do spraw WPI, ostatnia przymiarka jest taka, by ulicę 
Andersa przesunąć do realizacji jeszcze o jeden rok.  
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Panie Przewodniczący , bardzo proszę o pokazanie posesji przy tej ulicy, po 
dużych opadach . I tutaj Pan Przewodniczący, kolega radny mówi, mamy te 
pieniądze na boisko na ulicy Ceglarskiej, a jednocześnie nie mamy 900 tyś. zł. 
na przyszły rok, żeby zrealizować, tę inwestycję. Zastanówmy się zanim 
zagłosujemy czy naprawdę mamy tylko i wyłącznie takie potrzeby, jak 
inwestycja, która wchodzi w ciągu roku, czy mamy plan do realizacji 
systemowej, nie wyrywkowej, bo się komuś akurat to podoba. Zastanówmy się.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni 
Radni.  
Mam nadzieję, że po wystąpieniu Pani Grażyny Antczak, radni już nie będą 
mieli wątpliwości jak zagłosować. 
Powiem tylko jedno, rzeczywiście, budowa boiska na ulicy Ceglarskiej weszła 
w korekcie czerwcowej gdzie przeznaczono 1.550.000,- zł. Z kosztorysu 
wynika, że musimy przeznaczyć jeszcze prawie milion, razem 2.500.000,- zł. 
mamy przeznaczyć na kolejne boisko do gry w piłkę nożną.  
Przypomnę, że w tej chwili klub Wisła Tczew, ma boisko pełnowymiarowe 
przy ulicy Ceglarskiej, stosunkowo nowe. Jest boisko klubu Unii Tczew 
stosunkowo nowe przy ulicy Elżbiety oraz trzecie boisko piłkarskie stadion 
Miejski na ul Bałdowskiej.  
60 tyś. miasto, posiadające dwa kluby piłkarskie, które obecnie grają w IV lidze 
ma trzy boiska pełnowymiarowe.  
Nie widzę potrzeby budowania w tej chwili czwartego boiska. Tym bardziej, że 
mielibyśmy na to przeznaczyć 2.500.000,- zł., o milion więcej niż 
zakładaliśmy. To naprawdę w tej chwili mija się z celem.  
Powiem jeszcze jedną rzecz. W poniedziałek podczas dyskusji na komisji ds. 
WPI, doszło do dosyć ostrej wymiany zdań na temat kolejności remontów boisk 
szkolnych w szkołach podstawowych.  
Każdy z radnych miał tam własny interes, żeby dążyć do tego, by boisko w jego 
kręgu zostało wyremontowane.  
Koszt jednego remontu boiska szkolnego to 800 tyś. plus 30 tyś. dokumentacja.  
Apeluję do Państwa radnych aby przypomnieli sobie jak wygląda boisko w 
szkole sportowej Nr 2, Nr 5, na których dzieci odbywają zajęcia wychowania 
fizycznego.  
I zastanówcie się, czy chcecie przeznaczyć te pieniądze na boisko dla piłkarzy, 
którzy w liczbie kilkudziesięciu maksymalnie, dziennie będą z niego korzystać, 
czy dla uczniów szkół podstawowych którzy przez osiem godzin zajęć 
lekcyjnych w-f będą wykorzystywali to boisko- tj. ok. 500 uczniów.  
Apeluję do Państwa, żebyście z rozwagą głosowali i poparli wniosek Komisji 
Finansowo Budżetowej.  
Komisja Finansowo Budżetowa, (nie radny,) po raz kolejny to mówię że jest to 
wniosek komisji, w której są przedstawiciele klubów PO, PnP i PiS i ta komisja 
zdecydowała, że należy budowę tego boiska zdjąć. 
A więc nie widzę powodu, dlaczego radni mieliby głosować wbrew stanowisku 
komisji. Mam nadzieję że do tego nie dojdzie. 
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 Radny Dariusz Zimny – oczywiście jestem przekonany, że nie można się 
licytować, co jest ważniejsze, czy ulica czy boisko. Bo pewnie oba zadania są 
bardzo ważne. Ale przypominam sobie analizę ze strategii rozwiązywania 
problemów społecznych na terenie Miasta Tczewa, to wciąż są podnoszone 
argumenty, że młodzież nie ma w jaki sposób spędzać tego wolnego czasu, 
wciąż brakuje infrastruktury sportowej.  
Owszem, tak jak mówi tutaj kolega Zbigniew Urban- przede wszystkim boiska 
w szkołach, ale nie tylko. Tutaj boisko może być ogólnodostępne. To nie musi 
być wyłącznie dla piłkarzy. I daje możliwość spędzenia wolnego czasu właśnie 
w taki sposób.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- Panie Przewodniczący w sprawie 
sprostowania. Boisko przy ulicy Ceglarskiej nie weszło w korekcie budżetu 
tylko jest zapisane w budżecie. Państwo dyskutowaliście na ten temat, czy 
1.500 .000 wystarczy. Wówczas mówiłem, że dołożymy jeżeli zabraknie.  
Jeżeli chodzi o analizę pod kątem boisk szkolnych- takiej analizy nie wolno 
prowadzić. Innym systemem funkcjonuje i zarządza się jeżeli chodzi o boiska 
szkolne, a inną charakterystykę ma boisko otwarte. I to nie jest boisko dla 
klubów sportowych. To ma być ogólnodostępne boisko, zarządzane przez 
TCSiT i ma ono służyć wszystkim mieszkańcom, także tym, uczniom z osiedla 
Czyżykowo czy Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 10, które 
funkcjonują w obrębie Czyżykowa.  
Taka jest idea tego boiska. Zajęcia w-fiz. również mogą się tam odbywać, klasy 
w Gimnazjum Nr 1 o profilu piłki nożnej mogą również z tego boiska 
korzystać, jak również młodzież ze szkoły Nr 10 o profilu sportowym.  
 
Radny Mirosław Kaffka – chciałem Państwu przypomnieć, że temat, który 
dzisiaj omawiamy został przez mnie wywołany parę miesięcy temu. Prosiłem, 
aby zastanowić się nad podejmowaną decyzją o przekazaniu kwoty 1.500.000 
na budowę jednego boiska w zamian trzech boisk przyszkolnych.  
Temat o którym wspomniał kolega Dariusz Zimny, czyli – społeczny, jest 
najważniejszy według mnie. Jeżeli patrzymy od wielu lat na to co młodzi robią 
na naszych ulicach - jest to wynikiem zbyt małej ilości zajęć pozalekcyjnych, 
brakiem SKS-ów w szkołach, za parę lat patologia wśród dzieci i młodzieży 
może się zwiększyć.  
Wybiegam też na przyszłość, że projekt budowy aqua parku na osiedlu 
Abisynia, też może być nie celowym i nietrafionym z uwagi na teren zalewowy. 
Wydamy kolejne pieniądze na projekt, a okaże się, że lepszym terenem jest 
Kanonka.  
 
