
 

 

P r o t o k ó ł  N r XXIX/2008 

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

z dnia 30 grudnia 2008 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

             Obecni radni     :                               -           22/ wg listy obecności 
 
             Nieobecni radni :                            -           Zbigniew Urban           
                             
             Obecni goście zaproszeni                 -          6 / wg listy obecności 
 
                                                            
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XXIX sesję Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji.  
 
       W i t a j ą c  : 

1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji 
2. Prezydenta Miasta Zenona Odya, 
3. Zastępcę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego  
4. Zastępcę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
5. Skarbnika Miasta Helenę Kullas, 
6. Sekretarza Miasta Zytę Myszka, 
7. Posła na Sejm RP Jana Kulasa, 
8. Ks. Proboszcza Parafii pw. Krzyża Św. Piotra Wysgę, 
9. Starostę Powiatu Tczewskiego Witolda Sosnowskiego, 
10. Wicestarostę Powiatu Tczewskiego Adama Kucharka,  
11. Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie 
Waldemara Walejko,  

12. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
13. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego, 
14. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
15. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
16.  przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

 
Pkt.2 porządku posiedzenia  
Na podstawie listy obecności  Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz 
Mroczkowski  stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 22 radnych i na 
podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
jest wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 
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           Pkt.3 porządku posiedzenia 
           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad sesji z 04 grudnia 2008 r. w którym wprowadzono zmiany: 
- wykreślono pkt 7.7 projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony, dłuższy niż 3 lata. na wniosek Pana Prezydenta, w związku z 
trwającymi pracami ustawowymi. 
Porządek po zmianie otrzymali państwo z datą 23 grudnia br, do którego dopisano 
dwa punkty tj. 
- jako pkt 7.8 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty   
  targowej, 
- jako pkt 7.9 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na   
   2008r.  
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy do proponowanego porządku obrad sesji macie Państwo uwagi? 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – poinformował, że jest jeszcze przygotowana 
Opinia Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia i likwidacji ZOZ w Tczewie.  
 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuje Panu 
Prezydentowi za przypomnienie – zapisałem, a nie przekazałem Państwu.  
Proszę wpisać do porządku obrad w części II - jako pkt 7 Opinia w sprawie 
projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XXI/145/2008 w sprawie likwidacji samodzielnego 
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ZOZ w Tczewie.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji, wraz z przedstawionymi poprawkami.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Porządek obrad sesji wraz z autopoprawkami  
podjęto jednogłośnie: za  - 20 

( podczas głosowania pkt.3- obecnych 20 radnych) 
                            nieobecni radni: Z. Urban, K. Misiewicz, K. Smoliński,  
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 27 listopada 2008 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 listopada 2008 r.                     
    do 29 grudnia 2008 r. 
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II . Część druga: 
 
7. Opinia Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 22   
     grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę Nr XXI / 145 / 08 w sprawie likwidacji samodzielnego   
     publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie.          
     
 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  8.1 regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia   
        nauczycieli w 2009 r., 
  8.2 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli miasta     
        Tczewa, 
   8.3 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Gospodarki            
         Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, 
   8.4 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają   
         z upływem roku budżetowego 2008, 
   8.5 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
   8.6 podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa    
         Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie, 
    8.7 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008 -2010,  
    8.8 określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie, 
    8.9  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok 
    8.10  uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok, 
    8.11 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, 
    8.12 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r., 
    8.13 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2009r.,    
    8.14 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2009. 
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
 10. Wolne wnioski, oświadczenia. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie  

           z dnia  27 listopada 2008 r. 

 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do protokołu z sesji Rady Miejskiej  z 27 listopada 2008 r.  są 
uwagi bądź wnioski? 
 
Uwag do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. 
nie zgłoszono.  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji  z dnia 27 listopada 2008r 

 

Pkt.5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności  

Prezydenta Miasta Tczewa. 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – przedstawił informację z działalności 
Prezydenta Miasta stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu. 
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Korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym w imieniu samorządu 
podziękować za trud, zaangażowanie i pomoc wszystkim tym, którzy 
uczestniczyli w przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnej wigilii miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – bardzo dziękuję 
Panu Prezydentowi, czy są pytania do Pana Prezydenta.  
 
Radny Stanisław Smoliński – Panie Prezydencie wspomniał Pan, że uczestniczył 
w rozmowie z panem Marszałkiem Struk i ze Starostą Powiatu Tczewskiego w 
sprawie podłączenia się do autostrady.  
Jaki przebieg miała ta rozmowa, bo patrząc w tej chwili na ulicę Jagiellońską w 
Tczewie, to zaczyna tam być taki ruch jak na drodze E-1, która przebiega przez 
Tczew.  
W okresie świątecznym policjanci pomagali kierować ruchem, ale w zwykłe dni 
tego brakuje. Włączanie się do ruchu np.: z ulicy Armii Krajowej, czy z Jagiełły, 
praktycznie staje się nie możliwe, jest to uciążliwe dla mieszkańców.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – spotkanie potwierdziło moje obawy. To 
co wcześniej Państwu mówiłem -  w planach realizacji dojazdu do węzła 
Stanisławie nie przewiduje się remontu, czy dostosowania do potrzeb ulicy 
Jagiellońskiej.  
Zakres, który ma dotyczyć dojazdu do Stanisławia, mówiąc o granicach 
administracyjnych miasta, ma być związany z wykonaniem nowego wiaduktu 
przy PKS-ie, przejazdu przez tory kolejowe ( linia w kierunku Starogardu Gd.) 
oraz mostu nad Kanałem Młyńskim.  
Równocześnie ma być wykonany odcinek ulicy Jagiellońskiej od wiaduktu przy 
PKS-ie do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej łącznie z tym skrzyżowaniem.  
Natomiast drugi odcinek, czyli od tego skrzyżowania do drogi krajowej Nr 1, w 
tym pierwszym etapie nie był przewidywany.  
 W toku rozmowy wyszliśmy z takiego założenia, że jeżeli jest to istotne, 
ważne z punktu widzenia miasta, (a pieniędzy na to zadanie nie ma) 
zaproponowałem, aby ewentualnie rozważyć możliwość realizacji tego zadania 
przy wsparciu finansowym miasta. Tak jak wspieramy drogi powiatowe, które są 
na terenie miasta, to również na tej samej zasadzie, możemy partycypować w 
kosztach remontu ulicy Jagiellońskiej.  
Pan Marszałek wyraził wolę rozpatrzenia mówiąc o ulicy Jagiellońskiej, gdzie 
jezdnia miała być dwupasmowa. Ponieważ na pewnym odcinku w tym pasie stoi 
sześć nieruchomości, które trzeba by zlikwidować i dać odszkodowania. To 
przekracza możliwości finansowe i dlatego też, jeżeli ma być modernizacja to w 
wymiarze jezdni jednonitkowej.  
Także takie ustalenia zostały poczynione.  
Natomiast większy problem jest z odcinkiem drugim, który miałby być 
realizowany wspólnie. Również w porozumieniu ze Starostwem Powiatu 
Tczewskiego, Zarządem Dróg Wojewódzkich, dotyczący ulicy Wojska Polskiego. 
A konkretnie wiaduktu, który jest przy ulicy Wojska Polskiego, nad torami na 
trasie w kierunku Bydgoszczy. Pan Marszałek poinformował, że nie ma 
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możliwości uwzględnienia tego zadania w ramach RPO, natomiast aby wesprzeć 
to zadanie, to deklarował, że będzie szukał pozyskania środków z innych źródeł. 
Jednym z elementów miała być też wspólna praca ze strefą. Pan Starosta (z tego 
co wiem) odbył spotkanie z panią prezes, jakie są wyniki tego spotkania nie wiem. 
Nie mniej jednak z deklaracji Pana Marszałka wynikało, że być może z rezerw 
państwowych, czy też z rezerw w ramach rozstrzygania wniosków w ramach 
RPO, jakieś środki dodatkowe się znajdą, żeby wesprzeć również tę część 
dotyczącą również drogi powiatowej.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Pkt.6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  

           interpelacji przez radnych  

           w okresie od 27 listopada 2008 r.                     

           do 29 grudnia 2008 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 listopada 
2008 r. do 29 grudnia 2008 r. stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu. 
Ze względu na zbyt dużą ilość stron, zawierających odpowiedzi na interpelacje, 
przewodniczący odczytał treść i przez kogo interpelacja została zgłoszona.  
Zainteresowani będą mogli zapoznać się z treścią odpowiedzi. 
Ponadto sami Państwo stwierdzicie, czy wszystkie zapisane w treści zapytania, 
czy też wnioski mają znamiona interpelacji.  
Państwo sami ocenicie, ja już tego nie będę oceniał. Niejednokrotnie na ten temat 
mówiłem.  
Na posiedzenie sesji o godz. 10.30 przybył radny Krzysztof Misiewicz.  
Uwag nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- oddał głos 
Proboszczowi Parafii pw. Krzyża Św. w Tczewie ks. Piotrowi Wysga. 
 
