
 

 

P r o t o k ó ł  N r XXXI/2009 

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

z dnia 26 lutego 2009 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

             Obecni radni     :                               -                 22 / wg listy obecności 
 
             Nieobecni radni :                            -                               -           
                             
             Obecni goście zaproszeni                 -                  8/ wg listy obecności 
 
                                                            
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XXXI 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. Posła na Sejm RP Jana Kulasa, 
7. Posła na Sejm RP Tadeusza Cymańskiego, 
8. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
9. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego, 
10. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
11. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
12.  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. 

W związku z rezygnacją z mandatu radnego Dariusza Zimnego, skład Rady do 
momentu złożenia ślubowania ( pkt 11.3 porządku posiedzenia) przez 
następnego kandydata z listy, wynosi 21 radnych. Po objęciu mandatu skład 
Rady liczył będzie 22 radnych.  
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           Pkt.3 porządku posiedzenia 
           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad sesji z dnia 24 lutego 2009 r.  
 
Uwag nie zgłoszono 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji. 
 

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 29 stycznia 2009. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 stycznia 2009    
    r. do 25 lutego 2009 r.  
 
II . Część druga: 
7. Informacja z realizacji w 2008 roku stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym    
    dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
8. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz   
    CWRDW w 2008 roku. 
9. Sprawozdanie z działalności Biura Promocji Miasta za 2008 rok.  
10. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
11.1 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, 

   11.2 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada   
           2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i   
           Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w 
            mieście Tczewie na rok 2009, 
11.3 wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Dariusz Zimnego    
       kandydata z tej samej listy Ryszarda Bruckiego – złożenie ślubowania, 
11.4 powołania Ryszarda Bruckiego do składów komisji stałych Rady Miejskiej w   
        Tczewie kadencji 2006-2010   

        11.5 wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Smolińskiego, 
        11.6 odwołania Stanisława Smolińskiego ze składów komisji stałych Rady Miejskiej       
                w Tczewie kadencji 2006-2010, 
        11.7  zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do                      

         stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja 
         Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, 
11.8 uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz      
        odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których   
        organem założycielskim jest Gmina Miejska Tczew,   

         11.9 zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   
                 odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w   
                 Tczewie, 
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  11.10 powołania  Krzysztofa Kordy na Przewodniczącego Komisji Polityki    
            Społecznej i zmiany uchwały w sprawie powołania przewodniczących i    
            wiceprzewodniczących stałych  komisji Rady Miejskiej w Tczewie,   
 11.11 nadania nazwy bulwarowi, położonemu nad rzeką Wisłą, pomiędzy ulicą   
            Żeglarską i Jana z Kolna,   
 11.12 zmiany nazwy ulicy  Bocznej, 
 11.13 nadania nazw nowoprojektowanym ulicom, 
 11.14 uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas    
           nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew    
           położonej przy Al. Zwycięstwa, 
 11.15 przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej remontu kuchni i   
          prowadzenia  dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie.  
 12.     Opinia Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie projektu      
           uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji Szpitala                 
           Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie. 
 13. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
 14. Wolne wnioski, oświadczenia. 

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

           z dnia  29 stycznia 2009 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do protokołu z sesji Rady Miejskiej  z 29 stycznia 2009 r.  są 
uwagi bądź wnioski? 
Uwag do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r.  
nie zgłoszono.  

Rada Miejska w Tczewie 
przyjęła protokół z sesji  z dnia 29 stycznia 2009r. 

 
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. 

 
Uwag nie zgłoszono.  

 
Pkt.6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  
           interpelacji przez radnych  
           w okresie od 29 stycznia 2009r. 
           do 25 lutego 2009 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 stycznia 
2009 r. do 25 lutego 2009 r. stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
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Następnie głos zabrał 
Poseł na Sejm RP Tadeusz Cymański – proszę Państwa, chcę od razu uspokoić, 
myślę, że nasza tu obecność zamieszania nie wywoła. To spotkanie jest 
okazjonalne, zaplanowałem na dzień dzisiejszy dzień poselski. Raz na jakiś 
czas w konkretnym mieście, odbywam spotkania w szkołach, z władzami 
świeckimi, tudzież duchownymi, w zakładach pracy, związkowcami, a co 
najważniejsze, ze społeczeństwem, a więc z mieszkańcami i takie spotkanie 
dzisiaj jest zaplanowane na godz. 17.00. A, że tak się szczęśliwie złożyło, że 
dzisiaj jest sesja  to dziękuję za umożliwienie mi wzięcia w niej udziału.  
Z uwagą śledzę pracę samorządów, ponieważ 11 lat temu byłem 
samorządowcem  - burmistrzem niedaleko Malborka. Dlatego ta tematyka jest 
mi bardzo bliska. Zmieniają się czasy, są inne usytuowania prawne, ale 
problemy i tematy są podobne.  
Słuchałem Pana Prezydenta, kiedy przedstawiał informację i chętnie bym wziął 
udział w dalszej części sesji, ale wszystko ma jakiś plan.  
Bardzo dziękuję, chciałbym wszystkim się pokłonić, podziękować jeszcze raz 
za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu. Jeżeli są jakieś problemy, to 
wspólnie z Panem Janem Kulasem, mogę powiedzieć kolegą z czasów AWS, 
mogę zaproponować współpracę i współdziałanie w rozwiązywaniu 
problemów, które dotykałyby miasta Tczewa.  
 