Radny Kazimierz Smoliński- apelowałbym do Wysokiej Rady, żeby 
przychyliła się do opinii Komisji Finansowo- Budżetowej. Chciałbym jeszcze 
powiedzieć dodatkowy aspekt w charakterze ekonomicznym.  
Myśmy wówczas nie brali pod uwagę tego, że projektowanie tego boiska wiąże 
się z takimi dużymi problemami. W odpowiedzi na interpelację, Pan 
Przewodniczący na początku sesji wyraźnie pokazywał opinię projektanta, ile 
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jest problemów związanych z tym boiskiem: problem dojazdu do ogródków 
działkowych, problem instalacji burzowych pod tym boiskiem. No proszę 
Państwa nie wyobrażajmy sobie, że będziemy mogli z mieszkańcami Tczewa 
stanąć twarzą w twarz i powiedzieć, że to jest ekonomicznie uzasadniona 
inwestycja, jeżeli musimy przekładać instalację, zamiast zastanowić się czy 
tego boiska nie robić w innym miejscu. Na pewno będzie tańsze.  
Chociażby teren na Abisynii. Po wybudowaniu boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy SP Nr 7, boisko trawiaste, które jest obok przestało być 
praktycznie, używane przez młodzież. Więc apelowałbym, żeby Pan Prezydent 
zastanowił się, czy nie znaleźć innego miejsca.  
My nie jesteśmy przeciwko budowie tego boiska, ale przy takich argumentach, 
że mamy tak krótką kołdrę i musimy wyrzucać z Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego bardzo pilne inwestycje, które są planowane od wielu lat i nas 
na nie, nie stać, to w obecnej chwili chcemy zafundować sobie rozwiązanie z 
XXI wieku, no bo tego wymiaru boisko, ze sztuczną nawierzchnią, jest 
rozwiązaniem, które funkcjonuje w najwyżej rozwiniętych krajach Unii 
Europejskiej. I my sobie fundujemy takie rozwiązanie.  
Oczywiście bardzo dobrze, jeżeli byłoby nas na nie stać, ale nas na nie, nie stać, 
najlepszy dowód, na to jest to, że my z WPI wykreślamy pewne pozycje, bo 
nasz budżet tego nie wytrzymuje.  
Więc apelowałbym, żebyśmy jednak ponownie się zastanowili nad tym. Jeżeli 
nie chcemy wyrzucać tego projektu w ogóle. Jestem pełnym sercem, żeby takie 
boisko powstało w Tczewie, ale nie w tym momencie  mimo, że budżet się 
poprawia to jednak mamy problemy, no i nie w tym miejscu.  
Przekładanie instalacji tylko dlatego, żeby zrobić tam na siłę boisko, jest 
niegospodarne. Moim zdaniem jest niegospodarne i nie będziemy w stanie tego 
mieszkańcom wytłumaczyć.  
Także apeluję do Państwa radnych zdejmijmy to w tej korekcie i zastanówmy 
się, czy nie możemy tego zrobić za dwa lata.  
Projekt jest projektem, można go za niewielkie pieniądze zaadaptować do 
innego położenia nie widzę takiego problemu. I na pewno zaoszczędzimy 
więcej niż byśmy wydali na zmianę tego projektu.  
 
Wice przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – proszę Państwa 
chciałam jeszcze, przypomnieć, że w momencie kiedy była dyskusja nad 
nawierzchnią boiska przy ulicy Ceglarskiej, (było to w korekcie kwietniowej 
albo marcowej) Panie Prezydencie, była również dyskusja o stadionie na ulicy 
Bałdowskiej  -  wyceniono go na 2 mln zł. to wtedy usłyszałam, że nas nie stać 
na te dwa miliony, że nie udźwigniemy tego wysiłku finansowego. Teraz nas 
stać na 2,5 miliona zł.? 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. 
Chciałbym nawiązać do wypowiedzi Kazimierza Smolińskiego, bo tak to by 
wynikało, że to jest problem Prezydenta. Tak wynikało. Pozwolę sobie krótko 
do tego się ustosunkować. Proszę Państwa prawdą jest, że to zadanie weszło w 
korekcie budżetu. Pozwolę sobie na pewne podsumowanie. Kiedy Prezydent 
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Miasta przygotował projekt budżetu na 2008 rok, były pretensje radnych, że 
Prezydent się szarogęsi, nie uzgadnia, przygotowuje sam  projekt budżetu. 
Teraz mówiąc o korekcie budżetu, prezydent jak gdyby przyjął wszelkie 
wnioski, ustalenia z Komisji Rady Miejskiej. I w korekcie budżetu uwzględnił 
realizację budowy boiska na ulicy Ceglarskiej, to teraz wynika że znowu jest 
źle.  
Dlaczego tak jest, wnioski zostawiam do wyciągnięcia Państwu. 
 
Radny Kazimierz Smoliński- nie była to, prośba przerzucenia 
odpowiedzialności na Pana Prezydenta tylko aby Pan Prezydent zastanowił się 
nad tym, że przesuwamy wniosek chociażby o miesiąc. Możemy we wrześniu 
wrócić do tej korekty. Może w między czasie znajdzie się inna lokalizacja, na 
której to boisko można będzie zrobić za mniejszą kwotę.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo Budżetowej Brygida Genca – chciałabym 
się ustosunkować do tych wypowiedzi. Najpierw do tego mizernego budżetu 
miasta Tczewa. Uważam, że my jako miasto Tczew, wcale nie mamy 
mizernego budżetu. Natomiast to jest normalne, że jednym roku, czy dwóch 
latach nie możemy wykonać wszystkich zadań inwestycyjnych, bo ich jest 
bardzo dużo. Zaległości są bardzo duże. I tutaj słusznie musimy dokonywać 
wyboru.  
Co do stwierdzenia radnej Grażyny Antczak, w odniesieniu do boiska na ulicy 
Bałdowskiej. Kwota 2 milionów zł. – to nie chodziło o to, że 2 miliony, tylko, 
że to była kwota 2 milionów w stosunku do całości kosztu budowy boiska na 
ulicy Bałdowskiej, która wynosi o ile dobrze pamiętam 15 milionów zł.  
I tu było pytanie, że nie ma sensu przy ogólnej wartości zadania na 15 
milionów, planować wydatek w tym roku w korekcie budżetu 2 milionów. 
Gdzie nie było żadnej informacji co do konkretnego rozpoczęcia realizacji całej 
tej inwestycji.  
Dalej zdjęcia, ulicy Andersa bardzo przerażające, ale chcę powiedzieć, że po 
wielkich opadach na mojej ulicy i na wielu innych też stoi woda, kiedy 
studzienki nie zdążą  jej odbierać. Także wszystko można zrobić w celu 
wykorzystania, na poparcie swojej idei.  
Ostatecznie tak uważam, że podejmując tę decyzję w m-cu marcu o budowie 
boiska na ul Ceglarskiej  radni, którzy w tej chwili bardzo oponują, głosowali 
za tym, żeby to boisko budować.  
Faktycznie wzrósł koszt, ale koszt wzrósł nie tylko przy tym boisku. Znacznie 
również wzrósł koszt przy budowie Orlika, czyli jest to jakiś trend, gdzie ceny 
wykonania inwestycji ogólnie wzrastają. Chociaż wiemy, że wcale one nie 
muszą być tak kosztowne, bo to są projekty.  
Natomiast jeżeli chodzi o przetargi, to często osiągamy wiele niższe ceny, np. 
tutaj kolega mi podpowiada, że na Orliku, może być nawet oszczędność ok. 400 
tyś. zł 
 
Radny Dariusz Zimny- nie mogę się tutaj zgodzić do końca z wypowiedzią 
kolegi. Kazimierza Smolińskiego. Trzeba tu prawdziwej męskiej konkretnej 
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decyzji. Jeżeli chcemy na koniec tej kadencji powiedzieć, że zrealizowaliśmy 
to........, i zbudowaliśmy boisko, to już nie ma czasu na to, żeby czekać dalej, 
zwlekać, żeby kwota znowu była wyższa. Dlatego, apeluję o konkretną decyzję.  
 
Radny Zbigniew Urban – to znaczy, wyraziłem już swoje zdanie. Myślę, że jest 
gradacja ważności, czy rzeczywiście nam potrzebne jest czwarte boisko dla 
piłkarzy, czy za te pieniądze mamy wyremontować trzy boiska szkolne.  
Wolałbym się osobiście tłumaczyć, że wyremontowałem trzy boiska szkolne 
niż boisko dla piłkarzy zbudowane na peryferiach miasta. Tak naprawdę to 
chyba dla jednego klubu.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – nie silę się na 
komentarze, ale słyszałem tutaj od osób wcześniej mówiących, czyje to boisko 
ma być, kolego radny także.... peryferie Czyżykowa.  
 
Radny Zbigniew Urban – granica administracyjna miasta. Jeżeli chodzi o 
głosowanie – Pani Przewodnicząca Komisji Finansowo Budżetowej, to 
chciałem powiedzieć, że rzeczywiście poprzednio w korekcie budżetu 
głosowałem za tym . Pamiętam nawet swoje wystąpienie, gdzie powiedziałem, 
że się bardzo cieszę, iż są jakiekolwiek inwestycje realizowane, w kontekście 
tego, że mamy 13 milionów nadwyżki budżetowej. I dlatego głosowałem za 
tym, żeby to boisko budować,  potwierdzam ten fakt.  
Ale teraz kiedy mam dołożyć, do tego kolejny milion to twierdzę, że to już jest, 
powiedzmy bez uzasadnienia.  
 