Proboszcze Parafii pw. Krzyża Św. ks. Piotr Wysga – proszę Państwa, obecny rok 
jest Rokiem Jubileuszowym. Bowiem mija 2 tys. lat od urodzenia Świętego 
Pawła, apostoła narodów. Papież Benedykt XVI ogłosił rok od 29 czerwca 2008 r. 
do 29 czerwca 2009 roku, właśnie rokiem jubileuszu odpustu zupełnego.  
Aby uzyskać odpust, należałoby między innymi nawiedzić Bazylikę Św. Pawła w 
Rzymie. Nie wszyscy jednak mogą to uczynić, dlatego Ojciec Święty wyraził taką 
wolę, aby biskupi wyznaczyli kościoły, w których można uzyskać – jako w 
kościołach jubileuszowych, również ten odpust.  
 Chciałem Państwu powiadomić, jako proboszcz tej parafii, że tego 
zaszczytu dostąpiła nasza Fara. I dlatego na naszym kościele jest napis: ,,Kościół 
Jubileuszowy”.  
W tym roku nasz kościół doznał nie tylko łaski duchowej, ale i dzięki Wam 
również  pomocy w odnowieniu, odrestaurowaniu naszej Fary.  
I dlatego chciałem się zwrócić do Was z pismem i słowem podziękowania.  
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Nawiązując do Pana Przewodniczącego Zenona Drewy, który tego dokonał kiedy 
był przewodniczącym Rady .  
Odczytał pismo – podziękowanie za pomoc w restaurowaniu zabytków miasta 
Tczewa. (pismo w zał.)  
Mówiąc o Roku Jubileuszowym, chciałbym jeszcze nawiązać do jubileuszu 750-
lecia miasta Tczewa. Jako, że ten jubileusz jest już nagłośniony – logo, zegar 
odmierzający czas jubileuszu. W tym momencie, chciałem Państwu powiedzieć, 
jako, że usłyszałem na jednym z zebrań, że w Tczewie nie ma obrazu, ani figury, 
ani pomnika założyciela naszego miasta Księcia Sambora. Chciałem powiedzieć, 
że taka figura jest, znajduje się w naszej Farze. Dlatego przygotowałem taki 
specjalny obraz na którym jest Książe Sambor, aby zawisł on w gabinecie pana 
Przewodniczącego.  
W statucie miasta Tczewa, w preambule można odczytać, że Książe Sambor na 
dwa lata przed 750 leciem miasta Tczewa, powołał Radę Miejską w Tczewie.  
I oto chciałem jeszcze w tym 2008 roku, być z Wami, aby złożyć Wam gratulacje 
jako, że Rada Miasta obchodzi w tym roku 750 lecie. Abyście to świętowali.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuję za 
podziękowania, rzadko się zdarzało, ale bardzo miło, że ks. Proboszcz dzisiaj u 
nas jest. Takiego zaszczytu nie dostąpiliśmy dotychczas, żeby ksiądz dziękował 
Radzie za te rzeczy, które są obowiązkiem również nas wszystkich.  
My występujemy w imieniu mieszkańców i podejmujemy działania w imieniu 
mieszkańców miasta Tczewa. To za naszym pośrednictwem staramy się pomóc 
również i kościołom tczewskim.  
Bóg zapłać za te słowa, za to wyróżnienie. To rzeczywiście w tym roku jest 
jubileusz Rady Miejskiej, o czym tak głośno nie mówimy.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie 
Radni, Szanowni Państwo.  
Najgorzej to przemawiać po proboszczu, ale nie mniej jednak nawiązując do 
wypowiedzi Księdza Prałata. Pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że nie zawsze 
jest dobrze jak jest dwóch w jednym. Ale ksiądz myślę, że jest tego dobrym 
przykładem, bo z jednej strony kapłan, ale z drugiej strony miłośnik kultury i 
sztuki. I myślę, że to dzięki Jego tej drugiej pasji, możemy się poszczycić piękną 
Farą, której jest proboszczem.  
Dzięki właśnie jego inicjatywie, zaangażowaniu, Fara odzyskuje blask i myślę, że 
jest się czym pochwalić. Możemy być z tego faktu dumni.  
Jesteśmy przedstawicielami miasta, jest to naszym obowiązkiem, aby to co 
stanowi naszą historię, naszą przyszłość, dbać i nie zapominać. 
 I myślę, że stąd te pieniądze, które z budżetu miasta na renowację miasta były 
przeznaczone, w sposób właściwy zostały wykorzystane przywracając blask temu 
zabytkowi. Myślę, że to jest dobry przykład naszej współpracy.  
Jest to również jeden z elementów, który chcemy zrealizować mówiąc o 
rewitalizacji Starego Miasta, gdzie Fara właśnie leży w jego obrębie. 
I teraz jeszcze do tego dostosujemy otoczenie. To myślę, że będzie się czym w 
przyszłości pochwalić.  
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Następnie  
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
wręczył podziękowania za działalność w sferze społecznej.  
Dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe otrzymały wyróżnienie                  
,, Bursztynowy Mieczyk”, tj. pani Wiesława Lipka przedstawicielka 
Stowarzyszenia Profilaktyki Szkolnej ,, Przemiana” oraz pani Urszula Giełdon z 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 
Tczewie, która 15 lat przepracowała na rzecz drugiego człowieka.  

 

 Pkt 7  porządku posiedzenia  

      Opinia Rady Miejskiej w Tczewie  

      w sprawie projektu uchwały Rady  

      Powiatu z dnia 22 grudnia 2008r.  

      zmieniającej uchwałę Nr XXI / 145 / 08 

      w sprawie likwidacji samodzielnego   

          publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

          pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie    
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił projekt 
opinii wraz z załączonym projektem uchwały Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 
2008r.  zmieniającej uchwałę Nr XXI / 145 / 08 w sprawie likwidacji 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Tczewie.  
Radni otrzymali dwa egzemplarze projektu uchwały Rady Powiatu. W jednym 
zawarta jest treść ,,do 31 marca 2015r.”, a w drugiej propozycji jest aby nie pisać 
,,do” tylko 31 marca.  
W zasadzie stwierdziliśmy, że to niczego nie zmienia, ale muszę taką uwagę 
poczynić, ponieważ może dać Państwu jakiś szum informacyjny.  
Z treści opinii, którą Państwo posiadacie wynika, że pozytywnie Rada Miejska 
opiniuje przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu, dotyczący likwidacji.  
 
Czy do przedstawionej opinii są zapytania bądź wnioski? 
 
Radny Stanisław Smoliński – korzystając z obecności Pana Starosty, zwrócił się z 
prośbą o przybliżenie zagadnienia.  
 
Starosta Powiatu Tczewskiego Witold Sosnowski – Panie Prezydencie, Panie i 
Panowie Radni, Szanowni Państwo.  
Rada Powiatu podjęła uchwałę, która ma umożliwić ( gdy ewentualnie Rząd 
podejmie kroki oddłużenia) poprzez nasz zakład w likwidacji, wystąpienie z takim 
wnioskiem.  
Dlaczego ta uchwała dopiero jest teraz. Ponieważ miały wejść ustawy, które 
dotyczyły naszych ZOZ-ów, one nie zostały zawetowane przez Pana Prezydenta 
RP. W związku z tym, widząc jeszcze jakiekolwiek szanse odzyskania środków, 
które powiat złożył na szpital w poprzednich latach. Jest to kwota 12 mln. zł.  – 
kredyt w Nordea i około 2 mln. zł. pożyczki przekazane szpitalowi na jego 
działalność.  
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Zarząd wystąpił z taką propozycją, żeby przedłożyć Radzie Powiatu uchwałę o 
przedłużeniu na dalszy okres. Jednak skorzystamy z tego dłuższego okresu wtedy, 
kiedy będzie taka możliwość pozyskania środków. Jeżeli takiej możliwości 
przedstawiciele rządu nie przedstawią do końca 2009 roku, czy nawet w krótszym 
okresie, wystąpimy o zamknięcie procesu likwidacji. Chcemy go zakończyć 
najpóźniej na koniec 2009 roku.  
Obecny termin w uchwale, która funkcjonuje jest to 31 maja 2009 r.  
Praktycznie ZOZ został wykreślony z listy pana Wojewody, nie prowadzi żadnej 
działalności. Jest likwidator, księgowa, są osoby zatrudnione na umowę zlecenie, 
które przygotowują pod względem księgowym zamknięcie 2008 roku. Po tym 
zamknięciu, praktycznie to będzie tylko działalność na zasadzie administracji, są 
jeszcze zobowiązania innych podmiotów wobec naszego szpitala.  
Będziemy tylko oczekiwali propozycji rządu, jakie ewentualnie środki na wniosek 
naszego ZOZ-u w likwidacji, moglibyśmy jeszcze uzyskać.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt Opinii Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie projektu uchwały 
Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę Nr XXI / 145 / 08 w 
sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie    

 
W wyniku jawnego głosowania 

Opinię 

Rady Miejskiej w Tczewie  

w sprawie 

 projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008r. 

zmieniającej uchwałę Nr XXI / 145 / 08 w sprawie likwidacji samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

( podczas głosowania pkt 7- obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński,  
wstrzymał się od głosu radny D. Zimny,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła Opinię w sprawie projektu uchwały Rady 
Powiatu z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę Nr XXI / 145 / 08 w 
sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie. 
 