Poseł na Sejm RP Jan Kulas – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie 
i Panowie Radni, Szanowni Goście, Drogi Pośle Tadeuszu. 
Dołączam się do pięknych słów pozdrowień Pana Przewodniczącego Rady, 
bowiem każda wizyta posła, ministra w naszym mieście jest i powinna być 
wydarzeniem.  
Tczew jest na mapie miast parlamentarnych. Tczewianie bardzo dobrze 
pamiętają, co znaczy nie mieć własnego posła, przez ostatnie sześć lat.  
Bardzo się cieszę, że poseł Tadeusz Cymański spotka się z młodzieżą. Każde 
nasze spotkanie powinno być nakierowane na naszą młodzież, aby 
uczestniczyła w  demokracji, czuła ducha demokracji.  
Panie i Panowie, jakże ważne są wyprawy młodych tczewian, również z 
Malborka  - wizyty w Sejmie i Senacie. Młodzi ludzie włączają się w ważne 
inicjatywy, oni będą naszymi następcami.  
Odwzajemniam, to dobre słowo kolegi Tadeusza. Myślę, że to co zrobiliśmy 
wtedy za rządów Buzka, bo to nazwisko powinno paść z tej mównicy wyraźnie, 
zdecydowanie kolego Tadeuszu. Uczyniliśmy wtedy sporo dobrego, jeżeli 
chodzi o te wielkie reformy ustrojowe. Może nie wszystko się udało, ale 
generalnie tory zostały położone, dziś to kontynuujemy i wzbogacamy. Myślę, 
że Jerzy Buzek jest dzisiaj jednym z największych autorytetów w Polsce.                  
I jednym z najznakomitszych europarlamentarzystów w  skali Europy. To był 
zaszczyt współpracować z takim człowiekiem, premierem.  
Panie i Panowie ograniczę się tylko do dwóch informacji. 
Myślę, że najważniejsze jest to, że jesteśmy w Grodzie Sambora, w tej małej 
ojczyźnie. Tu będę prosił kolegę Tadeusza i wszystkich, o wsparcie. Dla nas 
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największym wydarzeniem na najbliższe kilkanaście miesięcy jest Jubileusz 
750-lecia miasta Tczewa.  
Tylko kilkanaście miast w Polsce, a miast jest około 900 o udokumentowanych 
prawach miejskich, wpisuje się w ten katalog najważniejszych kilkunastu miast 
o tej największej metryce. Kolego Tadeuszu, Tczew jest naprawdę w tej elicie 
w skali kraju. Tu będzie okazja wesprzeć te obchody. Program jest bardzo 
bogaty. Myślę, że to jest przykład do dobrego współdziałania, o którym 
mówiłeś.  
 Drugą rzeczą i ostatnią, bo przy innych okazjach będę mówił więcej. 
Rozpoczynamy cykl debat gospodarczych, jak przeciwdziałać kryzysowi 
gospodarczemu. Jest to cykl działań, spotkań obliczonych na najbliższe dwa, 
trzy razy. Będziemy radzili się radnych, Pana Prezydenta, Pana 
Przewodniczącego, wójtów, burmistrzów ziemi kociewskiej, ziemi pomorskiej. 
Ale głos najważniejszy musi należeć oczywiście do przedsiębiorców, tych 
którzy tworzą miejsca pracy, tych, którzy kreują życie gospodarcze. 
Najbliższa taka konsultacja odbędzie się 9 marca o godz. 17.00 w CED w 
Tczewie. Jak przeciwdziałać kryzysowi, jak go ratować, jak chronić miejsca 
pracy, jak pobudzić życie gospodarcze. Tu namawiam do szerokiej, dobrej, 
owocnej współpracy.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – wręczył Panu 
Posłowi RP Tadeuszowi Cymańskiemu, opracowanie własne pt. ,,Tczew, 
zabytki, kultura i ludzie”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – Szanowni 
Państwo, w ostatnich dniach pożegnaliśmy naszego kolegę Z-cę Dyrektora 
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Pana Marka Maja, radnego Rady Powiatu 
Tczewskiego. 
Rada Miejska wraz z zebranymi na sali gośćmi uczciła minutą ciszy pamięć o  
Marku Maju. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – w życiu są 
chwile smutne, ale są również chwile radosne. Dzisiaj na tej sali jest 
przynajmniej trzech Mirosławów, dziś obchodzą oni swoje imieniny.  
Dlatego pozwólcie Państwo, że w imieniu Rady solenizantom wręczę wiązanki 
kwiatów: Panu Mirosławowi Augustynowi, Panu Mirosławowi Kaffka oraz 
Panu Z-cy Prezydenta Mirosławowi Pobłockiemu.  
 
Radny Mirosław Kaffka – w imieniu solenizantów podziękował za życzenia i 
zaprosił na degustacje wspaniałego wypieku, który przygotowała Piekarnia 
Meler.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przed chwila 
dowiedziałem się, że wczoraj obchodził urodziny Z-ca Prezydenta Miasta Pan 
Zenon Drewa, gratuluję i życzę wszystkiego dobrego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ogłosił przerwę 
w obradach sesji, podczas której członkowi Komisji Finansowo-Budżetowej i 
Komisji Polityki Społecznej, spotkają się na posiedzeniach komisji. Natomiast  
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Komisja Polityki Gospodarczej spotka się podczas następnej przerwy w 
obradach sesji.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wznowił obrady 
sesji. 

           Część II 
 Pkt 7  porządku posiedzenia  

Informacja z realizacji w 2008 roku 
           stypendiów szkolnych o charakterze  
           socjalnym dla uczniów szkół  
           podstawowych, gimnazjów oraz  
           szkół ponadgimnazjalnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił 
informację, zwrócił się z zapytaniem: czy do powyższej informacji są 
zapytania, bądź wnioski. 
 
Uwag nie zgłoszono  

Rada przyjęła Informację z realizacji w 2008 roku stypendiów szkolnych o 
charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz  

szkół ponadgimnazjalnych 
 

 Pkt 8  porządku posiedzenia  
Informacja z realizacji zadań  
statutowych realizowanych przez 
MBP, CKiS oraz CWRDW w 2008 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił 
powyższą informację. 