Radny Roman Kucharski – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie 
Pośle RP, Szanowni Radni. 
Przed chwilą podjęliśmy lekką ręką 400 tyś. w sumie milion złoty dla Straży 
Pożarnej. Nie jest to inwestycja, której zadane leży w gestii miasta. Jest 
inwestycja miejska, na którą wszyscy reflektowali, trzeba dołożyć – nie Rada 
Miejska mówi po co. To słuchajcie, albo wspieramy coś, co robimy dla miasta, 
albo wspieramy tylko powiat. Trzeba się tu zastanowić.  
Jeśli robimy coś dobrego dla miasta- sami chcieliśmy tego boiska w marcu, 
więc teraz trzeba dołożyć. Tak samo jak z czymś innym np.: Komendant Straży 
Pożarnej wiedział, że dźwig będzie kosztował 1,5 mln. zł a teraz się okazuje, że 
będzie kosztował 2.200.000,- zł. Także nikt nie wie do końca jaki będzie koszt, 
tym bardziej, że nie wiemy co jest w ziemi.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – Panie Radny myślę, że nie stosowne jest 
porównywanie zakupu drabiny, która może uratować życie mieszkańców 
Tczewa z budową boiska.  
Byłem sąsiadem tych ludzi, którzy się spalili na ulicy Brzozowej i wiem jaka to 
jest tragedia. A to było porównanie nie na miejscu, bardzo bym prosił żeby 
takich porównań nie robić.  
Rzeczywiście tutaj nie ma porównania, to jest konieczność, jest to wydatek 
powiatowy, ale jeżeli my tej drabiny nie zakupimy, to tej drabiny nie będzie.  
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Radny Mirosław Kaffka – poinformował, że Komendant Wojewódzki 
zaznaczył jedną rzecz, że ( zanim podejmiecie Państwo decyzje) jak dzisiaj 
przeznaczymy kolejne 430 tys. na dofinansowanie zakupu samochodu drabiny, 
to on zobowiązuje się aby przeznaczyć w przyszłym roku minimum 1 mln. zł. 
na zakup najwyższej klasy wozu ratownictwa technicznego.  
Odnośnie budowy boiska, które będzie służyło wszystkim mieszkańcom 
Tczewa, osobiście się obawiam, że może nastąpić taka sytuacja, jaka miała 
miejsce wiele lat temu kiedy budowano basen w naszym mieście.  
Pamiętam, że budowano go w czynie społecznym, miał on służyć mieszkańcom 
Tczewa. Nastąpiła komercjalizacja tego typu usług. Obawiam się że tego typu 
sytuacja może być z boiskiem, że trzeba będzie płacić za korzystanie z tego 
boiska.  
A więc ponawiam apel, to co mówiłem parę miesięcy temu i to o czym mówił 
dziś Zbigniew Urban, o zamianie jednego boiska na trzy boiska przyszkolne, na 
pewno będzie miała tutaj uzasadnienie.  
Co do kwestii poruszonej przez Pana Dariusza Zimnego- tak będziemy musieli 
podjąć bardzo ważna męska decyzję.  
Ponieważ jeżeli dzisiaj 2,5 mln. przerzucimy na rok następny, to za parę 
miesięcy komisja WPI, będzie się zastanawiało, co wyrzucić z 2009 rok, tak 
będziemy przerzucać z roku na rok, zastanawiając się co uwzględnić, a co 
wyrzucić.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, ponieważ decydujemy nad 
wydaniem kwoty 2,5 mln. zł. jest to poważna kwota, zwrócę się z takim apelem 
do Pana Posła, może Pan Poseł wyraziłby swoje stanowisko w tej sprawie, 
korzystając z Pana obecności.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zapytam wprost 
Pana Posła: czy chciałby Pan Poseł zabrać głos.  
 
Poseł RP Jan Kulas- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni 
Radni.  
Szereg radnych stawia mnie w kłopotliwej sytuacji, ale myślę, że taka jest 
intencja radnego. Szanujmy kompetencje wszystkich samorządów, wszystkich 
władz publicznych. Mamy mandat zaufania, podejmujemy jasne decyzje. Były 
konsultacje, są decyzje i żadna władza, minister, szef tej czy innej partii nie 
może na to pytanie radnym odpowiedzieć. Trzeba mieć własny rozum, własne 
rozpoznanie. Tak na marginesie – w regulaminie sejmiku jest zapis, że w jednej 
sprawie można zabrać dwa razy głos. Była komisja fachowa i trzeba podjąć 
decyzję.  

 

Radna Gertruda Pierzynowska – przysłuchuję się wypowiedziom, powiedziano 
że w Komisji Finansowo- Budżetowej byli radni z klubu radnych PO, PiS, PuP, 
ja jestem radną niezależną. Nie chciałam zabierać głosu, bo musiałabym się do 
każdego głosu ustosunkować, nie o to chodzi.  



 22 

Dołożenie 400 tyś do drabiny jest konieczne, jest to sprawa 
bezpieczeństwa, która jest priorytetem.  
Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że nie samymi igrzyskami człowiek żyję. I 
koszt wyrzucenia 2,5 mln zł.- jest to kosztowna rzecz, ona była załatwiona tak 
nagle.  
Pieniądze które były w korekcie, początkowo w ogóle nie miały przeznaczenia 
na boisko przy ulicy Ceglarskiej. Pięć minut przed sesją, dowiaduję się że 
będzie boisko przy ulicy Ceglarskiej. Pan Z-ca Prezydenta Zenon Drewa 
faktycznie mówił że 1,5 mln. zł to mało i „ciupeczkę” dołożymy a, że 940 tyś. 
jest „ciupeczkiem”- to nie rozumiem.  
Ale proszę Państwa, jest druga sprawa, tak jakoś źle potraktowano, to co 
pokazywała koleżanka radna Grażyna Antczak. Słuchajcie przecież tam 
mieszkają ludzie -  to też jest bezpieczeństwo.  
I kończę moją wypowiedź, chciałam zapytać, czy jest to prawdą -  czy jest ktoś 
w stanie na 100% zagwarantować, że będzie to boisko ogólnodostępne. Nie 
wierzę w takie rzeczy. 

 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się do Pana Prezydenta z zapytaniem: czy 
boisko to, będzie ogólnodostępne.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – proszę Państwa, od początku wiadomo, 
że nie będzie to boisko w gestii żadnego klubu, ani „Wisły” ani „Unii”, ani 
żadnego innego. Będzie to boisko w gestii Tczewskiego Centrum Sportu i 
Rekreacji. Ta instytucja będzie tym boiskiem zarządzała. Boisko to będzie 
ogólnodostępne.  

 
Radna Bożena Chylicka – czyli młodzież z osiedla Czyżykowo będzie mogła 
podejść na to boisko i grać w piłkę. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – chciałem tylko wyjaśnić Państwu , widzę 
tutaj, że nie bardzo wszyscy wiedzą i rozumieją jak to boisko ma być 
finansowane.  
Boisko przy ulicy Ceglarskiej na kwotę 2,550,000,- zł. będzie inwestycją 
dwuletnią. W tym roku jest zabezpieczona kwota 1,550,000,- zł. a na przyszły 
rok kwota 940,000 tyś. co oznacza, że w korekcie budżetu ta kwota musi się 
znaleźć. 
Bo jeżeli podejmiemy decyzję o budowie tego boiska, będzie już umowa 
podpisywana. Kwota ta musi się w pierwszej kolejności znaleźć, a potem idą 
kolejne zadania na przyszły rok. Także tak to będzie wyglądało.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa, 
nie zabierałem głosu, ponieważ pracuję także w Komisji Polityki Gospodarczej 
i Finansowo Budżetowej.  
Nasuwa mi się taka jedna uwaga, że to co podejmujemy wcześniej, może 
dzisiaj się jawić tym - że nie do końca jesteśmy pewni za czym głosowaliśmy w 
marcu bieżącego roku mówiąc o tych 1.500.000,- zł. mówiąc wtedy, że mamy 
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nadwyżkę budżetową i nie mamy na co tych pieniędzy wydać, wymyślając 
wręcz wydatki. No i padło wtedy na budowę boiska przy ulicy Ceglarskiej. 
Dziwię się, że niektórzy radni siedzący tutaj na sali, będąc już trzecią kadencję 
radnymi, nie mówili wówczas (trzy lata, pięć lat temu), o tym aby naprawić, 
boisko przy ulicy Kaszubskiej, czy Westerplatte. Te boiska mają 30 lat i więcej. 
I one będą zrobione na pewno, bo o tym w trosce mówimy. Natomiast boisko 
przy ulicy Ceglarskiej -  to jest boisko pełnowymiarowe, które może służyć do 
odpowiednich rozgrywek, a zarazem dobrze odwodnione, więc będzie można 
grać w porze zimowej, czy też deszczowej. I to jest istotna sprawa.  
Natomiast zmiana decyzji po pół roku – oczywiście może nastąpić, tylko 
szkoda tych wszystkich przedsięwzięć, o których przeczytałem w 
interpelacjach, oraz prac przygotowywanych w tym kierunku. Nie traktuję tego 
populistycznie, bo zawsze można pokazać inne potrzeby, bo one są.  
Natomiast zaczęliśmy coś robić i uważam, że należałoby to skończyć dla 
wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli z tego korzystać.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie wniosek Komisji Finansowo Budżetowej zawierający zmianę w 
proponowanej korekcie budżetu (z 27.08.2008), a dotyczący: zdjęcia inwestycji 
dotyczącej budowy boiska przy ulicy Ceglarskiej, ponieważ kosztorys 
wskazuje, że na ten cel Rada miałby przeznaczyć w sumie 2,5 mln. zł. taki jest 
wniosek przyjęty przez Komisję Finansowo Budżetową w dniu dzisiejszym. 
Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o zdjęcie tej kwoty z proponowanej 
korekty budżetu.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek  