Następnie  
Głos zabrał Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie bryg. 
Waldemar Walejko, który podziękował wszystkim radnym, którzy przyczynili się 
do zakupu samochodu specjalistycznego z drabiną, dla Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Tczewie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa, te 
podziękowania są dla wszystkich mieszkańców Tczewa na nasze ręce.  
Kwota 800 tys. zł. którą dołożyliśmy do samochodu z drabiną, zakupując ją 
wspólnie z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej, daje szanse na łatwiejszy 
przebieg akcji ratowniczej. 
Z Panem Prezydentem Zenonem Odya i Panem Z-cą Prezydenta Miasta Zenonem 
Drewą, ja osobiście z racji pełnionych obowiązków w Starostwie, uczestniczyłem 
w tych większych pożarach, które miały miejsce w ostatnich latach w Tczewie. 
Widziałem jak strażacy męczyli się z tym małym podnośnikiem. O wiele więcej 
można było uratować, może nie byłoby takich start jakie następowały przez to, że 
brakowało nam tej drabiny. Mamy tę drabinę, cieszymy się bardzo i możemy 
powiedzieć w tej chwili, że mieszkańcy najwyższych obiektów – wieżowców 
mogą być spokojni, bo drabina sięga ponad te budynki.  
Bardzo dziękuję Panie Komendancie, za współpracę z Komendą Wojewódzką 
PSP. Myślę, że dzisiaj będziemy mieli okazję podziękować również Panu 
Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, ponieważ o godz. 13.30 zaplanowaliśmy 
symboliczne wspólne z Komendantem Wojewódzkim przekazanie samochodu 
specjalistycznego z drabiną, dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 
Tczewie.  
Ten przypadek świadczy o tym, że co wspólnie się da zrobić, to przynosi efekty. I 
tu byliśmy jednomyślni, cała Rada. Myśleli wszyscy mieszkańcy Tczewa, którzy 
też pilnie obserwowali nasze poczynania. 
Dziękujemy również firmie, która znalazła taką drabinę w Ulm w Niemczech, 
przy zakupie drabiny był osobiście radny Mirosław Kaffka. Wiem, że przygotował 
z tego wyjazdu króciutką informację.  
 
Radny Mirosław Kaffka – przedstawił prezentacje z wyjazdu do Ulm w 
Niemczech, związaną z zakupem samochodu specjalistycznego dla Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie.  
 
Następnie głos zabrała pani Beata Błonasewicz Dyrektor ds. Handlowych firmy 
Fairmax – niezmiernie się cieszę, ze mogliśmy dostarczyć samochód, spełnić 
oczekiwania. Mam nadzieję, że tak jak w innych miastach ten produkt nigdy 
Państwa nie zawiedzie.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się do Pana Starosty i Wicestarosty 
obecnego na sesji, o ponowne rozważenie złożonej w ubiegłym roku interpelacji 
dotyczącej wyrażenia zgody na budowę zatok postojowych przy ul. Jagiełły.  
Spowodowałoby to odciążenie ilości samochodów przy wieżowcach, gdzie w 
razie wypadku ten sprzęt ratowniczy mógłby doskonale wjechać.  
 

  Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – myślę, że ten apel    
  jest również do mieszkańców, aby nie tarasować dojazdów na wąskich uliczkach.    

          Taki sprzęt dojedzie, ale tylko wtedy, kiedy będą możliwe przynajmniej   
          jednokierunkowe przejazdy.  
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Następnie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa, w   
kolejności porządku obrad powinien być punkt 8.1, mam taką propozycję, aby na 
prośbę Pana Starosty i Wicestarosty, rozpatrzyć punkt 8.5 tj. - podjęcie uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.  
Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na zmianę kolejności w porządku, to bardzo bym 
prosił, żebyśmy w tej chwili rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
 
Uwag nie zgłoszono. 

 

           Część II 

           Pkt. 8 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 Pkt 8.1  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

           udzielenia pomocy finansowej  

           dla Powiatu Tczewskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego z następującymi poprawkami w § 1:  
- dopisać pkt 4 o brzmieniu: ”dofinansowanie przebudowy przejścia dla   
   pieszych na ul. Mostowej do wysokości 80.000 zł ze środków budżetu miasta”, 
- dopisać pkt 5 o brzmieniu: „dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych na  
   ul. Armii Krajowej w rejonie TTBS do wysokości 50.000  zł ze środków   
   budżetu Miasta” 
- dopisać pkt. 6 o brzmieniu: „dofinansowanie budowy naświetlenia przejścia dla   

           pieszych na ul. Wojska Polskiego do wysokości 70.000 zł”. Głosowanie: za   - 10 
            przeciw-1 /B. Jeszke/ wstrz.-0 

Prezydent przyjął wniosek komisji jako autopoprawkę. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że członkowie komisji po zapoznaniu się z wnioskami Komisji 
Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, w głosowaniu: za – 7, 
podczas głosowania nieobecny T. Tobiański, T. Jezierski. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Tczewskiego wraz z autopoprawkami przyjętymi przez Prezydenta.  
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W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXIX /238/2008 

w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
podjęto jednogłośnie: za – 21, 

( podczas głosowania pkt 8.1- obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński,  

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Tczewskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę o 
zaprotokołowanie, że na sesji nieobecni są radni Zbigniew Urban i Kazimierz 
Smoliński. 

 
 Pkt 8.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

          regulaminu określającego  

          zasady ustalenia niektórych  

          składników wynagrodzenia   

          nauczycieli w 2009 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały.  
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady ustalenia 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w 2009 r. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX /239/2008 

w sprawie  

regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycieli w 2009 r. 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 8.2- obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu określającego 
zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w 2009 r. 
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 Pkt 8.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           ustalenia stawki jednostkowej  

           dotacji przedmiotowej na rok      

           2009 dla przedszkoli miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 
2009 dla przedszkoli miasta Tczewa. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli 
miasta Tczewa. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli miasta Tczewa. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX/240/2008 

w sprawie 

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 

dla przedszkoli miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 21, 

( podczas głosowania pkt 8.3- obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli miasta Tczewa. 
 

 Pkt 8.4 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej na rok 2009 

           dla Zakładu Gospodarki Komunalnym 

           Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
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Wobec powyższego  
        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX/241/2008 

w sprawie 

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 

 Mieszkaniowym w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 21, 

( podczas głosowania pkt 8.4- obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
 

 Pkt 8.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           ustalenia wykazu wydatków budżetu 

           miasta, których  niezrealizowane 

           kwoty nie wygasają z upływem  

           roku budżetowego 2008 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas  - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 
Pojawiły się zmiany do uchwały, otrzymaliście Państwo projekt uchwały                  
(z dnia 29.12.2008) prawie ostateczny. Dzisiaj wprowadziliśmy jeszcze jedno 
zadanie tj. boisko przy ulicy Ceglarskiej, z uwagi na unieważnienie przetargu. 18 
grudnia br. został unieważniony przetarg i kwota w wysokości 246.532 zł, która 
została niewykorzystana musi zostać dopisana jako wydatki nie wygasające. Czyli 
do projektu uchwały wejdzie jeszcze jedna pozycja, której Państwo nie macie w 
wykazie, właśnie budowa boiska sportowego przy ulicy Ceglarskiej.  
Łączna kwota wydatków będzie wynosiła 3.343.539 zł.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak –  Pani Skarbnik mam 
pytanie, dlaczego przetarg na boisko przy ulicy Ceglarskiej nie doszedł do skutku 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – były zastrzeżenia, jeden z oferentów 
zgłosił protest. W ogłoszeniu o przetargu był zapis, że ten który będzie realizował 
tę inwestycję, musi zrealizować przynajmniej jedną inwestycję w wysokości 
przekraczającej 1 mln. zł. na jednym obiekcie.  
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Wykonawca, który w pierwszej wersji wygrał przetarg zrealizował kompleks 
Orlik w Skarszewach. wyliczając kwotą 1 mln. zł. na to boisko z płytą trawiastą, 
to nie przekracza ona 1 mln. zł.  
W związku z tym uznaliśmy, to zastrzeżenie za zasadne, że nie został spełniony 
warunek – realizacja boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią o 
przekraczające wartości 1 mln. zł.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że komisja opiniowała projekt uchwały z dnia 2.12.08, na kwotę 
3.700.532; - zł. w głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrz. – 2. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy są jakieś 
propozycje bądź wnioski do projektu uchwały? 
 
Radny Stanisław Smoliński – Proszę Państwa na Komisji Finansowo Budżetowej 
dyskutowaliśmy nad pierwotnym projektem uchwały. Komisja nie zajęła 
stanowiska co do obecnej wersji projektu uchwały, wobec tego powinna się zebrać 
i przedyskutować zmiany i zaopiniować cały projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy kolega radny 
składa wniosek formalny.  
Radny Stanisław Smoliński – wnioskuję, aby Komisja Finansowo- Budżetowa, 
spotkała się, przedyskutowała i zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zmianami.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – co na ten temat 
przewodnicząca Komisji Finansowo Budżetowej?  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – myślę, że 
wniosek należy przyjąć, ponieważ i tak komisja musi się spotkać w celu 
zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 
na 2008 r.  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ogłosił przerwę w 
obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wznowił obrady 
sesji.  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca –poinformowała, 
że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków budżetu miasta, których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2008 w głosowaniu: za: - 6, przeciw – 0,wstrz.- 1  

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
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głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu 
miasta, których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2008. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX/242/2008 

w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których  niezrealizowane  

kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 
podjęto większością głosów: za – 17,przeciw – 0, wstrz. – 3,  

( podczas głosowania pkt 8.5- obecnych 20 radnych)  
wstrzymali się: S. Smoliński, G. Antczak, K. Misiewicz,  
nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, M. Kaffka 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budżetu miasta, których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem   

roku budżetowego 2008 
 

Pkt  8.6  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           podwyższenia kapitału zakładowego 

           Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa    

Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo Budżetowej Brygida Genca –komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

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

W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXIX /243/2008 

w sprawie  

podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z  o.o. z siedzibą w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 8.6- obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z  

o.o. z siedzibą w Tczewie. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa, 
jest propozycja Pana Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy, aby punkt 8.7 
Programu rozwoju sportu na lata 2008-2010, rozpatrzyć po podjęciu uchwały 
budżetowej na 2009 rok. Ponieważ ona ściśle się wiąże z propozycjami komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Finansowo-Budżetowej, w 
zależności od rozstrzygnięć podjętych przy uchwale budżetowej.  
Projekt uchwały w sprawie Programu rozwoju sportu na lata 2008-2010, w 
zależności od podjętej uchwały budżetowej na 2009 rok, będzie zmieniony bądź 
pozostanie w wersji pierwotnej.  
W związku z powyższym przejdźmy do następnego punktu porządku posiedzenia 
tj. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w 
mieście Tczewie. 
 