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – komisja analizowała przygotowany materiał. 
Sformułowaliśmy wniosek do Pana Prezydenta dotyczący funkcjonowania 
CKiS. Członkowie komisji wnioskowali o umotywowanie celowości istnienia, 
tak małej liczby uczestników niektórych sekcji zainteresowań w CKiS ( str. 3 
informacji) i przedstawienie wykazu instruktorów prowadzących poszczególne 
zajęcia.  
Natomiast odpowiedź dostaliśmy taką, że: ,, wniosek komisji został przyjęty do 
realizacji, a informacja taka zostanie przekazana na następne posiedzenie 
komisji”. Natomiast ta odpowiedź trochę nas zaskoczyła.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – są to uwagi do 
przedstawionego materiału. Może Pan Prezydent chciałby teraz ustosunkować 
się do tego pytania, jeżeli tak, to bardzo proszę.  
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Tadeusz Żmijewski – Panie 
Przewodniczący, Panie i panowie Radni. Przede wszystkim chciałbym 
podziękować za uczczenie minutą ciszy śmierć mojego przyjaciela. Jemu się 
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nie udało, mnie się udało. Nad Centrum Kultury w zeszłym roku  przeszły 
jakieś takie dziwne fale. Miejmy nadzieję, że już ich nie będzie.  
Szanowni Państwo chciałbym odpowiedzieć na zapytanie. Tutaj w prawdzie nie 
mam oficjalnych informacji dotyczących zapytania odnośnie istnienia sekcji 
mało licznych. Myślę, że to są kontynuacje sekcji i faktycznie jest ich kilka, 
gdzie tych osób jest niewiele. Ale jest bardzo dużo sekcji, gdzie osób jest 
wyjątkowo dużo.  
Instruktorzy którzy prowadzą te nieliczne sekcje, zdarza się, że w niektórych 
przypadkach prowadzą również sekcje liczne. Także bilans ilości osób, również 
dochodów, bo przecież większość  sekcji jest płatna – właściwie wychodzi na 
zero.  
CKiS ma określony budżet na działania sekcji. W związku z czym, myślę, że 
likwidowanie nawet tych nisko osobowych sekcji jest nie bardzo właściwe. Bo 
wydaje mi się, że każdy ma prawo do korzystania z dóbr działających sekcji 
nawet tych nielicznych. Także taki jest mój stosunek do tego tematu.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – rzeczywiście komisja była dwa tygodnie temu, no i liczyliśmy na 
to, że dostaniemy tę odpowiedź wcześniej, że zostanie to przekazane do Pana 
dyrektora. Ale dobrze poszło jak poszło. Natomiast też było nasze pytanie i 
będziemy prosić o uzupełnienie. Bo być może nie mieliśmy takiej wiedzy, że 
jeden czy drugi instruktor rzeczywiście prowadzi zajęcia te bardziej liczne, 
które są tutaj w informacji, a drugi te mniej liczne. To byłaby dla nas taka 
wskazówka, ze to się wszystko bilansuje.  
Więc bardzo prosimy o uzupełnienie tej informacji, do następnego posiedzenia 
komisji. 
Rozumie, że na gorąco, jest to dosyć trudny temat do uzupełnienia.  
 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Tadeusz Żmijewski – jest to trudne - mam 
przygotowane materiały, bo nieoficjalnie wiedziałem, że taki problem powstał, 
więc przygotowałem się.  
Mam wykaz wszystkich sekcji w których występują nisko i wysoko osobowe 
zajęcia. Ale mnie mniej jeśli komisja zażyczy sobie, oczywiście zostanie to 
umotywowane oficjalnie na piśmie, na następne posiedzenie komisji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – sądzę, że dla 
Państwa radnych, ta informacja do tego materiału, będzie wystarczająca. Jeżeli 
będzie on uzupełniony, to prosiłbym, aby uzupełnienie dotarło do wszystkich 
radnych.  
Myślę, że na tym etapie informację tę możemy przyjąć, z uwagą, o jej 
uzupełnienie przez Pana Dyrektora CKiS do czasu posiedzenia komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w miesiącu marcu.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań statutowych 

realizowanych przez MBP, CKiS oraz CWRDW w 2008 r.  
wraz z powyższą uwagą.  
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 Pkt 9 porządku posiedzenia  
           Sprawozdanie z działalności  
           Biura Promocji Miasta za 2008 rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
powyższy materiał, przekazany radnym również w wersji elektronicznej.  
Czy są zapytania, wnioski do powyższego sprawozdania.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – tutaj jest ten sam problem. Myśmy analizowali ten temat. Pan 
Kierownik Biura Promocji, był w tym czasie akurat w sanatorium. Więc nie 
mogliśmy bezpośrednio dopytać o pewne zagadnienia.  
Dlatego sformułowaliśmy wniosek i informacja była taka sama. Ze odpowiedź 
otrzymamy na następne posiedzenie komisji, czyli  w marcu. A więc nie wiem, 
czy jest tutaj większy sens, aby teraz tu o tym dyskutować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy Pan 
Prezydent, może coś dodać do tego? 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – na sesji jest Pan Ludwik Kiedrowski 
Kierownik Biura Promocji Miasta, który otrzymał takie polecenie, aby 
stosowną informację przygotować. Jeżeli jest gotowy z taką informacją na 
dzisiaj, to może ja Państwu przedstawić. 
Ale przyjmijmy taką formułę, że odpowiadamy komisji na piśmie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy jeszcze ktoś 
w tej kwestii chciałby zabrać głos? 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Mirosław Kaffka – mam do 
pana naczelnika jedno pytanie. Ale zanim je zadam, to chciałem skorzystać z 
okazji, ze omawiamy zasady promocji naszego miasta i zbliżającego się 
jubileuszu. I do takiej promocji miało dojść i dojdzie 3 maja.  
I teraz w imieniu członków najbliższej rodziny pochodzących z Tczewa, 
chciałbym poprosić Pana Przewodniczącego i Szanowną Radę, aby również 
uczcić, tak jak uczciliśmy kolegę, który odszedł Marka Maja, może osobę nie 
związana z Tczewem, ale osobę, która miała w znaczący sposób uczestniczyć w 
promocji miasta w dniu 3 maja. Mówię tu o mistrzyni olimpijskiej Kamili 
Skolimowskiej.  
Dlatego jeżeli mogę poprosić o uczczenie minutą ciszy pamięć o najmłodszej 
mistrzyni olimpijskiej w historii Polski, to bardzo o to proszę.  
 
Rada Miejska i wszyscy zebrani na sali obrad, uczciła minutą ciszy pamięć o 
Kamili Skolimowskiej. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Mirosław Kafka-  zwrócił się 
z zapytaniem do Kierownika Biura Promocji Miasta Ludwika Kiedrowskiego, 
czy w najbliższym czasie pojawią się na drogach dojazdowych do Tczewa, 
znaki informacyjne o zabytkach Tczewa.  
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Kierownik Biura Promocji Miasta Ludwik Kiedrowski – przygotowujemy się 
do promocji miasta wielkoplanszowej. W tej chwili mamy już przygotowane 
plansze - banery o wymiarach 6x2,5m, które usytuowane będą przy drodze Nr . 
Czynimy również starania, aby były także na zjeździe z autostrady w 
Stanisławiu.  
Druga rzecz, to znaki turystyczne, jest to temat strasznie nas, mówiąc o Biurze 
Promocji, denerwujący.  
Urząd Marszałkowski- Departament Turystyki, pięć, może sześć lat temu 
wystąpił do nas z pismem, z prośbą o podanie zabytków naszego miasta, o 
których chcielibyśmy informować, które stanęłyby przy drogach.  
Przesłaliśmy mapę miasta z drogami dojazdowymi. Nie wskazaliśmy miejsca, 
gdzie te znaki powinny stanąć. Wskazaliśmy 10 zabytkowych miejsc w 
Tczewie, do których te znaki by kierowały jadących turystów, albo co najmniej 
informowały gdzie te miejsca się znajdują.  
Niestety, na dzień dzisiejszy zostały postawione dwa takie znaki. Jeden, nie 
bójmy się tego słowa – ohydny, od strony Skarszew, mówiący, że do Wieży 
Ciśnień jest 4 km. Drugi od strony Gdańska, kierujący w ulicę Gdańską, jest to  
mała strzałeczka z napisem ,,mosty tczewskie”.  
W tej chwili tą sprawą generalnie się zajmuje Lokalna Organizacja 
Turystyczna. Trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, aby znaki te były 
postawione w odpowiednich miejscach. Tak wygląda stan na dzien dzisiejszy 
tego tematu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – materiał ten 
zostanie uzupełniony do następnego posiedzenia komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej, tak jak powiedział wcześniej Pan Z-ca Prezydenta Miasta 
Zenon Drewa. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z działalności Biura Promocji 

Miasta za 2008 rok 
 Pkt 10 porządku posiedzenia  
       Sprawozdanie z działalności  
       Komisji stałych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy są uwagi, propozycje do planów pracy poszczególnych 
komisji? 