Komisji Finansowo-Budżetowej o zdjęcie inwestycji dotyczącej budowy 

boiska przy ulicy Ceglarskiej na sumę 2,5 mln. zł. 
nie podjęto : za – 9, przeciw- 12, wstrzy. -0 

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 21 radnych)  
nieobecny radny Cz. Roczyński,T. Jezierski   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – stwierdzam, że wniosek 
odpadł przy głosowaniu 9- za, 12- przeciw, głosowało 21 radnych.  
Następnie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przypomnę i 
zwrócę uwagę, że projekt korekty budżetu, który Państwo posiadacie z 27.08.08 
pozostaje w takim obrazie jakim jest.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – projekt który Państwo posiadacie nie jest w 
takim formacie, którym będziemy głosować, bo nie ma w nim ujętej kwoty 430 
tyś. na drabinę dla Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Trzeba zwiększyć 
dochody i wydatki o kwotę 430 tyś. będą również zmiany dokonane w 
załączniku inwestycyjnym do uchwały.  
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Wobec powyższego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta, 
zawierający po stronie dochodów kwotę 136.945.579 zł., a po stronie 
wydatków 153.134.275 zł. W załącznikach będą zwiększone dochody i wydatki 
o kwotę 430 tyś. zł.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXV/200/2008 

zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 13, przeciw- 1, wstrzy. -7 
( podczas głosowania pkt 13.4 - obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecni radni: Cz. Roczyński, T. Jezierski,  

przeciw głosował radny M. Kaffka, 
wstrzymali się od głosu: Z. Urban, K. Misiewicz, B. Kamińska,  

K. Smoliński, S. Smoliński, B. Jeszke, G. Antczak,  
 

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały 
zmieniającej  uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.  

 
Pkt.14. porządku posiedzenia 

Zgłaszanie interpelacji i wniosków 
 
Treść interpelacji: 

1. Radna Renata Armatorska 
Radna zwraca się o przedstawienie wizualizacji Regionalnego Węzła 
Komunikacyjnego oraz palny i perspektywy uporządkowania w rejonie 
dworca PKS w Tczewie. 
Mirosław Pobłocki – jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli to tą 
informację przedstawię  na następnej sesji Rady w m-cu wrześniu. 

                      Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.87 
 

2. Radna Renata Armatowska  
Radna w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Saperskiej  
wnosi o udzielenie informacji kiedy zostanie ponownie zmontowany kojec 
na pojemniki nieczystości stałych. Został on rozebrany w związku z pracami 
przebudowy układu drogowego wraz z oświetleniem i kanalizacją 
deszczową dojazdów do budynków w ul. Saperskiej. Do tego czasu pomimo 
interwencji prezesa wspólnoty mieszkaniowej, Pana Bogdana Grubych, w 
UM, ZGKZM oraz ZWiK, kojca nie odtworzono.  
Pomimo zakończonych prac remontowych nie doprowadzono terenu do 
stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji, do czego zobligowany został 
wykonawca.  

                      Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.88 
 

3. Radna Bogumiła Jeszke 
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Radna w imieniu mieszkańców ulicy Za Portem (os. Staszica) zwraca się o 
poprawę nawierzchni tej ulicy z wykorzystaniem materiałów 
porozbiórkowych  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.93 
 

 

4. Radna Bogumiła Jeszke 
Radna w imieniu mieszkańców ulicy Chłopskiej na Osiedlu Staszica 
wnosi o zamontowanie na tej ulicy progów zwalniających w celu 
zapewnienia większego bezpieczeństwa na w/w terenie.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.94 

 

5. Radna Bożena Chylicka  
Radna zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, kiedy będą 
remontowane ulice: Sambora i Zamkowa? Nawierzchnia tych ulic, a 
szczególnie chodnika ulicy Sambora, jest w stanie zagrażającym 
bezpieczeństwu użytkowników. Na Komisji Polityki Gospodarczej w 
miesiącu sierpniu wnioskowałem o wpisanie ul. Sambora do WPI. 
Nadmieniam, że są to ulice prowadzące do bulwaru nadwiślańskiego, 
będącego chlubą miasta Tczewa.  

                      Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.90 
 

6. Radna Bożena Chylicka  
W imieniu rodziców mieszkających na ulicy Wiślanej w Tczewie, radna 
wnosi o zamontowanie dwóch progów zwalniających. Rodzice obawiają 
się o bezpieczeństwo swoich dzieci z uwagi na zbyt szybko jadące 
samochody. Po obu stronach ulicy pozostawiane są samochody co 
ogranicza widoczność dla osób (dzieci) chcących przejść na drugą 
stronę.  

                      Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.89 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – do moich zapytań ( wniosków), interpelacji, 
będę miała krótki komentarz, jest on odpowiedni, żebyście Państwo 
zorientowali się, co chce powiedzieć. Ale nie będzie to takie groźne.  
Najpierw chciałabym Państwa poinformować że w dniu 23 i 24 sierpnia, 
czteroosobowy zespół reprezentował miasto Tczew w obchodach Dni Dębna. Z 
radnych byłam wraz z kolegą Januszem Kulpą, natomiast samorząd nasz 
reprezentował kierownik Biura Promocji Ludwik Kiedrowski oraz Prezes 
Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pan Kazimierz Homa.  
Proszę Państwa powiem krótko- jest to nasze miasto partnerskie położone 16 
km od Kostrzynia nad Odrą. Jest to małe miasteczko, do którego przylega 
Gmina z 19 sołectwami.  
Miasto jest bardzo rozwinięte, w miasteczku funkcjonują dwie szkoły, 
przedszkole i żłobek i to podkreślam. Bardzo intensywnie się rozbudowuje, 
powstają tam budynki TBS-u oraz oddawane są, kolejne budynki komunalne i 
socjalne właśnie krótko przed naszym przyjazdem oddano do użytku budynek 



 26 

komunalny dla 47 rodzin, a kolejny jest w trakcie. Jak są budowane ( tylko trzy 
zdanie), one są budowane bardzo oszczędnie o podstawowych parametrach. 
Tzn w tych budynkach – mieszkaniach są podstawowe urządzenia sanitarne, 
zwykłe podłogi, lamperie i liczniki na gaz i na prąd na kartę. Oprócz tego że 
gościliśmy w programie artystycznym, przeprowadziliśmy wiele rozmów i 
wyszukiwaliśmy to co dobre, no i oczywiście chwaląc nasz miasto, że ono jest 
tak samo, a może nawet i lepiej. Burmistrza zapytamy, dlaczego budują 
mieszkania komunalne i socjalne, odpowiedział, że nie ma specjalnie żadnej 
różnicy. Różnica jest w cenie czynszu no i oczywiście w parametrach to my się 
też stosujemy.  
Co chcę powiedzieć, przygotowano dla nas bardzo piękną imprezę. Oprócz 
musztry koncertów, kapeli dworskiej, braliśmy udział w słynnej improwizacji 
w Sarbinowie bitwy z 1758 roku, różnego rodzaju wystawy w tym nasza 
wystawa kobiety miast partnerskich.  
Na koniec powiem, że spotkaliśmy się również z bardzo liczna grupą niemiecką 
ze Sztrazburga  miasta partnerskiego Dębna. Była to uroczystość z okazji 30-
lecia współpracy tych miast. 
W czasie uroczystego obiadu Burmistrz Dębna Pan Piotr Downar, w imieniu 
całego samorządu, miasta i powiatu. Oficjalnie na nasze ręce złożył 
podziękowania dla Pana Przewodniczącego, Prezydentów, radnych i 
wszystkich pracowników urzędu, co właśnie czynię.  
Teraz chciałam złożyć interpelację.  