Pkt 8.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek 

opłaty targowej w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty targowej w mieście Tczewie. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 
targowej w mieście Tczewie. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX/244/2008 

w sprawie 

określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

( podczas głosowania pkt 8.7- obecnych 20 radnych)  
nieobecni radni: Z. Urban, K. Smoliński, D. Zimny, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

opłaty targowej w mieście Tczewie. 
 

Pkt 8.8 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej  

uchwałę w sprawie budżetu 

miasta na 2008 rok 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała o zmianie: aby w zał. 3a poz. 41 
- wykonanie dokumentacji technicznych na rozbudową przedszkoli, wykreślić 
dotychczasową treść zapisu, na : „wykonanie dokumentacji technicznej na 
dostosowanie budynku przedszkoli do wymogów p/poż”. Kwota pozostaje bez 
zmian. Odstąpiliśmy od rozbudowy przedszkoli, było to omówienie przy budżecie 
na 2009. 
O godzinie 12 30 na posiedzenie sesji przybył radny Kazimierz Smoliński.  
 
 Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, uwzględniający już zmiany 
przedstawione przez Panią Skarbnik, w głosowaniu za- 7 jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- czy ktoś z radnych 
na propozycje uwagi do projektu uchwały? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec Powyższego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
budżetu miasta na 2008 rok, wraz z przedstawioną przez panią skarbnik zmianą.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX/245/2008 

w sprawie 

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

( podczas głosowania pkt 8.8- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny: Z. Urban,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę  

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. 
 

 Pkt 8.9 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           uchwalenia budżetu miasta 

           na 2009 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – odczytała 
opinię Komisji Finansowo Budżetowej w sprawie budżetu na 2009 rok. ( opinia 
stanowi zał. Nr 3 do protokołu)  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- odczytał uchwałę 
RIO Nr 101/ g 128/D/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości 
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sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości prognozy kształtowania się 
długu publicznego miasta Tczewa w roku 2009r. ( zał. Nr 4 ) oraz  uchwałę Nr 
099/ g128/P/I /08 RIO z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie opinii o projekcie 
budżetu miasta Tczewa na 2009 r. wraz z objaśnieniami oraz o informacji o stanie 
mienia komunalnego ( zał. Nr 5 )  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z                        
zapytaniem, czy są uwagi, propozycje do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta na 2009 rok. 
Radna Bogumiła Jeszke – zgłosiła wniosek do projektu budżetu na 2009 rok, o 
ujęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą plac apelowy przy SP Nr 7. 
Chciałabym dodać, że jest to inwestycja bardzo potrzebna w tej szkole, aby 
zamknąć cały kompleks boiska. To nie jest taki typowy plac apelowy. Dzieci 
mogłyby w czasie przerwy spędzać czas na świeżym powietrzu.  
Poza tym, chciałabym dodać, że projekt na tę inwestycje traci ważność w 2009 
roku.  
Oprócz tego miałam zapewnienie, po tegorocznej korekcie budżetu, że zadanie to 
wejdzie do budżetu na 2009 rok. Niestety tak się nie stało. Wobec tego składam 
ten wniosek. Dodam jeszcze, że uzyskał on dwukrotnie pozytywną opinię Komisji 
Edukacji, Kultury i  Kultury Fizycznej.  
Jeżeli chodzi o źródło sfinansowania, która powinnam w tym momencie wskazać, 
to proszę o uwzględnienie, wykonania tego zadania przy oszczędnościach 
wynikających w różnych przetargów, bądź przy pierwszej korekcie budżetu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  mam pytanie 
uzupełniające do koleżanki, czy koleżanka składała wniosek wcześniej w Komisji 
Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej, czy to jest pierwszy raz.  
Proszę o uzupełnienie Panią przewodniczącą Komisji Edukacji Kultury i Kultury 
Fizycznej .  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– Panie Przewodniczący, myśmy dwukrotnie składali taki wniosek. Po raz 
pierwszy 25 listopada 2008 na specjalnym posiedzeniu komisji w sprawie 
opiniowania projektu uchwały budżetowej. I wówczas jednogłośnie komisja 
zaproponowała, aby nie realizować rozbudowy przedszkola „ Jarzębinka”. W 
związku z tym zostało zaoszczędzonych 400.000 zł. I w związku z tym 
zaproponowaliśmy inne zadanie, naszym zdaniem bardzo ważne, między innymi 
właśnie dokończenie budowy boiska przy SP Nr 7. Mając  na uwadze fakt, iż 
projekt na rozbudowę tego boiska właśnie w przyszłym roku traci ważność. To był 
podstawowy argument.  
Również zwróciliśmy uwagę, chcąc jakby wskazać na co te pieniądze mogłyby 
być zagospodarowane. Wskazaliśmy również potrzeby SP Nr 8. Takie wnioski 
zostały, skierowane zarówno do Pana Prezydenta jak i do Komisji Finansowo- 
Budżetowej.  
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Z dużym zaskoczeniem przeczytaliśmy w wyciągu z narady Prezydenta Miasta, że 
400.000 zł. zostały zdjęte z budżetu jako wydatek. Rozdysponowanie tej kwoty 
zostało niezgodne z wnioskiem Komisji Edukacji, kultury i Kultury Fizycznej.  
Rozumiemy, że można różnie się do tej sprawy ustosunkować.  
  Natomiast na kolejnym spotkaniu Komisji Edukacji wróciliśmy do tej 
sprawy, raz jeszcze prosząc Prezydenta aby spróbował rozpatrzyć nasz wniosek, 
który nie został zaakceptowany przez Komisję Finansowo Budżetową. 
Rozumiemy, że ma ona swoje uprawnienia jeżeli chodzi o budżet. Natomiast 
wydawało nam się, że nasze argumenty są istotne.  
Uczestniczyłam w Komisji Finansowo Budżetowej, starając się tę sprawę 
wyjaśnić.  
Czytając dzisiaj projekt budżetu na 2009 rok, no jest ta sprawa właściwie 
przesądzona. Dlatego mamy zgodnie z naszą uchwałą dotyczącą procedury 
uchwalania budżetu taką możliwość, że na sesji radni również mają prawo składać 
wnioski. Toteż wniosek koleżanki został przedstawiony.  
Chciałabym  powiedzieć, że rozumiemy, że Prezydent jako autopoprawkę przyjął 
inne rozwiązania. 
Mówię teraz w swoim imieniu. Gdyby te pieniądze tj. 400.000 zł. nie zostały 
rozdysponowane, tylko zdjęte z budżetu jako wydatki i zmniejszyły deficyt, to 
osobiście byłabym… no przełknęłabym to jakoś łatwiej. Tu jest mi zdecydowanie 
trudniej się z tym pogodzić. Tym bardziej, że wnioski, które zostały obdarzone 
tymi pieniędzmi (powiem trochę literacko) zupełnie wcześniej się nigdzie nie 
pojawiły.  
W naszej uchwale jest zapis, że do 30 września, wszyscy składają wnioski do 
budżetu.  
Potem mamy określone terminy na to, że składają je komisje stałe. Natomiast te 
wnioski, które zostały rozdzielone tymi pieniędzmi, nigdzie wcześniej się nie 
pojawiły. One pojawiły się na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo- 
Budżetowej, która dysponowała już wskazaną wcześniej kwotą.  
Stąd też zastanawialiśmy się, czy możemy tę sprawę raz jeszcze tutaj przedstawić. 
Uważamy że ona jest ważna, zwłaszcza, jeżeli chodzi o SP nr 7. Kończy się 
ważność projektu na rozbudowę tego boiska, wydawało nam się, że będzie to 
zamknięcie całej inwestycji. Szkoła Nr 7 będzie miała pełną infrastrukturę, jeżeli 
chodzi o wyjście młodzieży na zewnątrz. Dlatego też ten wniosek.  
Staramy się wskazać źródło  finansowania, dzisiaj jest to trudniejsze, bo ono było 
wcześniej wskazane, ale zostało przeznaczone  na inne cale. Dlatego ten dzisiejszy 
wniosek.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – przedstawił opinię 
Klubu Radnych Porozumienie na Plus w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 
rok, stanowiącą Zał. Nr 6 do protokołu. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya -  Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Państwo.  
Chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi koleżanek radnych. Chciałbym 
przypomnieć pewną procedurę. Rada uchwaliła w formie uchwały procedowanie 
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nad projektem budżetu. I z punktu widzenia Prezydenta, rozpatruje on wnioski 
zgłoszone przez Komisję Finansowo- Budżetową.  
Gdyby Prezydent miał rozpatrywać wszystkie wnioski komisji, niezależnie od 
stanowiska Komisji Finansowo-Budżetowej, to zawsze byłoby źle. Bo zawsze 
jedna komisja miałaby zastrzeżenia.  
Dlatego uważam, że właściwe w tej uchwale było podjęcie, że Komisja 
Finansowo- Budżetowa, która ostatecznie decyduje o kształcie budżetu, 
pozytywnie opiniuje wnioski Komisji merytorycznych. 
A do tych wniosków Komisji Finansowo Budżetowej, ustosunkowuje się, 
Prezydent, przyjmując autopoprawki lub też nie. 
Wniosek zgłoszony przez koleżankę Bogumiłę Jeszke mimo pozytywnej opinii 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, nie został przyjęty przez Komisję 
Finansowo Budżetową. A w związku z powyższym Prezydent go nie rozpatrywał.  
I wobec tego taka ostateczna jest ocena, czy stanowisko w tym temacie.  
Myślę, ustosunkowując się do wszystkich wniosków, które Komisja Finansowo 
Budżetowa zgłosiła do Prezydenta, jako potencjalna korekta budżetu, Prezydent 
praktycznie wszystkie wnioski zgłoszone zaaprobował. I uważam, że spełnił 
oczekiwania radnych.  
Natomiast proszę Państwa wracając do tego wniosku. Uważam, że na pewno 
wniosek jest zasadny, potrzeby są duże, ale są szkoły, które są w gorszym stanie 
technicznym i mają większe potrzeby niż SP Nr 7. 
Dlatego też myślę, że nie należy o tym wniosku zapominać.  
Mogę tu deklarację złożyć taką, że możemy do tego tematu wrócić, tak jak tu było 
wspomniane, zgodnie z wnioskiem koleżanki radnej, przy pierwszej korekcie 
budżetu. Ale nie mogę deklarować, że przy pierwszej korekcie budżetu ten 
wniosek zostanie uwzględniony. Ponieważ w mojej ocenie ( nie wiem, co by na to 
Pani Skarbnik powiedziała) wszystko będzie zależało od tego jaka będzie 
nadwyżka budżetu za 2008 rok. Bo ona będzie rzutowała na wielkość 
zaciągniętego kredytu, przy realizacji budżetu na 2009 rok.  
Jeżeli ta nadwyżka będzie zgodna z zakładanym planem, to wówczas możemy 
rozpatrywać i w korekcie budżecie to uwzględniać. Jeżeli, natomiast będzie ona 
niższa od planowanej ( a wszystko wskazuje, że tak może być) to wtedy będzie też 
inaczej z realizacją tego wniosku. Bo mówiąc o budżecie, może być 
niebezpieczeństwo, jeżeli będziemy chcieli zrealizować go zgodnie z przyjętym 
planem rzeczowym, to być może, to zadłużenie trzeba będzie zaciągnąć, wnioski 
jeżeli dochody planowane, nie będą zrealizowane. A z racji zbliżającego się 
kryzysu takie niebezpieczeństwo idzie i stąd trzeba racjonalnie podchodzić, 
zarówno analizować dochody jak i wydatki. I dopiero w zależności od wyników, 
podejmować stosowane decyzje.  
Także wracając do zgłoszonego wniosku. Tak jak powiedziałem, że deklaruję 
rozpatrzenie tego wniosku przy pierwszej korekcie budżetu. Natomiast nie chcę 
wyrażać zobowiązania, że na pewno to się może w tej korekcie budżetu znaleźć. 
Ale będziemy na ten temat dyskutowali. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie Przewodniczący, 
Panie Prezydencie, Szanowni Radni.  