           Uwag nie zgłoszono. 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdania z działalności komisji stałych 
za 2008 rok.  
 

           Pkt. 11 Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Pkt 11.1  porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie budżetu  
miasta na 2009 rok. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt powyższej uchwały.  
Uchwała ta została wprowadzona w związku z rozliczeniem 2008 roku, a w 
szczególności funduszy pozyskanych z programu wychowania w trzeźwości i 
oszczędności za zeszły rok.  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok. w 
głosowaniu za – 7 jednogłośnie.  
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o 
kwotę 384. 384 zł. jest to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 
przede wszystkim  oraz zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o 
kwotę 148.162 zł. z tytułu zwiększenia wydatków bieżących na realizację 
Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w związku z zamknięciem i rozliczeniem 2008 roku.  
Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu 
miasta o kwotę 236.222 zł.  
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 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2009 rok. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI /261/2009 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 20, 

( podczas głosowania pkt 11.1- obecnych 20 radnych)  
nieobecny radny: K. Misiewicz,  

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2009 rok. 
 
Skład Rady Miejskiej do momentu objęcia mandatu przez Pana Ryszarda 
Bruckiego ( pkt 11.3) liczy 21 radnych . 

 
 Pkt 11.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały  zmieniającej  
uchwałę Nr XXVIII/225/2008 Rady 
Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 r 

              w sprawie zatwierdzenia Gminnego  
              Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
              Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania  
              Narkomanii w mieście Tczewie na 2009 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Mirosław Kaffka – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/225/2008 Rady 
Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego  

              Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i   
              Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na 2009 r. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/ 262 /2009 
zmieniającą 

uchwałę Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 r. 
           w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na 2009 r. 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

( podczas głosowania pkt 11.2- obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz,  

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę                        
Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na 2009 r. 

            

Pkt 11.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
wstąpienia w miejsce wygasłego  
mandatu radnego Dariusz Zimnego    

          kandydata z tej samej listy  
          Ryszarda Bruckiego – złożenie ślubowania 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
projekt powyższej uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce wygasłego 
mandatu radnego Dariusz Zimnego kandydata z tej samej listy Ryszarda 
Bruckiego. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/263/2009 
w sprawie  

wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Dariusz Zimnego 
kandydata z tej samej listy Ryszarda Bruckiego 

podjęto jednogłośnie: za – 20, 
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( podczas głosowania pkt 11.3- obecnych 20 radnych)  
podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz,  

Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce wygasłego 
mandatu radnego Dariusz Zimnego kandydata z tej samej listy Ryszarda 
Bruckiego. 

Złożenie ślubowania przez radnego Ryszarda Bruckiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do 
radnego Ryszarda Bruckiego z zapytaniem: czy jest gotowy do złożenia 
ślubowania. 

Radny Ryszard Brucki – poinformował, że jest gotowy do złożenia ślubowania. 

Wobec powyższego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – odczytał treść  
ślubowania:  

Treść ślubowania:  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza 
Mroczkowskiego treści ślubowania, radny Ryszard Brucki wypowiedział słowa 

,,Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
 

Po przyjęciu przez radę projektu uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce 
wygasłego mandatu radnego Dariusz Zimnego kandydata z tej samej listy 
Ryszarda Bruckiego oraz po złożeniu przez radnego Ryszarda Bruckiego 
ślubowania, skład rady liczy 22 radnych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wręczył radnemu 
Ryszardowi Bruckiemu legitymacje radnego Rady Miejskiej w Tczewie oraz 
znaczek z herbem miasta Tczewa.  

 

Pkt 11.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           powołania Ryszarda Bruckiego do 
           składów komisji stałych Rady Miejskiej   
           w Tczewie kadencji 2006-2010   

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
projekt wyżej wymienionej uchwały. Radny Ryszard Brucki wyraził wolę pracy 
w Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Ryszarda Bruckiego do 

           składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010. 
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W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXI/264/2009 

w sprawie  
powołania Ryszarda Bruckiego do składów komisji stałych 

 Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 11.4- obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz,  

 
Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie odwołania ze składów komisji stałych 

Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 
 

Pkt 11.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           wygaśnięcia mandatu radnego  
                            Stanisława Smolińskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława 
Smolińskiego 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
Stanisława Smolińskiego. 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXI/265/2009 
w sprawie  

                          wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Smolińskiego 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 11.5- obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz,  

 
Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
Stanisława Smolińskiego. 

 
Pkt 11.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 
odwołania Stanisława Smolińskiego 
ze składów komisji stałych Rady 
Miejskiej w Tczewie kadencji  
2006-2010 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie odwołania Stanisława Smolińskiego ze składów 
komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie  kadencji 2006-2010. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Stanisława Smolińskiego ze 
składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie  kadencji 2006-2010. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/266/2009 
w sprawie 

odwołania Stanisława Smolińskiego ze składów komisji stałych 
Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010, 

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

podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz,  
 

Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie odwołania Stanisława Smolińskiego 
ze składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie  kadencji 2006-2010. 
 
Następnie  
Radni Rady Miejskiej, podziękowali Panu Stanisławowi Smolińskiemu za 
dotychczasową pracę w Radzie Miejskiej. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya –w imieniu organu wykonawczego podziękował, 
ustępującemu radnemu Stanisławowi Smolińskiemu za współpracę.  
A z drugiej strony, jako organ wykonawczy byłego radnego wita w szeregach 
pracowników urzędu.  
Stanisław Smoliński – podziękował za dwuletni okres współpracy, zapraszając 
zebranych w czasie przerwy w obradach sesji, na poczęstunek.  
 

 Pkt 11.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

                   zmiany uchwały w sprawie  
                   przystąpienia Gminy Miejskiej  
                   Tczew do stowarzyszenia gmin  
                   i powiatów pod nazwą Ogólnopolska  

           Federacja Młodzieżowych Samorządów  
Lokalnych, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały.  
Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Radny Krzysztof Korda – poinformował, 
że ze względu na wybór nowego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady 
Miasta, należy dokonać zmiany w powyższym projekcie uchwały.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod 
nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. 
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W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXI/267/2009 

w sprawie 
                    zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej 

                   Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska 
Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, 

podjęto jednogłośnie: za – 21 
( podczas głosowania pkt 11.7- obecnych 21 radnych)  

podczas głosowania nieobecny K. Misiewicz,  
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i 
powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów 
Lokalnych. 