 

7. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna w imieniu rodziców i dyrekcji Przedszkola ,,Jarzębinka” wnosi o 
rozwiązanie sprawy wydzielenia 4 miejsc postojowych na placu przed 
budynkiem przedszkola ,,Jarzębinka” w godzinach od 5.00 do 17.00. NA 
placu tym parkują samochody mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej. W 
tym są samochody nie używane (bez tablic rejestracyjnych). Rodzice 
przywożący swoje dzieci do przedszkola nie mają gdzie zaparkować. 
Dochodzi do tego, że często zmuszeni są zatrzymywać się na wąskiej ulicy 
Brzozowej. Takie zatykanie ruchu przez jeden samochód trwa zazwyczaj 
około 10 minut. Kolejne samochody nie mogą dojechać, a co gorsza nie 
mają jak wycofać. Dlatego konieczne jest ustawienie znaku, który 
zabezpieczy prawidłowe parkowanie samochodów rodziców dzieci 
przywożonych do przedszkola i udrożni ruch na ulicy Brzozowej. Sprawę 
należy potraktować jako pilną z uwagi na zbliżający się nowy rok szkolny.  

           Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.97 
 
Radna Gertruda Pierzynowska - 14 sierpnia w Gazecie Tczewskiej ukazał się 
artykuł odnoszący się do czerwcowej sesji. Wówczas chciałam się dowiedzieć 
ile wynosił koszt budynku komunalnego w Tczewie przy ulicy Armii Krajowej.  
Według mnie budynek ten absolutnie nie odpowiadał normom budynku 
komunalnego. Ktoś nawet powiedział – była to osoba nie będąca w temacie, że 
opowiadam głupoty.  



 27 

Chciałabym króciutko odpowiedzieć na refleksję Pana Prezydenta. Powiedział 
Pan Panie Prezydencie, że zrobiliście maksymalnie oszczędnościowy budynek 
przy ulicy Koziej. Zgoda. Uważam, że spełnia on wymogi budynku 
komunalnego. Była jedna tylko uwaga, że nie można było tych ludzie pozbawić 
najprostszych urządzeń, takich jak gniazdka telewizyjne to spowodował, że 
lokatorze zaczęli kuć elewacje i zakładać anteny telewizyjne.  
Nie mniej wszyscy się cieszyliśmy, że 68 mieszkań za kwotę 3,5 mln. zł. 
oddano tym ludziom, którzy naprawdę się cieszą, a to, że tam jest kilka 
przypadków patologii, to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast półtorej roku 
później, oddajemy budynek w centrum Suchostrzyg, na 16 mieszkań, którego 
koszt wynosi 2,388 tyś. czyli metr jednego, mieszkania wynosi 2,940 zł.  

Pan Prezydent również zauważył, że nikt jednoznacznie nie określił, 
jakie wymogi ma spełniać lokal socjalny, lokal komunalny. I tu Pan Prezydent 
przyjął trzecią taka grupą „apartamentowiec” No niestety różnice te zauważa 
Pana zastępca Panie Prezydencie, który informował społeczeństwo o budowie 8 
budynków komunalnych przy ulicy Prostej i budynków socjalnych przy ulicy 
Sadowej. I tu mówi się o parametrach, że 5 metrów na budynek socjalny na 
osobę, w komunalnym 10 metrów. 

Zastanawia się Pan Z-ca Prezydenta, sugeruje że jako radna uważam, że 
budynki powinny być brzydkie. Uważam, że Pan Prezydent powinien trochę 
ważyć słowa, bo brzydkie to... mnie nie chodziło o elewacje, on jest bardzo 
ładny, natomiast chodziło mi o to co jest wewnątrz tego budynku.  

Pomierniki ciepła, drzwi, grzejniki, - nie będą po raz kolejny opowiadała 
co tam jest, to trzeba pojechać i zobaczyć, - to wszystko mówi że  jest to 
budynek oszczędny. Nie zazdroszczę tym ludziom. Jest to nieprawda, cieszę 
się, że każdy kolejny z listy, bądź z zagrzybionego lokalu otrzymuje taki lokal. 
Tylko chodziło mi o to, że za te pieniądze można byłoby jeszcze wybudować 
cos innego. Uważam, że powinno się budować mieszkania socjalne i 
komunalne, ale słuchajcie Państwo lokal socjalny i komunalny powinien być 
lokalem przejściowym. I jeżeli sytuacja  tej rodziny się poprawia, ona ma 
prawo kupić sobie inne mieszkanie o jeszcze wyższym standardzie. Z tego 
budynku nikt się nie wyprowadzi. W tym budynku mieszka się elegancko i 
jeszcze się dostaje do tego dotację.  

I zgodnie z naszym planem zagospodarowania przestrzennego jedno 
miejsce pozostaje do tego budynku.  

Słusznie Pan Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki zauważył, że byłaby to 
paranoja, że ktoś kto dostaje za darmo mieszkanie, musi jeszcze mieć jedno 
miejsce postojowe dla swojego samochodu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę 
formułować wnioski.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – tak za chwilę, dlatego mówiłam że będzie 
komentarz.  
Generalnie w skali całego kraju oprócz pomysłu na budownictwo kontenerowe 
w zasadzie nie ma pomysłu na budownictwo socjalne.  
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Jednak w Dębnie, problem ten został w bardzo prosty sposób rozwiązany. 
Dlatego wnioskuję, aby w najbliższym czasie, kiedy nastąpi zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego rozważyć sprawę, aby tych miejsc 
parkingowych nie było.  
Oczywiście zatoka postojowa dla służb specjalnych, ale nie żeby obdarowywać 
jeszcze dodatkowo tych ludzi parkingami  

 

Treść wniosków:  

 

8. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna zwraca się z zapytaniem – wnioskiem : jak przedstawia się dalsza 
perspektywa budowy kolejnych budynków w tamach Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  
W miesiącu lutym br. Prezes TTBS w Tczewie wystąpił do Prezydenta Miasta 
o bezprzetargową sprzedaż 4000 m2 gruntów przy TTBS pod budowę domu o 
46 mieszkaniach w systemie deweloperskim. Wniosek ten (śmiem twierdzić 
lekko) został zaakceptowany przez komisję merytoryczne tj. Finansowo-
Budżetową i Polityki Gospodarczej. Ze sprzedaży tych lokali (sprzedane byłyby 
w cenie około 3500-3800 zł za m2 ) wybuduje się mały budyneczek z 16 
mieszkaniami.  
I tu zapytanie co dalej? 
Założeniem TTBS-u było budowanie budynków dla średniej klasy naszego 
społeczeństwa, tym bardziej, że grunty pod budowę budynków 
wielorodzinnych zostały przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. I tak powstała spółka ze 100 % kapitałem gminy. Zaciągnięto kredyty 
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i przy woli wszystkich stron możemy 
dzisiaj oglądać przy ul. Armii Krajowej 8 ,,ładnych” obiektów TTBS-u.  
Aby spółka mogła dalej się rozwijać dalsze kredyty, należało podnieść kapitał 
spółki. Decyzja Prezydenta przekazano spółce budynki użytkowe, które zamiast 
korzyści przynoszą straty. I tak dochody TBS-u miały pochodzić od budynku 
przy ul. Rokickiej (mieszczą się tam: ZEC, NFZ, Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych, Urząd Celny) Wyglądało to by ładnie, gdyby budynek ten nie wymagał 
kapitalnego remontu. Oczywiście naprawa należy do właściciela budynku, a 
więc TTBS-u. Koszty były tak wysokie, że nie stać ich na to. Wreszcie 
powstała propozycja od strony użytkowników, a szczególnie ZEC-u, by 
wyremontować na własny koszt, ale 50% poniesionych nakładów będą wszyscy 
użytkownicy potrącili sobie z czynszu. Wcześniej trzeba zaznaczyć, iż ZEC 
zaproponował wykup całego budynku, jednak Prezydent nie wyraził zgody.  
Kolejna ruina stanowiąca kapitał spółki to budynek przy ul. Podmurnej. Tam 
też potrzebny jest remont. Pomieszczenia wynajmowane przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. I tu ponowny problem – brak środków, Jednak 
polecenie Zastępcy Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, remont należało 
wykonać. Za czyje pieniądze?, oczywiście tebeesowskie. Taka polityka 
prowadzi do upadku.  
W budynku, który będzie budowany mieszkania będą na sprzedaż, ale dla 
kogo? Ci co od lat czekają, mają zdolność kredytową tylko w granicach 50do 