 
 
 

 

21 

Pan Prezydent powiedział, że inne szkoły mają bardzo duże potrzeby, które 
należałoby zaspokoić. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego kwota, która w 
budżecie była przeznaczona na działalność oświatową została zdjęta i 
przeznaczona zupełnie na inne cele. Na zadania, które nie były w projekcie 
budżetu. Inne zadania były w projekcie budżetu, inne potrzeby zgłoszone przez 
dyrektorów. Niestety musiały być okrojone, ze względu na ograniczone środki 
budżetowe, o tym mówił Pan Prezydent Zenon Drewa, że musiał ograniczyć w 
projekcie niektóre wydatki ze względu na ograniczone środki.  
W związku z tym, jeżeli Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej proponuje 
inne zadania do realizacji zamian za zdjęcie jednego zadania oświatowego, to 
jeszcze raz powtarzam, że nie rozumiem  jak można przeznaczyć te środki na 
zadania, które nie były w ogóle w projekcie budżetu.  
Pokazały się dopiero na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej. 
Po prostu tego nie rozumiem i z tym się nie zgadzam.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – chciałabym się 
wypowiedzieć w dwóch sprawach: 
Pierwsza to sprawa wniosku, który złożyła radna Bogumiła Jeszke.  
Jest wniosek, Panie Przewodniczący należałby się zastanowić, czy on spełnia 
wszystkie warunki, do rozpatrzenia na tej sesji. Z punktu widzenia Komisji 
Finansowo Budżetowej, myślę że chyba nie.  
Dlatego, że na tym etapie procesowania powinna radna konkretnie dać wniosek, 
aby wprowadzić nowe zadanie, wykreślając z budżetu jakieś zadanie na tę kwotę.  
Względnie zmieniając wartość innego zadania. Bo takie określenie, że 
finansowanie z oszczędności czegoś, nie rozumiem w tym momencie, gdzie by tu 
miały być w budżecie te oszczędności.  
Więc to jest jedna kwestia, którą chciałam zgłosić. Myślę, że tutaj pani radczyni 
powinna się wypowiedzieć, czy jest to wniosek, który na sesji musimy 
przegłosować.  
A jeżeli on miałby wszelkie wymogi to nasza uchwała o procedurze uchwalenie 
budżetu mówi, że każdy wniosek zgłoszony na sesji musi być zaopiniowany przez 
Komisję Finansowo Budżetową.  
To są kwestie które należy rozpatrzyć.  
Chce jeszcze się ustosunkować do wypowiedzi, które… no ja inaczej do tego 
podchodzę, po prostu dla mnie w budżecie nie ma pieniędzy moich, twoich, czy 
innych. To są wszystkie nasze publiczne środki. My tylko nimi jakby zarządzamy, 
dysponujemy. Wiec trudno powiedzieć, że sobie, ktoś znalazł środki w budżecie, a 
ktoś inny je nam rozdysponował.  
Po prostu procedury takie są, że dają możliwość jednej komisji, czy innej 
wnioskowania, opiniowania. I tutaj należy się tego trzymać.  
Natomiast, chciałam w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej złożyć 
oświadczenie dotyczące budżetu miasta na 2009 r. (oświadczenie stanowi zał. Nr 
7 do protokołu). 
Radna Bogumiła Jeszke –  pozwolę sobie zadać pytanie Pani Skarbnik : czy jest 
możliwe wskazanie źródła oszczędności, wynikające z przetargu, lub inne 
oszczędności. Czy mogę wskazać takie źródło?  
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Skarbnik Miasta Helena Kullas – tzn. jest uchwała odnoście procedury uchwalenia 
budżetu gminy, w której jest zapis, ( już Pan Prezydent wspomniał) że radni mogą 
zgłaszać wnioski na sesji owszem, ale muszą być wnioski zaopiniowane przez 
Komisję Finansowo Budżetową. To jest po pierwsze.  
A po drugie musi być niestety wskazane  źródło pokrycia. Ponieważ radni, nie 
mają władzy, aby dokonywać zwiększenia deficytu budżetu miasta wprowadzając 
wydatek, w tym momencie zwiększony deficyt, jeżeli nie znajdujemy źródła 
pokrycia tego wydatku. Więc jeżeli ten wniosek miałyby dotyczyć tego budżetu, 
w tym momencie, to trzeba ( tak jak powiedziałam) znaleźć  źródła pokrycia tego 
wydatku.  
 
Radna Bogumiła Jeszke – czy ja wniosek mogę podtrzymać i on może być 
przegłosowany?  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – nie wiem, czy takie wnioski muszą być 
głosowane, bo każdy radny, w każdej chwili może składać wnioski do budżetu. 
Wydaje mi się, że powinna Pani złożyć wniosek do budżetu miasta, aby go 
uwzględnić przy korekcie budżetu miasta w 2009 roku.  
 
Radna Bogumiła Jeszke –  to dziękuję, za takie potraktowanie wniosku z 
tegorocznej korekty budżetu. Takie zapewnienie z tegorocznej korekty budżetu 
miałam, że ten wniosek zostanie ujęty w budżecie na 2009 rok. Niestety nie 
znalazł on się w tegorocznym budżecie. Więc właściwie takie zapewnienia, są dla 
mnie nic nie warte.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  wrócę do tej uwagi, 
którą przedstawiła Pani przewodnicząca Komisji Finansowo Budżetowej. 
Koleżanka Jeszke zgłosiła prawie idealny wniosek, mówiąc o korekcie 
budżetowej w 2009 roku. 
Natomiast jakby przegłosować go można i zaprotokołować, aby rozbudować, czy 
zrobić remont placu przy SP Nr 7. Przewidzieć jego realizacji w marcowej 
korekcie budżetu 2009, jeżeli będą na to środki, bo od tego to zależy.  
Przywołując naszą uchwałę z czerwca 2008 roku dotyczące procedury uchwalenia 
budżetu.  
Tutaj Pan Prezydent przywoływał tę uchwałę, sami ją podjęliśmy i nie ma innych 
możliwości. 
Wnioski rozpatrzone przez Komisję Finansowo Budżetową zostały przyjęte bądź 
też nie. I to jest ostatnia decyzja, którą może Pan Prezydent rozpatrywać. Bo 
inaczej byśmy się zapętlili.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – chciałam 
zauważyć, że my jesteśmy w punkcie uchwalenie budżetu na 2009r. 
Wniosek, który ma dotyczyć korekty budżetu 2009 r. chyba nie może być 
rozpatrywany w tej chwili.  
Radna Jeszke może złożyć wniosek w punkcie wolne wnioski, czy interpelacje, 
czy zapytania.  
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Uważam, że w tym momencie zgłoszenie takiego wniosku i głosowanie go w 
takiej wersji, jest niezasadne. 