 
Pkt 11.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           uchylenia uchwały w sprawie  
           zasad korzystania ze stołówek  
           szkolnych oraz odpłatności za  
          posiłki przygotowywane w tych  

stołówkach, dla których organem  
          założycielskim jest Gmina Miejska Tczew 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie  
 
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 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad 
korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane 
w tych stołówkach, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska 
Tczew. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/268/2009 
w sprawie  

 
          uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek 

             szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, 
           dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Tczew 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
( podczas głosowania pkt 11.8- obecnych 22 radnych)  
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Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki 
przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem założycielskim jest 
Gmina Miejska Tczew. 

 
Pkt 11.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

                    zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego  
            zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   

                    odprowadzania ścieków przez Zakład  
                    Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
                     w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – Komisja 
Polityki Gospodarczej opiniuje pozytywnie projekt w/w uchwały w głosowaniu 
9 – za. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie 
Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, 4 – za, przeciw –1, wstrz. -3 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/269/2009 
w sprawie  

zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 11, przeciw – 2, wstrz.-9 

( podczas głosowania pkt 11.9- obecnych 22 radnych)  
przeciw głosowali: J. Kulpa. T. Jezierski, 

wstrzymali się od głosu: G. Pierzynowska, T. Tobiański, Cz. Roczyński, B. Genca,             
G. Antczak,  R. Kucharski, R. Brucki, B. Kamińska, W. Mroczkowski,  

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie. 

 
Pkt 11.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
powołania  Krzysztofa Kordy  
na Przewodniczącego Komisji  
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Polityki Społecznej i zmiany uchwały 
           w sprawie powołania przewodniczących 
           i wiceprzewodniczących stałych  komisji 
           Rady Miejskiej w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania  Krzysztofa Kordy na 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i zmiany uchwały w sprawie 
powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych  komisji Rady 
Miejskiej w Tczewie 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/270/2009 
w sprawie  

        powołania  Krzysztofa Kordy na Przewodniczącego Komisji Polityki 
              Społecznej i zmiany uchwały w sprawie powołania przewodniczących                                
             i wiceprzewodniczących stałych  komisji Rady Miejskiej w Tczewie 

podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz.-1 
( podczas głosowania pkt 11.10- obecnych 22 radnych)  

wstrzymał się od głosu radny Krzysztof Korda,  
 

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania  
Krzysztofa Kordy na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i zmiany 
uchwały w sprawie powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących 
stałych  komisji Rady Miejskiej w Tczewie 

 
Pkt 11.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           nadania nazwy bulwarowi, 
           położonemu nad rzeką Wisłą,  
           pomiędzy ulicą Żeglarską i Jana z Kolna 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy bulwarowi, położonemu nad rzeką 
Wisłą, pomiędzy ulicą Żeglarską i Jana z Kolna, która sporządzona została na 
wniosek Komisji ds. opiniowania nazw ulic. 
 
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania nazw ulic Kazimierz Ickiewicz – 
komisja odwołała się tutaj do społeczeństwa. Przez kilka miesięcy drogą 
listowną albo elektroniczną, mogły wpływać od mieszkańców wnioski. 
Zdecydowana większość tych wniosków opowiadała się, aby nazwać to miejsce 
,,Bulwar nad Wisłą imienia Sambora II.  
Biorąc pod uwagę również to, że w sąsiedztwie znajduje się ulica Sambora, 
która prowadzi do bulwaru, jak i ulica Zamkowa, przy której znajdował się 
zamek Sambora II.  
Także komisja była tutaj jednomyślna.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- bardzo dziękuje 
Panu Przewodniczącemu , czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – czytając w tej chwili, nasunęło mi się, że 
powinno być wpisane określenie ,,Książę” Sambor II. 
Jest to sugestia dla komisji, o wprowadzenie takiej autopoprawki. Ponieważ jest 
to również wymiar edukacyjny.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- myślę, że tę 
sugestię możemy na wniosek kolegi radnego przegłosować i ująć w projekcie 
uchwały. Wówczas komisja ds. nazewnictwa ulic, nie musiałaby już tego 
przegłosowywać.  
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania nazw ulic Kazimierz Ickiewicz – 
komisja zastanawiała się, czy to ma być bulwar imienia Sambora II, czy Księcia 
Sambora II.  
I wyszliśmy z tego założenia, że praktycznie, nie mówi się  Księcia Sambora II, 
tylko Sambora II. Więc wydaje mi się, że uwaga kolegi Kazimierza 
Smolińskiego jest słuszna i w samym nazewnictwie to słowo ,,Księcia” może 
figurować. A jak to będzie w obiegu, no to jest już inna sprawa. Nie wiadomo 
jak mieszkańcy będą mówili, Księcia Sambora II, czy Sambora II, czy może 
Sambora.  
Mówię tu we własnym imieniu. Ale możemy słowo ,,Księcia” chyba jako 
autopoprawkę przyjąć.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – może tutaj dodam – 
nie chciałam w tym miejscu zabierać głosu, ale może to uzupełni i ułatwi nam 
podjęcie decyzji. Chciałam w punkcie wolne wnioski, wrócić do sprawy 
tabliczek informacyjnych – edukacyjnych, o czym kolega mówił. Zwłaszcza w 
momencie, kiedy powstają nowe ulice i nazwiska osób, których te ulice będą 
nosiły są znamienite. Natomiast nie koniecznie są one znane szerszemu gronu 
naszym mieszkańcom.  
Już w poprzedniej kadencji proponowałam, aby na tabliczkach informacyjnych 
zawarta była krótka informacja o osobie, której imieniem nazwana jest ulica. 
Czyli jeżeli jest to książę – to z datą urodzenia i data śmierci, jeżeli jest to 
regionalista itd.  
Chciałam jeszcze dodać , że to jest stosowane w bardzo wielu państwach, 
ułatwi to turystom i mieszkańcom, poznanie osób, których imię nosi dana ulica.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie wniosek radnego Kazimierza Smolińskiego, o dodanie w projekcie 
uchwały słowa Bulwar Nadwiślański imieniem ,,Księcia” Sambora II. 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek  
radnego Kazimierza Smolińskiego 

o dodanie w projekcie uchwały słowa Bulwar Nadwiślański imieniem 
,,Księcia” Sambora II 
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podjęto większością głosów: za – 18, przeciw – 0, wstrz.-4 
( podczas głosowania w/w wniosku- obecnych 22 radnych)  

wstrzymali się od głosu: B. Chylicka, T. Tobiański, B. Genca, Cz. Roczyński,  
 

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Kazimierza Smolińskiego o 
dopisanie w projekcie uchwały słowa ,,Księcia” Sambora II.  
 