 29 

60 tysięcy znowu muszą zrezygnować na rzecz tych, których stać na kupno lub 
duże kredyty tj. bogatych. Ta grupa nigdy nie doczeka się własnego 
mieszkania, zawsze ich dzieci będą nazywały swoje mieszkania wynajmem. 
Mamy już Tczewie dwie firmy deweloperskie i tam kupują ci, których stać. 
Tych, których nie stać na żadne mieszkanie czekają na mieszkania komunalne.  
Obowiązkiem samorządu jest dbanie o wszystkich, tak bogatych jak i biednych. 
Natomiast liczna grupa średnio zarabiających zostaje pozbawiona jakiejkolwiek 
nadziei. Są to młode rodziny i im się należy możliwość uzyskania mieszkania w 
zasobach TTBS-u  
Wkrótce dojdą do tego, że nie należy pracować, przez dwa lata popracują na 
czarno, złożą wniosek o mieszkanie komunalne i w krótkim czasie je 
otrzymają.  
Dlatego zapytuję, czy w obecnym stanie rzeczy, kiedy samorząd pozyskał 
znaczne dochody ze sprzedaży gruntów deweloperowi jest w stanie pomóc w 
realizacji budowy domów TTBS zgodnie z jego powołaniem.  
Nadmieniam, iż należałoby przemyśleć sprawę sprzedaży nierentownych 
budynków przekazanych TTBS-owi i środki te przeznaczyć pod budowę 
kolejnych budynków mieszkalnych.  

           Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.104 
 

Bardzo proszę o przeanalizowanie mojego wniosku, przede wszystkim 
Komisję Finansowo- Budżetową, czy nie jest w stanie pomóc TTBS, bo póki co 
oni sami nie są w stanie na siebie zarobić. Już kolejna podwyżka czynszu o 30 
gr. ma m2, bowiem trzeba kolejny kredyt spłacać.  
Zastanówmy się, ktoś kiedyś powiedział, że to jest dość już „dorosłe dziecko”, 
które może sobie samo poradzić. Proszę Państwa, duże dziecko wymaga 
niekiedy od nas więcej.  
Także bardzo proszę o zastanowienie się jak ten problem rozwiązać.  

 
9. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna zwraca się o ponowne przeanalizowanie i dokonanie zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

         Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 103 
Trzy lata temu składałam interpelację dotyczącą tereny przy markecie POLO. 
Oczywiście otrzymałam odpowiedź, że nie ma takiej możliwości bowiem teren 
przeznaczony jest dla nowego inwestora.  
W czerwcu tego roku zgłaszałam po raz kolejny wniosek z prośbą, żeby 
odwodnić to przeznaczyć na tereny sportowo- rekreacyjne. Przede mną radny 
Roman Kucharski złożył wniosek o dokonanie zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. No i oczywiście odpowiedz zawsze była 
negatywna mimo, że 15 radnych podpisało wniosek. Niedawno zapytałam 
radnego jaką otrzymał odpowiedz. Powiedział, że widzi to czarno, bowiem Pani 
architekt, nie przewiduje tam żadnego placu rekreacyjno- sportowego, a 
budynek mieszkalny typu Atrium.  
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Panie Prezydencie, moje interpelacje i wnioski będę składała z uporem 
maniaka. Suchostrzygi to jest duże osiedle – to jest miasto – 25 tyś. 
mieszkańców, budynek na budynku.  
I to, że Pan kiedyś powiedział, że przegęszczenie Suchostrzyg było między 
innymi za moja przyczyną, nigdy w zarządzie spółdzielni nie byłam. To tak 
szczerze mówiąc to Pan przyczynił się właśnie do zagęszczenia Suchostrzyg.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – prosiłbym o 
wnioski bo sytuacja się zagęszcza w tej chwili i moja cierpliwość też.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska- Panie Przewodniczący już kończę, dlatego 
powiedziałam, że muszę to skomentować, żebyście Państwo mieli jako taki 
obraz. Bo to, że przeczytam, że proszę o ponowne rozpatrzenie zmiany w 
planie zagospodarowania, to nic nie daje.  
Mam tutaj taką jeszcze uwagę, bo Pan Prezydent powiedział tak, jeśli 
spółdzielnia sobie wybudowała przy  Żwirki 25 budynek, to my też. 
No to jest na zasadzie: „ zrobię babci na złość i utnę sobie palec”.  
Panie Prezydencie, Pan jako głowa miasta chyba umie skłonić Panią architekt, 
żeby uwzględniała przynajmniej choć tą jedną oazę na tych betonowych 
Suchostrzygach.  
Jeżeli Pani architekt nie widzi takiej możliwości i ma tylko taką wizję, to ja 
tutaj mam taką mała sugestię, że można zatrudnić nowego architekta, który 
miałby inną wizję i ten skrawek, który jeszcze został na Suchostrzygach był 
terenem rekreacyjnym. 
I to już na tym będę kończyła. Jedno powiem, może to także nie będzie 
przyjemnie, ale Panie Prezydencie za dwa lata pójdzie Pan na zasłużoną 
emeryturę, będzie Pan odpoczywał wśród zieleni Górek w swoim domu, a nas 
Suchostrzygi, osiedla, z którego Pan został wybrany jako radny zostawi Pan nas 
po prostu w tym betonie. Dziękuję bardzo.  
Wniosek zawiera podpisy 20 radnych, o kolejne przeanalizowanie tematu i o 
zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Żwirki obok 
sklepu POLO.  

 
Prezydent Miasta Tczewa  Zenon Odya – nie będę tu komentować wystąpienia 
Pani radnej Pierzynowskiej, natomiast zgłoszę tylko jak gdyby informację, 
Proszę Państwa, bo ktoś kto nie jest zorientowany, aby wiedział, że tu rządzi 
Prezydent, tylko on wydaje decyzje nikt inny.  
Mówiąc o planie zagospodarowania przestrzennego miasta są określone 
ustawowe przepisy, które określają jak rozpatrywane są wnioski. I na końcu, że 
tak powiem „kropka nad i” należy do Rady.  
Więc nieprawdą jest to, co mówi Pani Pierzynowska, że nie ma dopuszczalnej 
możliwości, że tak powiem uwzględnienia wniosku radnej i ewentualnej 
realizacji. Więc to co Pani radna powiedziała jest na pewno nieprawdą. 
Procedury określa jasno i wyraźnie ustawa w jaki sposób proceduje się nad 
rozpatrywaniem wniosku i uwzględnieniem ich lub też nie, w zatwierdzonym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta.  
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Ostateczna decyzja jak ten plan ma wyglądać należy do rady, a nie do 
Prezydenta. 
Natomiast mówiąc, czy ktoś mieszkał na Suchostrzygach czy też nie mieszkał 
21 lat i sobie to cenię.  
Każdy przecież ma prawo sobie zmienić miejsce zamieszkania według swojej 
woli i uznania i Pani również. Dziękuję bardzo.  

 

10. Radny Janusz Kulpa 
           Radny wnioskuje o: 
           -  zmianę terminu remontu i modernizacji terminu przed  ZOZ-em przy 
               ul. Jagiellońskiej z 2010 roku na rok przyszły, 
           - wymianę lub wyrównanie ciągu chodnika ok. 200 m. od przystanku do   
              przychodni przy ul. 30 stycznia, 
           -  udzielenie pomocy mieszkańcom, w ustawieniu w rejonie budynku   
              komunalnego przy ul. Koziej kosza do gry w koszykówkę 
        Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz.102 
 

Pkt.15 porządku posiedzenia 

Wolne wnioski i oświadczenia.  