 
Radny Kazimierz Smoliński - w związku z tym, że istnieją duże wątpliwości co do  
procedury, którą przedstawiła Pani przewodnicząca, czy musi być opinia komisji 
do wniosku zgłoszonego przez radnego na sesji budżetowej, jeżeli chodzi o 
uchwalenie budżetu. Bo moim zdaniem takiego obowiązku nie ma. Ale żeby nie 
przedłużać sprawy, bo być może dojdzie tutaj do głosowania nad tym wnioskiem, 
poprosiłbym o 10 minut przerwy, abyśmy mogli skonsultować tę sprawę. 
Ewentualnie wycofać ten wniosek. A ma to też znaczenie dla opinii dotyczącej 
budżetu miasta. Dlatego wnoszę w imieniu klubu o 10 minut przerwy.  
 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ogłosił przerwę w   
           obradach sesji.   

Przerwa 
Po przerwie 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski –wznowił obrady   
           sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił  § 4 
pkt.8 uchwały dotyczącej procedury uchwalenia budżetu miasta o treści „ radni 
mogą zgłaszać też wnioski dotyczące zmian budżetu, bezpośrednio do decyzji 
rady, podczas sesji budżetowej. Wnioski te przed głosowaniem wymagają 
zasięgnięcia opinii Komisji Finansowo- Budżetowej. 
 
Radna Bogumiła Jeszke – wobec tego nie pozostaje mi nic innego, jak wycofać 
wniosek.  
Natomiast mam nadzieję, że deklaracje- w pewnej części zapewnienie Pana 
Prezydenta i Pani Skarbnik, że jeżeli będą oszczędności wynikające z przetargów 
to…Wniosek mimo wszystko złożą do marcowej korekty budżetu i zostanie on 
rozpatrzony.  
Radna Bogumiła Jeszke wycofała zgłoszony wniosek.  

 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Kazimierz Smoliński -  
przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie 
budżetu miasta na 2009 rok, stanowiące Zał. Nr 8 do protokołu.  
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy są jeszcze wnioski lub zapytania? 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod   
           głosowanie  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.  
 

W wyniku jawnego głosowania 
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Uchwałę Nr XXIX/246/2008 

w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok. 
podjęto większością głosów : za – 19, przeciw – 1, wstrz. – 2,  

( podczas głosowania pkt 8.9- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny: Z. Urban,  

przeciw głosowała radna G. Antczak, 
wstrzymały się od głosu: B. Jeszke, B. Kamińska,  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia  

budżetu miasta na 2009 rok. 
 

Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.  
W imieniu moich współpracowników, a szczególnie Pani Skarbnik oraz moim 
własnym, dziękuję Państwu za przyjęcie budżetu miasta na 2009 rok. 
Dziękuję za wszystkie uwagi, które pod adresem przygotowanego, projektu 
wpłynęły.  
Myślę, że dołożyliśmy wielkich starań, aby w tym projekcie budżetu spełnić 
wszystkie ustalenia, które Rada poczyniła przygotowując zmianę Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego. Czy też dokonując pewnych zmian Strategii Rozwoju 
Miasta i  to się przełożyło na ten budżet.  
Ustosunkuję się do kwoty zadłużenia. Patrząc w stosunku do innych miast, to źle 
nie wyglądamy. Jesteśmy na poziomie połowy dopuszczanego zadłużenia. Patrząc 
również na wielkości rocznych spłat które mamy, to też jesteśmy zdecydowanie 
poniżej tych 15 %, bo maksymalna kwota, jest na poziomie 30 %. Czyli widać, że 
budżet ma jeszcze określone rezerwy i możliwości.  
Nie mniej jednak sięgnę pamięcią wstecz, do początku mojej pracy samorządowej, 
kiedy mój poprzednik zawsze mówił, że ciężko się realizuje zadania w mieście, 
ponieważ otrzymał miasto bardzo zadłużone. Stąd też cały czas przez te wszystkie 
lata z tą świadomością funkcjonuje. I stąd nie staraliśmy się dotychczas miasta 
mocno zadłużać. Tak aby było można spokojnie zawsze realizować te zadania, 
które w danym momencie są najbardziej pilne i istotne. I to dotyczy również tego 
budżetu.  
Także, jeżeli jest jakiś niepokój, co do wykonania tego budżetu, to myślę, że 
sytuacja, która jest w tej chwili na świecie czyli kryzys ogólnoświatowy, dzisiaj 
nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, jaki to będzie miało wpływ na sytuację w 
kraju. A więc też również na nasze dochody jeżeli chodzi o udziały w dochodach 
państwa. Również jaki to będzie miało wpływ na miasto, na życie jego 
mieszkańców, a w związku z tym wpływ, na nasze dochody budżetu. Dzisiaj nie 
jesteśmy w stanie tego przewidzieć i to być może rodzi niepokój.  
Ale tutaj przy tej okazji apel do Państwa, żebyśmy wszyscy w stopniu 
maksymalnym przyłożyli się do realizacji po stronie wykonawczej tego budżetu. I 
myślę, że przy wzajemnym wsparciu, będziemy mogli osiągnąć mimo wszystko 
sukces i spokojnie za dwa lata zdać pełne sprawozdanie społeczeństwu miasta z 
dobrze wykonanego zadania.  
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Państwu jeszcze raz za to głosowanie i przyjęcie tego budżetu dziękuje i również 
zapraszam do wspólnej jego realizacji.  
 
Jan Kulas Poseł na Sejm RP – jest to moment ważny dla mieszkańców Tczewa, 
dla posła również. Chciałem pogratulować osobiście, Radzie Miejskiej Tczewa, 
Panu Przewodniczącemu, Panu Prezydentowi tym, którzy pracowali nad 
budżetem. Nie jest to łatwa praca.  
Ale jest to budżet, który daje szanse dla rozwoju naszego miasta. Proinwestycyjny 
kierunek rozwoju, tworzenia zadań, ściąganie tutaj inwestorów, przedsiębiorców z 
regionu z kraju. To trzeba docenić, tych radnych, którzy głosowali za tym 
budżetem.  

 
 Pkt  8.10 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej 

           uchwałę w sprawie przyjęcia  

           programu rozwoju sportu na  

           lata 2008 -2010 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt  
(z 10 grudnia 2008) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
rozwoju sportu na lata 2008 -2010.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Panie Przewodniczący, ponieważ został 
przyjęty budżet na 2009 rok, w którym zabezpieczone zostały środki na zmiany 
finansowe, jest podstawa do tego, aby rozpatrywać projekt uchwały w wersji 
pierwotnej, tak jak przedstawił ja Prezydent, bez autopoprawek, które zgłosiła 
Komisja, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – Komisja Edukacji, proponowała w projekcie uchwały zapis ,,do 600 
zł” na m-c, ale skoro już uchwała budżetowa jest podjęta, to w związku z tym 
opinia była pozytywna do projektu powyższej uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo- Budżetowej Brygida Genca – komisja 
przegłosowała pozytywnie pierwotny projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008 -2010. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
rozwoju sportu na lata 2008 -2010. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX/247/2008 

zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu  

na lata 2008 -2010 
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podjęto jednogłośnie : za – 22 
( podczas głosowania pkt 8.10- obecnych 22 radnych)  

nieobecny radny: Z. Urban,  
przeciw głosowała radna G. Antczak, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008 -2010. 

 
Pkt. 8.11 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           skargi na działalność Prezydenta  

           Miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Tczewa. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX /248/2008 

w sprawie  

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

( podczas głosowania pkt 8.11- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny Z. Urban 

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa. 

 
Pkt. 8.12 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie  

           zatwierdzenia planu pracy 

           Komisji Rewizyjnej na 2009 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2009 r. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX /249/2008 

w sprawie  

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. 

 
podjęto jednogłośnie: za – 22 
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( podczas głosowania pkt 8.12- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny: Z. Urban 

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. 

 
Pkt. 8.13 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

           zatwierdzenia planu kontroli  

           Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2009r.   
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na                   
I półrocze 2009r.   
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej  na I półrocze 2009r.   
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX /250/2008 

w sprawie  

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2009r. 
podjęto jednogłośnie: za – 22,  

( podczas głosowania pkt 8.13- obecnych 22 radnych)  
nieobecny radny Z. Urban, 

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  

planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2009r. 
 
Pkt. 8.14 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

           uchwalenia planu pracy Rady  

           Miejskiej w Tczewie na rok 2009 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy  projekt uchwały.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – poinformował, aby wpisać do planu pracy rady 
na 2009 rok projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony, dłuższy niż 3 lata. Zaopiniowanie projektu tej uchwały było 
przesuwane z miesiąca listopada na miesiąc grudzień i nie zostało ujęte w planie 
pracy rady.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- w planie pracy Rady 
Miejskiej są ujęte stałe przedsięwzięcia, które cyklicznie powtarzają się co roku. 
Natomiast zawsze można wprowadzić nowy temat w postaci projektu uchwały, 
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który zalega w tej chwili w kontekście ustaw, które mają wejść jako podstawy 
prawne do tej uchwały.  
Jeżeli wejdzie ustawa, nad którą trwają obecnie prace w Sejmie, to wtedy na 
pewno taki projekt uchwały wprowadzimy do porządku.  
Bardzo dziękuje Panu Prezydentowi za uwagę, będziemy pamiętać o tej sprawie.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w 
Tczewie na rok 2009. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXIX/251/2008 

w sprawie  

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2009 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

( podczas głosowania pkt 8.14 - obecnych 22 radnych)  
nieobecni radni: Z. Urban 

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2009 
 

Pkt. 8  porządku posiedzenia  

           Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
 
  Radni nie zgłosili interpelacji i wniosków.  
 