Następnie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
glosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy bulwarowi, położonemu 
nad rzeką Wisłą, pomiędzy ulicą Żeglarską i Jana z Kolna, wraz z przyjęta 
autopoprawką.  
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/271/2009 
w sprawie  

nadania nazwy bulwarowi, położonemu nad rzeką Wisłą, 
pomiędzy ulicą Żeglarską i Jana z Kolna 

podjęto jednogłośnie: za – 22 
( podczas głosowania pkt 11.10- obecnych 22 radnych)  

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
bulwarowi, położonemu nad rzeką Wisłą, pomiędzy ulicą Żeglarską i Jana z 
Kolna. 
 
Pkt 11.12 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany nazwy ulicy  Bocznej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy  Bocznej, sporządzony na 
wniosek komisji ds. nazewnictwa ulic.  
 
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania nazw ulic Kazimierz Ickiewicz – 
komisja odniosła się do wniosku jaki został złożony przez Księdza proboszcza 
Piotra Wygę. Wniosek został pozytywnie przez komisję przegłosowany, za -3, 
wstrz. -2.  
Wzięto tutaj pod uwagę, że ks. Aleksander Kupczyński w okresie 
międzywojennym był długoletnim proboszczem parafii. Komisja zaopiniował  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy  Bocznej. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/272/2009 
w sprawie  

zmiany nazwy ulicy  Bocznej 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 2,  

( podczas głosowania pkt 11.12- obecnych 22 radnych)  
                                  wstrzymali się od głosu: T. Tobiański, G. Pierzynowska,  
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Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy  
Bocznej. 
 
Pkt 11.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           nadania nazw nowoprojektowanym  
           ulicom 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowoprojektowanym ulicom, 
sporządzony na wniosek komisji ds. nazewnictwa ulic.  

 
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania nazw ulic Kazimierz Ickiewicz –
proszę Państwa wyjaśnię, że po wycofaniu w miesiącu grudniu 2008r. projektu 
uchwały dotyczącego nazw nowoprojektowanych ulic, trwały ponownie 
rozmowy na temat nazw ulic. Pierwotnie zaproponowane przez komisję ds. 
opiniowania nazw ulic nazewnictwo, budziło -powiedzmy zastrzeżenia. 
Wówczas odniosłem się do tego, co zgłosił kolega Kazimierz Smoliński, że 
komisja miała na uwadze tylko to, aby pewien obszar, fragment miasta kojarzył 
się z konkretnie określonym nazewnictwem. 
Powiedziałem również, że propozycja, która została złożona jest oczywiście jak 
najbardziej słuszna. Upamiętnienie działaczy regionalnych, czy przedstawicieli 
II RP, o których kolega Kazimierz mówił, jest jak najbardziej zasadna.  
Komisja wzięła pod uwagę odzew społeczny, który miał miejsce w miesiącu 
grudniu 2008, styczniu 2009r. Wpłynęły również pisma różnych środowisk, a 
mianowicie: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Klubu Radnych PiS, NSZZ 
,,Solidarność” Akcji Katolickiej. Komisja przeanalizował jeszcze raz 
zaproponowane nazwiska do uwzględnienia w nazwach ulic, na tym fragmencie 
osiedla Górki, przy ul. Głowackiego.  
Biorąc pod uwagę zasadność zgłoszonych oddolnych propozycji, proponuje 
nazewnictwo, które jest zawarte w projekcie uchwały.  
Proponowałbym, po rozmowie na ten temat z kolegą Kazimierzem Smolińskim, 
aby w § 1 pkt 7 oraz w § 2 pkt 6 dodać płk Stanisława Janika. A do 
praktycznego użytku  zapis brzmiałby -  płk. Janika.  
Komisja ds. opiniowania nazw ulic projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 
w głosowaniu: za – 4, wstrz. – 1.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, 
aby w projekcie uchwały dopisać ,,płk” przed imieniem i nazwiskiem 
Stanisława Janika.  
 
Radny Mirosława Kaffka – zanim przystąpimy do głosowania, chciałbym, 
abyście Państwo zwrócili uwagę na rozbieżność pomiędzy paragrafami.                    
W § 1pkt3 jako pełna nazwę jest ulica Forsterów, a w § 2 już ulicy Forsterów 
już nie ma. Więc należałoby tam skrót Forsterów tam umieścić.  
 