 
Radny Powiatu Tczewskiego Ludwik Kiedrowski – poinformował, że w 
ramach Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważono odbędzie się dzień 
bez samochodu, który planowo przypada na 22 września, ale dla ułatwienia 
działań, to święto odbędzie się 20 września. Będzie to przejazd rowerowy przez 
miasto. Serdecznie zapraszamy na obchody tego dnia. Zbiórka będzie przy 
dworcu kolejowym na placu za IV peronem.  
Druga sprawa, to pozwolę sobie powiedzieć jako radny powiatowy, że czasami 
jestem ( zresztą jak niektórzy moi koledzy tu obecni ) w złej sytuacji, a czasami 
w bardzo dobrej.  
W złej dlatego, że jak w powiecie mówi się, źle o mieście, to patrzą na mnie i 
mówią no i co wy tam w tym mieście.  
Jak w mieście mówi się źle o powiecie, to patrzą na mnie i mówią, a co wy tam 
w tym powiecie. A większość niedomówień wynika z braku wiedzy, informacji 
na dane tematy. Dlatego, też ja nie mam prawa tutaj wnioskować, ale na Radzie 
Powiatu będę wnioskował, aby zawsze obowiązkowo obecny był 
przedstawiciel zarządu powiatu na sesjach miejskich. Aby w razie czego,  
bezpośrednio mógł wyjaśniać pewne kwestie sporne.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Dariusz Zimny – w imieniu Pani 
Urszuli Giełdon poinformował, że 13 września br. o godzinie 10 00 w Centrum 
Wystawienniczo Regionalnego Dolnej Wisły odbędzie się organizowany przez 
Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
konferencja pt „ Szanse osób niepełnosprawnych w drodze do przyszłości” 
 
Radny Zbigniew Urban – chciałbym na początku powiedzieć dwie dygresje.  
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Zaintrygowała mnie radna Gertruda Pierzynowska, ponieważ powiedziała, że 
za 3.500.000 zł wybudowano budynek komunalny z 68 mieszkaniami, a teraz 
na ulicy Armii Krajowej 16 mieszkań za 2.300.000 zł. To tak tytułem dygresji 
odnośnie boiska na ulicy Ceglarskiej.  
Chciałbym powiedzieć, że otrzymałem dzisiaj Panoramę Miasta i przeczytałem, 
że pierwsza w powojennej historii naszego miasta i jedyna w północnej Polsce 
defilada wojskowa, odbyła się w Tczewie z okazji Święta Wojska Polskiego.  
Do tej pory nie słyszałem nic na temat tej defilady, ale przeczytałem artykuł i 
ze smutkiem muszę stwierdzić, że nie ma tutaj nawet wzmianki o inicjatorze 
czy pomysłodawcy tej defilady czyli o Mirosławie Kaffce. Natomiast pojawiają 
się jak zwykle nazwiska, które spotkać możemy już wszędzie.  
Chciałbym, żeby wyraźnie to powiedzieć, że pomysłodawcą tej defilady – 
przynajmniej z tego co pamiętam jest Mirosław Kaffka. I bardzo się cieszę, że 
była ona taka udana.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ku zadowoleniu 
radnego i niektórych radnych, a ja mówiłem w czerwcu jak to było.  
 
Prezydent Miasta Tczewa  Zenon Odya  - pozwolę się też ustosunkować, proszę 
Państwa, to co piszą czy podają media, to na to nie mamy akurat wpływu.  
Bo na przykład, kiedy była telewizja Gdańska i nagrywała program z defilady, 
poproszono mnie o udzielenie odpowiedzi i przedstawienie kilku słów na ten 
temat. Podkreśliłem, że inicjatorem był Pan Kaffka. Natomiast jeżeli tego 
akurat fragmentu nie opublikowano na to ja już nie mam wpływu. 
Natomiast ja mogę potwierdzić tutaj oficjalnie, że w swojej wypowiedzi, to 
akurat powiedziałem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – bardzo dziękuję 
Panu Prezydentowi i Panu Kaffce, pamiętamy te czasy, a ja szczególnie jak moi 
żołnierze, którzy w tej defiladzie brali udział, teraz również. Parę lat temu, 
proszę Państwa prosili mnie o to, żeby w autobusach miejskich jadąc do pracy, 
mogli jechać po cywilnemu, bo mieszkańcy Tczewa, zaczepiali ich albo 
traktowali uszczypliwymi obelgami.  
Teraz się odwróciła sytuacja.  
 
Bardzo się z tego cieszymy Panie Mirosławie, że jest taka inicjatywa. Pan w 
wojsku nie był, ale Pan sam tu zainicjował defiladę. Teraz to może przejdzie do 
tradycji.  
 
Radny Mirosław Kaffka -  dziękuję Panu Przewodniczącemu za uwagę, przede 
wszystkim chciałem podziękować Panu Prezydentowi, koledze Zbyszkowi i 
powiedzieć, że cieszę się, iż po kilku zamienionych zdaniach z Dowódcą 
Jednostki Wojskowej Panem Zdzisławem Świniarskim, doszło tak jak pan 
powiedział z mojej inicjatywy, do tego przedsięwzięcia i w uroczysty sposób 
mogliśmy obchodzić to święto.  
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Tak jak to opisały gazety i mówiły media., telewizja w pierwszych 
powojennych dziejach naszego miasta, jedyne w północnej Polsce.  
Ale zapomniano o jednym bardzo istotnym aspekcie, a mianowicie nie 
podziękowano najważniejszym osobom które zaangażowały się w to 
przedsięwzięcie.  
Dlatego korzystając z możliwości, że akurat jesteście Państwo wszyscy na sesji 
i jest telewizja, prasa to chciałem osobiście podziękować osobom, które bardzo 
mocno zaangażowały się w to przedsięwzięcie i  sprawiły, że te uroczystości 
nabrały wielkiego odświętnego charakteru.  
Moim zamiarem, było aby ta defilada była defiladą historyczną i to mi się 
udało. Chociażby z tej racji, aby pokazać wszystkie wojska, które na przestrzeni 
wieków walczyły o nasze miasto.  
Rozmawiając z wieloma prezesami różnych organizacji – mówiąc o grupach 
rekonstrukcji historycznej, udało się ich przekonać i chwała im za to.  
Chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Jarosławowi Stuczyńskiemu 
Kasztelanowi Zamku w Gniewie, Panu Krzysztofowi Góreckiemu Dyrektorowi 
Fundacji Zamek oraz Panu Prezesowi Zarządu Klubu Kawaleryjskiego                      
im. XVIII Pułku Ułanów Pomorskich Panu Sławomirowi Ziętarskiemu.  

Ze swojej strony deklaruję, że jako inicjator i pomysłodawca, a tutaj  
władze miasta z Panem Prezydentem na czele zaangażowały się w to 
przedsięwzięcie i mam nadzieję, że to tak jak powiedział Pan Prezydent, stanie 
się tradycją i będziemy wzorem do naśladowania dla innych miast.  
Aby to święto nie tylko wojskowe ale i patriotyczne i kościelne było 
obchodzone w naszym mieście już na stałe.  
Jeżeli chodzi o moje starania to tak jak powiedziałem, dołożę wszystkich 
starań, aby te uroczystości przyszłoroczne nabrały jeszcze większego 
wydźwięku i charakteru. Ponieważ jestem już po rozmowie z następnymi 
prezesami grup konstrukcji historycznej, który zaoferowali chęć udziału  w tych 
uroczystościach. Między innymi, żołnierze z Błękitnej Armii Generała Hallera, 
którzy walczyli i nasze miasto, jak również legiony Generała Henryka 
Dąbrowskiego .  
Chciałem również zaapelować do Pana Kierownika Biura Promocji  Miasta 
Tczewa Ludwika Kiedrowskiego, do Pana Z-cy Prezydenta Zenona Drewy, do 
Wydziału Oświaty, aby podejść do tego troszeczkę z inny sposób. Ponieważ 
taka może dziwna dygresja, którą tu przytoczę – jak przyjeżdża cyrk do Tczewa 
to reklamy widać na wszystkich słupach.  
Mówiąc o tym święcie, które obchodziliśmy po raz pierwszy w Tczewie, tej 
promocji było troszeczkę za mało.  
A więc apeluję do Panów Prezydentów, do Pana Ludwika Kiedrowskiego i do 
Pana Szlagowskiego, o podjęcie rozmów przede wszystkim z władzami 
kościelnymi. Ponieważ zabrakło jednej rzeczy z uwagi, że jest to święto 
również kościelne, nie było ogłoszeń parafialnych w kościołach. Ani tydzień 
przed defiladą ani w trakcie defilady. Byłem w trzech kościołach, ale wierni 
katolicy  chrześcijanie, których powinno być kilka razy więcej ( i tak było dużo 
z uwagi na opady deszczu) na pewno przyszli by w większej liczbie na te 
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uroczystości. Ale niestety, właśnie tych ogłoszeń parafialnych w kościołach 
zabrakło.  
 