Pkt. 9  porządku posiedzenia  

           Wolne wnioski, oświadczenia. 
Radny Dariusz Zimny – Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, Szanowni 
Radni, Drodzy Goście. 
Chciałbym przekazać informację, że z końcem tego miesiąca rezygnuję z mandatu 
radnego Rady Miejskiej w Tczewie. Z uwagi na to, że zostały mi powierzone w 
innym mieście, nowe zadania zawodowe. 
Nie ukrywam, że z sentymentem się tutaj żegnam, bo przez ostatnie 10 lat 
pracowałem w samorządzie miejskim. Byłem przewodniczącym Komisji 
Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Wiceprzewodniczącym rady 
Miejskiej, no i obecnie przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej.  
Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za współpracę. Przede wszystkim 
dziękuję członkom Komisji Polityki Społecznej, członkom Klubu Radnych 
Porozumienie na Plus z którego się wywodzę. No i oczywiście Pani Basi, która 
obsługiwała Komisję Polityki Społecznej. A w szczególności dziękuję 
mieszkańcom Tczewa, którzy trzykrotnie obdarzyli mnie zaufaniem, z czego 
jestem dumny. 
Oficjalną pisemną rezygnację złożę po sesji na ręce Pana przewodniczącego Rady 
Miejskiej.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – bardzo 
dziękuję koledze radnemu, jestem zaskoczony tym co w tej chwili usłyszałem, 
ponieważ to jest pierwsza informacja do mnie jako do przewodniczącego rady, 
myślę, że do Państwa również. A jak będzie na piśmie to tym bardziej. Nie jestem 
przygotowany, żeby kolegę żegnać, ale jak będzie taki moment, to zrobimy tę 
rzecz.  
 
Radny Krzysztof Korda – poinformował, że odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta, na której dokonano wyboru 
prezydium; Przewodniczącym został Mateusz Dziudziel, Z-ca Damian Nowaczyk, 
Sekretarzem Andzelika Rutkowska.  
Chciałbym również przekazać, na ręce radnych, panów prezydentów, najnowszy 
numer czasopisma ,,Teki Kociewskie”. Jest to materiał dolnośląskich spotkań 
regionalnych, które odbyły w Tczewie się po raz drugi.  
Impreza ta została w 30 % dofinansowana przez samorząd miejski oraz samorząd 
województwa pomorskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – proszę 
Państwa, chciałbym w imieniu nas wszystkich podziękować Panu radnemu 
Krzysztofowi Kordzie, za opiekę nad Młodzieżową Radą Miejską. Sprawuje tę 
opiekę doskonale.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – w imieniu Klubu Radnych PiS, czując się 
wywołany do tablicy, ( mówiąc tak przysłowiowo) przez artykuł w Dzienniku 
Bałtyckim. Może nie przez sam artykuł, a przez wypowiedź radnej Brygidy Genca 
przewodniczącej komisji, która stwierdziła, że radni PiS przestraszyli się 
podwyżek diet. Myślę, ze to jest co najmniej nieuprawnione stwierdzenie. Każdy 
radny, czy to w ramach klubu, czy indywidualnie ma prawo zmienić zdanie.  
Myśmy przede wszystkim zmienili zdanie, że reakcja społeczna jest taka , a nie 
inna. I my taką reakcję społeczną bierzemy pod uwagę. My po prostu odbieramy 
te reakcje w sposób właściwy, a nie w ten sposób, że się boimy, że mieszkańcy na 
nas nie zagłosują.  
Podobnie jak było w przypadku podwyżki opłat na Manhattanie, rada zmieniła 
zdanie, wsłuchaliśmy się w opinie mieszkańców, zmieniliśmy też zdanie. 
Natomiast ono jeszcze nie ma żadnego odzwierciedlenia w głosowaniu. Jeżeli 
takie głosowanie będzie nad tę sprawą na pewno je uzewnętrznimy w głosowaniu.  
Natomiast na dzień dzisiejszy mogę rzeczywiście powiedzieć, ze zmieniliśmy 
zdanie uważamy, że te podwyżki są niepotrzebne.  
 
Radna Bożena Chylicka – w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, 
chciałabym zaprosić mieszkańców na obchody X rocznicy nadania imienia Ks. 
Janusza Pasierba Liceum Ekonomicznemu. Rozpoczynają się one 7 stycznia i 
trwają do 9 stycznia br.  

 
Radny Krzysztof Misiewicz – odniosę się również do artykułu, o którym mówił 
przewodniczący klubu radnych PiS. Chciałbym powiedzieć to w swoim imieniu i 
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nie tylko. Ponieważ Pani Brygida Genca użyła tu stwierdzenia, że większość 
radnych, zwłaszcza radnych PiS…, chciałbym zaznaczyć, ze większość naszego 
klubu, jest, była i zawsze będzie myślę przeciwko jakimkolwiek dla radnych. 
Podwyżkom. I mówienie, uogólnianie tego tematu uważam za bardzo 
niestosowne, tym bardziej, że doskonale Pani wiedziała, ze ja osobiście zawsze 
byłem przeciw. Również tu koleżanki i niektórzy koledzy. Także to jest jedna 
sprawa.  
Druga sprawa - to co Pan Przewodniczący klubu powiedział, że radni mają prawo 
zmieniać zdanie i tak też zrobili. Uważam, że to stwierdzenie było naprawdę 
bardzo niesmaczne, bardzo mocno poczułem się urażony i ma nadzieję, że więcej 
takich przypadków nie będzie.  
A jeżeli, - bo nie wiem jak to jest – jeżeli pani tak mocno na tym zależy, to proszę 
zgłosić wniosek i nas przegłosować.  
 
Radny Janusz Kulpa – chciałbym zapytać Pana Prezydenta, jak wygląda sprawa 
realizacji strategii na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście. I czy były 
zgłaszane inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – proszę 
to kolego radny złożyć na piśmie , na pewno były , bo kolega radny sam składał 
wniosek  i jest on realizowany.  
Proszę złożyć zapytanie do Pana Prezydenta na piśmie, z prośbą przedstawienia 
takiej informacji. Myślę, ze Pan Prezydent odpowie.  
 