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania nazw ulic Kazimierz Ickiewicz – 
wydaje mi się, że tutaj nie zachodzi taka potrzeba, dlatego, że to jest już nazwa, 
która będzie w obiegu funkcjonowała.  
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Stąd zmienia się trochę numeracja w § 1 jest poz. 11,  a w § 2 jest poz. 10. 
Ulica Forsterów jest nazwą uniwersalną.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- sądzę, że to 
wyjaśnienie jest dla radnego wystarczające. Nazwa ulicy jest jednocześnie 
skrótem, który musiałby być powtórzony w § 2. Nie miałoby sensu tego 
powtarzać, więc zostawmy to tak jak jest w projekcie uchwały.  
Zwrócił się z zapytaniem: czy są inne uwagi do projektu uchwały? 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kazimierz Smoliński – w imieniu klubu 
Radnych PiS, chciałbym podziękować Komisji ds. opiniowania nazw ulic, panu 
przewodniczącemu nad pochyleniem się nad wnioskami społecznymi i 
uwzględnieniem zmian. Rozmawiałem osobiście z wieloma radnymi, zmiana ta 
znalazła, że tak powiem poparcie radnych.  
Myślę, że rzeczywiście nie powinniśmy się obawiać podejmowania takich 
decyzji. Niezależnie od tego jak będziemy je oceniali, uważam, że w ocenie 
historycznej będzie to słuszna decyzja, że nadajemy nazwy historyczne, 
kociewsko-pomorskie.  
Może tutaj już nie ma tego typowego kociewskiego wymiaru, o czym 
mówiliśmy pierwotnie. Mamy przynajmniej dwóch regionalistów pomorskich. 
Ale ten wymiar lokalny jest zachowany i na pewno będzie to miało w 
przyszłości i teraz obecnie uznanie w społeczeństwie, jak również wymiar 
edukacyjny, ponieważ są zawarte notatki biograficzne.  
Mówiła o tym koleżanka Wiceprzewodnicząca rady Grażyna Antczak, że w 
przyszłości powinno to znaleźć odzwierciedlenie na nazwach. Również 
wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że nazwy powinny być w pełnej nazwie. 
Jeżeli mamy króla, to powinno to być Król Jan III Sobieski.  
Ulica Sambora ma nazwę tylko Sambora. Ale mamy już przecież Księżniczkę 
Dobrawę, więc to ma wymiar edukacyjny.  
Myślę, że powinniśmy o to dbać, aby społeczeństwo, a szczególnie młodzież 
była zapoznana z nowymi, a także ze starymi nazwami ulic. Mamy wielu króli, 
znanych postaci w Polsce i trzeba tę edukację prowadzić.  
Także dziękuje jeszcze raz komisji ds. opiniowania nazw ulic, za zmianę 
stanowiska i liczę, że rada poprze ten projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania nazw ulic Kazimierz Ickiewicz –  
proszę Państwa, faktycznie są tutaj nazwiska nie tylko związane z Tczewem, 
czy Kociewiem, ale z Pomorzem Gdańskim. I myślę, że jedno nazwisko w 
sposób szczególny należałoby przywołać. Jest to nazwisko Lecha 
Bądkowskiego. O przedstawienie informacji poproszę kolegę Krzysztofa 
Kordę.  
Radny Krzysztof Korda – przedstawił sylwetkę Lecha Bądkowskiego.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – nie chciałam zabierać głosu, ale proszę 
Państwa, radny Kazimierz Smoliński mówił, że w imieniu radnych, w imieniu 
stowarzyszeń, komisja ds. opiniowania nazw ulic, do której należę, dokonała 
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zmiany na prośbę Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Solidarności i 
Klubu Radnych PiS 
Proszę Państwa wcześniej myśmy ustalili, że nazewnictwo ulic ma być krótkie i 
proste.  
Bardzo mi się spodobało uzasadnienie Prezydenta, który wskazywał, że są to 
tereny osiedla Górki na lewo od ul. Głowackiego, które idą aż pod las, pod 
Śliwiny. Tam będą kolejne działki i wszystkie te tereny mają mieć zbliżone 
nazwy ulic.  
Myśmy starali się zrobić to bardzo ładnie, jako ulicę Słoneczną, Chabrową itp. 
Dokonaliśmy zmiany proponowanej ulicy Żytniej, która nam się kojarzyła 
różnie i Łanowej.  
Na wniosek koleżanki Renaty Armatorskiej zmieniliśmy to na bardzo piękną 
nazwę właśnie: Słonecznikową. Raptem robimy zmiany. To SA bardzo długie 
nazwy. Zajmuję się też historią i z wielkim szacunkiem podchodzę do tych 
ludzi. Z lewej strony będzie kolejne osiedle i już tak sobie wyobrażaliśmy, że 
tam może być ulica Leśna Grzybowa, Rydzowa. A tu dalej dajemy nazwiska. 
No różnie to z nazwiskami bywa.  
Nie chciałam zabierać głosu, ale szczerzę mówię, że wstrzymam się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- widzę, że były 
poważniejsze uchwały niż nazwa ulic, ale ta uchwała jednak zaabsorbowała 
radnych niesamowicie.  
 
Radna Barbara Kamińska – nie chcę się odnosić do meritum, bo zaraz 
będziemy głosować i każdy będzie mógł się w głosowaniu wypowiedzieć.  
Ale chciałabym zwrócić uwagę na drobną sprawę, w uzasadnieniu do uchwały 
przy wszystkich nazwiskach są daty urodzin i śmierci, a w ostatnim zabrakło. 
Myślę, że to jest zwykłe przeoczenie i chyba to zostanie uzupełnione.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  poinformował, 
aby uzupełnić uzasadnieniu do uchwały, przy ostatnim nazwisku datę 
urodzin i zgonu.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowoprojektowanym 
ulicom wraz z autopoprawkami, dopisanie ,,płk” przed imieniem i nazwiskiem 
Stanisława Janika oraz aby w uzasadnieniu do uchwały, uzupełnić przy 
ostatnim nazwisku datę urodzin i zgonu.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/273/2009 
w sprawie  

nadania nazw nowoprojektowanym ulicom 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 3,  

( podczas głosowania pkt 11.13- obecnych 22 radnych)  
                                  wstrzymali się od głosu: G. Pierzynowska, J. Kulpa, B. Genca,  
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Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw 
nowoprojektowanym ulicom. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  ogłosił przerwę 
w obradach sesji 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
 
Pkt 11.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           uchylenia uchwały w sprawie  
           wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
           na czas nieoznaczony nieruchomości 
           stanowiącej własność Gminy Miejskiej    
           Tczew położonej przy Al. Zwycięstwa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – Komisja 
Polityki Gospodarczej opiniuje pozytywnie projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w głosowaniu za- 6, wstrz.-2 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – uchylenie uchwały jest niezbędne, 
ponieważ wnioskodawca wystąpił o anulowanie wniosku o wydzierżawienie. 
Stąd też uchwała, która wyrażała zgodę wydzierżawienie, w tym momencie 
stała się bezprzedmiotowa i musimy ją uchylić.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Zwycięstwa. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/274/2009 
w sprawie  

           uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność  
Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Zwycięstwa 

 
podjęto większością głosów: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 2,  

( podczas głosowania pkt 11.14- obecnych 20 radnych)  
                                  wstrzymali się od głosu: T. Tobiański, R. Brucki,  
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Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy 
Al. Zwycięstwa 
 
Pkt 11.15 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           przeprowadzenia kontroli problemowej 
           dotyczącej remontu kuchni i prowadzenia 
           dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10 
           w Tczewie     

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej 
remontu kuchni i prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10 
w Tczewie. 
Proponuję, aby nie wychodzić poza kompetencje rady – skreślić w projekcie tej 
uchwały część zdania, mówiącą o konsekwencjach i nieterminowości 
dożywiania dzieci w szkole.  
My możemy wnioskować i podejmować uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
kontroli dotyczącej terminowości i prawidłowości przeprowadzenia remontu w 
kuchni. Ale też nie możemy mówić o konsekwencjach i odpowiedzialności za 
nieterminowe dożywianie dzieci w szkole, bo jeszcze nie było kontroli.  
Dlatego proponuje Państwu, abyście w uzasadnieniu skreślili zapis mówiący o 
konsekwencjach i nieterminowości dożywiania dzieci w szkole.  
 