Radny Tomasz Tobiański – w przed dzień rozpoczynającego się, nowego roku 
szkolnego 2008/2009 miałbym prośbę do Pana Z-cy Prezydenta Zenona Drewy, 
aby przedstawił sytuację odnośnie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.  
Jak wiemy zadanie to przyjęła Gmina Miejska Tczew. Od września 2008 r. 
rozliczane to będzie przez Gminę Miejską Tczew.  
Poprosiłbym tutaj Pana Prezydenta (korzystając z mediów aby reszta 
publiczności miała informacje) o przedstawienie takiej informacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy ta informacja 
ma być przedstawiona w tej chwili? 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – to już chyba końcówka dzisiejszej sesji, 
dlatego jeszcze chciałam Panu Prezydentowi dopowiedzieć jedną rzecz.  
To jest prawda, co Pan mówił Panie Prezydencie, każdy ma możliwość wyboru. 
Natomiast o planie zagospodarowania przestrzennego, decyduje samorząd, jego 
mieszkańcy. I problem jest w tym, czy Pan i Pana urzędnicy poprą to, czy 
odrzucą. Dziękuję. 
 
Następnie  
Radny Kazimierz Ickiewicz – przedstawił dwa zagadnienia.  

          - dzieci 1 września i i obchody w Tczewie kolejnej rocznicy wybuchu II wojny   
            Światowej. W uroczystościach uczestniczył Poczet Sztandarowy. 
          - Komisja ds. nazewnictwa ulic, rozpoznawała wnioski, które wpłynęły w       
            odniesieniu do Bulwaru nad Wisła. I tutaj wyszliśmy z założenia, że miejsce   
            jest bardzo ważne i szczególne, wymaga szerszego rozpoznania. Zwróciliśmy   
            się z apelem do mieszkańców o przedstawienie proporcji. Czas tutaj komisja   
            ustaliła do końca października, a na początku listopada spotkamy się w   
            problemowej sprawie i Panu Prezydentowi przedstawimy stosowny wniosek. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował 
że:  
- wpłynęło pismo – wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 
Sprawa dotyczy radnego Tomasza Jezierskiego ( nieobecnego na tej sesji, 
którego pracodawca za pośrednictwem kancelarii adwokackiej wniósł 
wezwanie do rady z zarzutem naruszenia konstytucji RP oraz ustawy Kpa  wraz 
z uzasadnieniem. Nie będę tego przytaczał, ale poprosiliśmy o opinię prawną.  
Przypominam, że Komisja doraźna rozpatrzyła temat, podjęliśmy w tej sprawie 
uchwałę. Opinia prawna odnosi się do tych wezwań naruszenia interesu 
prawnego. Zacytuję jedną rzecz, która jest w tym wezwaniu, że nie 
sprawdziliśmy, nie zbadaliśmy pewnych spraw, które powinniśmy zbadać. A 
opinia prawna mówi w sposób, że sąd najwyższy formułuje jeszcze bardziej 
kategoryczne wnioski wynikające z artykułu ustawy o samorządzie gminnym. 
Ustawa ta nie określa warunków, ani kryteriów, jakimi powinna się kierować 
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rada czy radni, przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na rozwiązaniu 
stosunku pracy radnego lub jej odmowie.  
Czyli my nie musimy przyjmować w ogóle żadnych kryteriów. To jest opinia 
suwerenna rady. 
Powołana Komisja doraźna rozpatrując sprawę przyjęła i uzasadniła, że nie 
powinien być rozwiązany stosunek pracy.  
Natomiast w dalszym toku postępowania jest jedyna droga, że pracodawca 
powinien oddać sprawę do sądu administracyjnego nawet naszą uchwałę. I to 
tylko sąd może rozstrzygać.  
Nie proponuję tu nawet Państwu, ani sam nie będę takiej decyzji podejmował. 
W rozmowach z radcami prawnymi okazuje się, że po raz wtórny jak gdyby 
powołując Komisję doraźną do tego wezwania, dalej byśmy kroczyli w sprawy, 
które nie są w kompetencji Rady. Bo żadna Komisja złożona z członków rady, 
nie podoła tej sprawie do końca, biorąc pod uwagę przepisy kodeksu pracy. To 
tyle.  
 
- przypomnę jeszcze dalszą sprawę, że była prośba radnego Tomasza 
Jezierskiego do przewodniczącego o powołanie grupy radnych, której zadaniem 
byłoby zinwentaryzowanie największych organizacji pozarządowych, 
zajmujących się pracą kulturalną i sportową z młodzieżą, działające na terenie 
Miasta Tczewa.  Kierowałem to pismo do Przewodniczących Klubów Radnych 
i do Pani Gertrudy Pierzynowskiej, jest tu uwaga jeżeli chodzi o błędy w 
tekście tego pisma. Było to 6 sierpnia, prosiłbym żeby kluby i pani 
Pierzynowska podjęły informację, czy jest taka potrzeba czy nie, aby wspólnie 
odpowiedzieli czy jest potrzeba powołania takiej komisji. Oczywiście nie 
wyznaczam terminu, ale chciałbym, żebyśmy to jeszcze zrobili w miesiącu 
sierpniu bieżącego roku, może na początku września.  
 
- jak Państwo wiecie Pani Radna Gertruda Pierzynowska, jak i mieszkaniec 
miasta Tczewa Pan Henryk Demps, podjęli inicjatywę składając wniosek- 
petycję do Brukseli w sprawie remontu czy funduszu na remont Mostu 
Tczewskiego. Dysponują tymi dokumentami, gdyby ktoś chciał je obejrzeć – są 
to kopie pism złożonych w petycji i odpowiedzi w tej sprawie. Łącznie z 
Uniwersytetem Infrastruktury, Podsekretarzem Stanu Panią Anną Wypych – 
Namiotło, która pisze do nas, żebyśmy podjęli starania współpracy z Panem 
Henrykiem Demsem. I to czynimy. Tutaj nie będziemy odpowiadać, ponieważ 
rozmawiamy z Panem Demsem. Wiemy o tym, że taką inicjatywę złożył i 
bardzo się z tego cieszymy. 
 
- na prośbę Dyrektora Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji poinformował, że       
  2 września br. o godzinie odbędzie się pierwszy dzień szantów w Tczewie.  
 
- LO im. M. Skłodowskiej Curie obchodzi swój jubileusz, w związku z tym jest 
prośba, aby radni, którzy ukończyli tę szkołę zgłosili się z taką informacją do 
Biura Rady, jest również prośba o krótką biografią.  
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Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – w ramach obchodów sierpniowych,  
30 sierpnia po mszy św. o godz.1930 odbędzie się koncert Orkiestry pod 
dyrekcją Jerzego Maksymiuka, na który w imieniu orkiestry i  swoim własnym 
serdecznie zapraszam. Koncert udało się zorganizować przy pełnym wsparciu 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
że do Biura Rady w dniu dzisiejszym wpłynął list otwarty mieszkańców 
Powiatu Tczewskiego, do zarządu powiatu i radnych wszystkich Gmin, w 
sprawie szpitala, podpisany przez 123 osoby.  
Ponadto wpłynęło pismo sprzeciw organizacji związkowej wobec zamian 
rozwiązywania umowy o prace z pracownicą ZOZ w Tczewie.  
Jeżeli chcieliby Państwo się z tym zapoznać to bardzo proszę. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono             

 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXV sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1500  
  

                                                                            

          
 

 
 
 

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