Radny Tomasz Jezierski – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i 
Panowie Radni.  
Chciałbym przede wszystkim osobiście pogratulować za udzielenie budżetu 
miasta na 2009 rok,  Panu Prezydentowi, Pani Skarbnik, wszystkim pracownikom, 
którzy pracowali nad budżetem.  
Ale jest jedna rzecz, która mnie troszeczkę zaniepokoiła, czy zdenerwowała, 
dlatego pozwoliłem sobie zabrać głos. I to nie adwocem w stosunku do mojej 
koleżanki Brygidy Genca, ale jedna rzecz chyba wymaga wyjaśnienia. 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS, czytając opinię odnośnie budżetu miasta na 
2009 rok, powiedział, że jest zaniepokojony , że jest dość wysoki deficyt 
budżetowy. Uważam, ze jest to troszeczkę niesprawiedliwa ocena i jest w tym 
trochę hipokryzji. Ponieważ jak sobie przypominam, rok temu podczas rozmowy 
na temat absolutorium, właśnie członkowie PiS mieli pretensje, które były nawet 
na piśmie skierowane do Pana Prezydenta, że prowadzi zbyt zachowawczą 
politykę, ze jest zbyt mało inwestycji, że jest zbyt mały deficyt. A teraz kiedy Pan 
Prezydent zwiększa deficyt i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom radnych, słyszę, 
że też jest źle, bo jest tak duży deficyt. No to uważam, że to jest tak troszeczkę nie 
fair.  
Druga rzecz, korzystając z okazji, chciałbym w imieniu Klubu radnych PO 
wszystkim mieszkańcom złożyć życzenia pomyślności w nadchodzącym 2009 
roku.  
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Radna Brygida Genca – mówiła, że nie będę już wdawała się w polemikę, ale zbyt 
mocno moi koledzy radni wywołują mnie do tablicy.  
Rozumiem wszystko i wiem, że każdy ma prawo zmienić zdanie. I uważam, że 
tutaj słusznie została podjęta np. zmiana uchwały o opłacie targowej. Jednakże te 
zmiany rodziły się w trakcie prac w komisjach. Myśmy wypracowywali, każdy 
miał inne zdanie i taki tryb pracy rozumiem.  
Natomiast tryb pracy nad tym projektem uchwały miał zupełnie inny przebieg. Na 
komisjach byli przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja statutowa jest tak 
specjalnie dobrana, że jest w niej po dwóch członków z każdego klubu. Nikt nie 
zgłaszał żadnego sprzeciwu. Nie były to też moje inicjatywy. Nie na mój wniosek 
zajęliśmy się uchwałą w sprawie diet. Wynikało to zupełnie z innych przyczyn.  
Natomiast jak było już wszystko ustalone, projekt uchwały przeszedł przez 
komisje, wydawało się, że radni są zgodni co do tego. Co wcale nie oznacza, że 
jakaś jedna osoba, jeden radny może się wstrzymać, czy być przeciwny. 
Ale przed samą sesją radni się zorientowali, że członkowie klubu PiS raptem są 
przeciwni i raptem chcą powiedzieć, że te dwa pozostałe kluby tylko walczą o 
diety, a my jesteśmy po prostu przeciwni, my jesteśmy z boku. Tak myśmy to 
odebrali.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – proszę 
Państwa nie chciałbym aby była dyskusja. Zwracam uwagę, jest to punkt wolne 
wnioski, że czekają na nas goście, których zaprosiliśmy dzisiaj na godzinę 13.30, 
a jest godzina 13.15. Uszanujmy to proszę Państwa, bo możemy tutaj w 
nieskończoność rozmawiać na ten temat.  
Proszę mówić o wnioskach, albo odnieść się wnioskiem na wniosek, a nie teraz 
prowadzić debatę.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – odnośnie wypowiedzi radnego Tomasza 
Jezierskiego -  oczywiście, że masz kolego rację i oczywiście, ze chcielibyśmy, 
aby budżet był bardziej proinwestycyjny i żeby nakład na inwestycje był większy. 
A to się wiąże niestety z tym, że będziemy musieli ponieść konsekwencje tego i 
wzrośnie nasze zadłużenie. Ale nie wiem, czy dobrze słuchałeś opinii, która radny 
Kazimierz Smoliński przytoczył. Było wyraźnie powiedziane, że stanowisko 
nasze wynika z tegorocznej realizacji budżetu. Ponieważ 24 zadania zostały nie 
zrealizowane i przechodzą na kolejny rok i tu są nasze obawy. Bardzo chcemy, 
żeby ten budżet był zrealizowany w każdym punkcie, ale mamy obawy, że może 
znowu dojść do sytuacji, ze większość zadań będzie przeniesiona na następny rok, 
że będzie to budżet niestety chęci, a nie możliwości.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Szanowni Państwo w nawiązaniu do mojego 
przedmówcy, żeby informacja była już pełna, to trzeba dodać jedno, że przecież te 
dodatkowe zadania, które były zgłaszane, w korekcie budżetu. A więc nie 
mieliśmy całego roku czasu na jego realizację.  
Zgadzam się z tym, jest to efektem rozszerzonych zadań inwestycyjnych, których 
się nie dało do końca skończyć.  
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Tak więc do tej informacji, która była złożona trzeba jeszcze to dodać i wtedy 
będzie wszystko sprawiedliwe.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – ukazał się kolejny , czwarty już ,,Kociewski 
Magazyn Regionalny”, zachęcam do lektury kolegów i koleżanki, jak również 
mieszkańców miasta. 
 Druga sprawa w odniesieniu do tego, co na początku sesji powiedział ks. 
proboszcz Piotr Wysga, że 2008 rok, jest rokiem 750-tej rocznicy Rady Miejskiej, 
o czym już parę miesięcy temu mówił kolega Kazimierz Smoliński, myśmy w tym 
temacie rozmawiali. Potem rozmawialiśmy z Panem Przewodniczącym, z Panią 
redaktor, napisałem taki krótki tekst ,, Rada Miejska w Tczewie ma 750 lat”. 
Chociażby w ten sposób zauważając tę rocznicę.  
Istnieje Komitet obchodów 750 lecia nadania Tczewowi praw miejskich, w 
którym prowadzone są już od tego roku działania związane z 750 leciem nadania 
praw miejskich miastu i z 750-tą rocznicą powstania Rady Miejskiej.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – muszę tutaj odnieść się do wypowiedzi koleżanki 
Brygidy Genca, bo to jest pewnego rodzaju próba manipulacji. Absolutnie nie 
było naszą intencją wywoływanie wrażenia, że wszyscy są za, a PiS jest przeciw. 
Właśnie dlatego chcieliśmy to poza sesją zrobić, aby tego nie rozdrapywać na 
sesji. No ale kolejne wyciąganie tego, czy to na łamach prasy, czy to na tej sesji 
powoduje debatę, której myśmy uniknąć, a koleżanka sama teraz drąży ten temat.  
Wydawało mi się, że sprawa jest zamknięta. I powiedzmy te nasze pierwsze 
wystąpienia wydawały mi się w miarę łagodne, które nie będą powodowały 
repliki. No koleżanka jednak ten temat drąży i powoduje, że będziemy musieli do 
tego wracać. To niepotrzebne. Chcieliśmy sprawę zamkną, nie wychodzić na 
sesję, koleżanka teraz próbuje manipulować, że my mamy mieć jakieś intencje. 
Żadnych intencji nie mieliśmy myślę, że to jest jednoznaczne. Nie chcieliśmy 
żadnych klubów w nie wmanewrowywać. Nie wszyscy od początku byli za tym, 
cześć zmieniła zdanie, część zachowała się tak od początku. Ponieważ nie 
wszystkie komisje to opiniowały, ten problem był kontrowersyjny od początku. 
Lepiej przykryć to, że tak powiem tajemnicą milczenia i więcej na ten temat nie 
dyskutować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – proszę 
Państwa przekazuje w tej chwili prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej Pani Grażynie Antczak i proszę o zabranie głosu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – udzieliła głosu 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – proszę 
Państwa, kończy się kolejny  rok naszej kadencji, naszej działalności. Chciałem 
serdecznie podziękować wszystkim radnym, za pracę w ciągu tego roku, za 
wzajemną współpracę. Mamy różne zdania, jednak ta nić porozumienia, o którym 
mówiliśmy dwa lata temu, cały czas istnieje. I bardzo dobrze, że są różne zdania, 
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są różne inicjatywy i są kontrowersje. Świadczy to o demokratycznym podejściu 
do naszych problemów.  
Bardzo dziękuję Urzędowi Miasta – Panu Prezydentowi, Z-com Prezydenta, Pani 
Skarbnik, Pani Sekretarz za dobrą współpracę. 
  Będąc urzędnikiem w Starostwie, bardzo dobrze wiem i rozumiem, co to 
znaczy współpraca z radnymi, co to znaczy odpowiadać na interpelacje, wnioski,  
przygotowanie projektów uchwał, wiem na czym to polega. Za ten trud, który 
Państwo wykonujecie i tę pracę chciałem serdecznie podziękować.  
Zbliża się koniec roku, jutro Sylwester, z tej okazji życzę Państwu w Nowym 
Roku  wszystkiego najlepszego dobrej współpracy i wzajemnego porozumienia.  
 Mieszkańcom Tczewa, mimo tych troszeczkę przestraszających informacji, 
tutaj mówiąc chociaż o dzisiejszej sesji na temat budżetu czy też, że jesteśmy u 
progu kryzysu, życzę wszystkiego dobrego, aby w dalszym ciągu przynajmniej tak 
jak w 2008 roku udało się nam zaplanować i wykonać w mieście tyle samo zadań.   
Nikt tego nie podsumowywał dzisiaj, nie mówił jeszcze, natomiast będzie sesja 
absolutoryjna, będziemy mówić o tym w kwietniu. Ale moim zdaniem i Państwa 
sądzę również bardzo dużo inwestycji wykonaliśmy. 
I życzę tego w 2009 roku i na przyszłość również wszystkim mieszkańcom miasta, 
Państwu i Państwu rodzinom.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – przekazała prowadzenie 
obrad sesji Przewodniczącemu Rady Miejskiej Włodzimierzowi 
Mroczkowskiemu.  
 
Prezydent Miasta Tczewa  Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie 
Radni, Szanowni Państwo. 
W imieniu swoich współpracowników, zarówno Urzędu, jak i jednostek 
organizacyjnych, chciałbym z okazji upływającego roku serdecznie podziękować 
za współpracę.  
Jeżeli będziemy patrzyli z perspektywy mijających dwóch lat, to na pewno ten 
drugi rok zdecydowanie różni się od tego pierwszego. Czyli wszyscy poznawali 
tajniki pracy w samorządzie. Myślę, że ta praca jest coraz bardziej sprawna i 
szybciej osiągamy założone cele, czy uzgadniamy wspólne stanowiska. Za to 
chciałbym Państwu serdecznie podziękować.  
I jaki, że jest remont w Urzędzie i przeglądałem stare szargały, ciągle po głowie 
chodzą życzenia, które kiedyś dostałem, z motto filozofa rzymskiego Seneki, 
który mówi, że nie można mówić o braku czasu, tylko o czasie źle, czy 
niewłaściwie wykorzystanym. Cały czas do tego nawiązuje. Myślę, że ten rok 
jednak mimo wszystko, przy powszechnym powiedzeniu, że ciągle nam brak 
czasu, był czasem dobrym i czasem dobrze wykorzystanym. Chciałbym za to 
Państwu podziękować i również życzyć na nadchodzący 2009 rok, aby ten czas, 
który przed nami jest, był również dobrze wykorzystany, Zarówno jeżeli chodzi o 
działalność społeczną, jak i zawodową, czy  prywatną.  
Korzystając, że jest bezpośrednia transmisja Tetki, chciałbym z tej okazji jako 
przedstawiciel samorządu życzyć wszystkim mieszkańcom miasta, aby nowy 
nadchodzący 2009 rok spełnił ich marzenia i oczekiwania. Aby ten czas był pełen 
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zdrowia, radości i szczęśliwych momentów. A jeżeli pojawią się trudności, to aby 
ich było jak najmniej.  
A mówiąc o całej naszej wspólnocie, żeby wszystkim nam jako mieszkańcom 
Tczewa ten 2009 rok zdecydowanie poprawił warunki, żebyśmy mogli zawsze 
stwierdzić, że w Tczewie żyje się dobrze i dostatnio. Wszystkiego najlepszego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – 
poinformował, że po zakończeniu sesji, radni udadzą się na spotkanie, na którym 
wraz z Komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej zostanie przekazany 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie  samochód specjalistyczny z 
drabiną. 

 
Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXIX sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1410  

 
                                                                               
 

           
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