Radna Bożena Chylicka – zwróciła się z zapytaniem: na jakiej podstawie Klub 
Radnych PO zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poproszę o 
odpowiedź wnioskodawcę, Przewodniczącą Klubu Radnych PO Brygidę  
Genca, która składała wniosek oficjalny na Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodnicząca Klubu Radnych PO Brygida  Genca – myślę, że podstawą 
prawną jest to, że każdy obywatel, każdy radny ma prawo wnosić o 
przeprowadzenie kontroli.  
Tu akurat była taka sprawa, że zwróciłam się w imieniu klubu do Komisji 
Rewizyjnej na której umotywowałam dlaczego zwracamy się o 
przeprowadzenie takiej kontroli. Komisja Rewizyjna łącznie z 
przewodniczącym uzgodniła, że oni nie będą wnioskować, tylko żeby 
bezpośrednio zwrócić się do Przewodniczącego Rady. Komisja Rewizyjna 
popiera to moje uzasadnienie, natomiast będzie to szybsza droga, jeżeli projekt 
uchwały będzie wniesiony pod obrady Rady. Dlatego, że to rada decyduje, a nie 
Komisja Rewizyjna o przeprowadzeniu takiej kontroli.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przypomnę 
Państwu, ze podjęliśmy uchwałę o kontrolach realizowanych w I półroczu 2009 
r. przez Komisję Rewizyjną. I to jest dokument obowiązujący w planie kontroli 
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Komisji Rewizyjnej. Dlatego chcąc wprowadzić tę kontrolę na wniosek radnej, 
czy kogokolwiek innego z mieszkańców Tczewa, musi podjąć uchwałę Rada 
Miejska, na podstawie § 87 i później § 91pkt1 statutu miasta Tczewa.  
Stąd propozycja uchwały.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej 
dotyczącej remontu kuchni i prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole 
Podstawowej Nr 10 w Tczewie, wraz z autopoprawką o wykreślenie w 
uzasadnieniu do uchwały zdania, mówiącego o konsekwencji i nieterminowości 
dożywiania dzieci w szkole.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXI/275/2009 
w sprawie  

 
przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej remontu kuchni 

i prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10  
w Tczewie 

podjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 2, wstrz. – 6,  
( podczas głosowania pkt 11.15- obecnych 22 radnych)  
Przeciw głosowali: T. Tobiański, A. Truszkowski, 

                   wstrzymali się od głosu: R. Brucki, M. Augustyn, B. Jeszke, K. Smoliński, 
                                                           B. Kamińska,  M.Kaffka  
 

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej remontu kuchni i 
prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie. 

 
Pkt.12 porządku posiedzenia  

           Opinia Rady Miejskiej w Tczewie 
           z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie      
           projektu uchwały Sejmiku Województwa  
           Pomorskiego w sprawie likwidacji Szpitala                 
           Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej 

w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt powyższej opinii.  
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie Opinię Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w 
sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 
likwidacji Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania  
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Opinię 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 lutego 2009 r.  

w sprawie 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 

likwidacji Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 22  

( podczas głosowania pkt 12- obecnych 22 radnych)  
 

Rada pozytywnie zaopiniowała Opinię Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 
lutego 2009 r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie likwidacji Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki 
Długoterminowej w Tczewie. 

 
Pkt.13 porządku posiedzenia  

           Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
aby interpelacje i wnioski były zgłaszane na piśmie. Ponieważ na  wnioski 
zgłaszane ustnie na sesji z zapisem w protokole, Prezydent czy Urząd Miasta 
nie będzie odpowiadał.  
 
Treść interpelacji 

1. Radna Gertruda Pierzynowska  
Radna zwraca się o odwodnienie terenu przy markiecie ,,Polo”, a po 
odwodnieniu obsadzić zielenią, wokół pobudować ścieżki, ustawić ławy i 
stoły. W całości przeznaczyć na cele rekreacyjne – utworzenie małego 
parku.  
 
Treść interpelacji znajduje się w w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 12. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- bardzo 
dziękuję, ale czy to nie jest wniosek ? 
Proszę Państwa zwracam jeszcze raz uwagę, bo nie chciałbym wyświetlać 
informacji, co powinno być treścią wniosku. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – doszło do tego, że my już w tej chwili nie 
wiemy czy jest to wniosek, czy interpelacja.  
Drabinki do basenu – co to było wniosek, czy interpelacja. 
Naprawdę trudni to … - składałam pierwszy wniosek w tej sprawie, a teraz 
to już naprawdę uważałam za słuszne, żeby nazwać to interpelacją.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę 
Państwa zacytuje … 
 
Radny Tomasz Tobiański – zanim Pan Przewodniczący zacytuje, mam tylko 
taką prośbę, bo Pan niektórych wyróżnia w sensie negatywnym, żeby 
pokazać, że ktoś złożył wniosek w punkcie interpelacje.  
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Natomiast inne osoby, które składają wnioski (według nas), Pan czyta jako 
interpelacje bez żadnego komentarza.  
Raz dotknęła sprawa mnie i dlatego proszę Pana Przewodniczącego (myślę, 
że nie tylko w swoim imieniu), jeżeli Pan ocenia, czy to jest interpelacja, 
czy wniosek, to bardzo proszę wszystkie, albo w ogóle nie podejmować 
tego tematu.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- nie zgadzam 
się z kolegą radnym jak najmniejsze tutaj intencje bym miał, żeby tak 
traktować sprawę, naprawdę.  
To od was drodzy Państwo zależy, jak sobie rozumiecie rzecz, a jak 
rozumiecie, to tak to wychodzi. Jeżeli radny pisze na druku interpelacja, to 
ja nie mam innego prawa, jak tylko traktować to jako interpelację. Ponieważ 
może to się wiązać z wydatkiem finansowym, podjęciem jakiejś uchwały, 
zmiany WPI, czy czegoś innego. Tak to dzisiaj można traktować.  
Interpelacja wymaga szerszego spojrzenia, łącznie z nawet z prawem 
lokalnym, zmiany np. WPI, budżetu. A nie tylko, że wnioskuję, żeby 
postawić ławkę, naprawić przystanek, albo aby się paliła żarówka. 
Nie przyjmuje tej uwagi kolego radny, że mam jakieś intencje, żeby kogoś 
wyróżniać, naprawdę. Wybaczy kolega, za mocne słowa kolega użył w tym 
momencie. Nawet mi przez myśl nie przeszło. Otrzymałem ten materiał, 
taki jakim był, nic więcej.  
Zawsze można przyjść do przewodniczącego, porozmawiać o tym, nie ma 
problemu. 
 
Czy są jeszcze jakież inne interpelacje, bądź wnioski? 

 
2. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z zapytaniem, interpelacją do Pana Prezydenta: kto jest 
odpowiedzialny za porządek na ulicach powiatowych znajdujących się w 
naszym mieście. Mówiąc o porządku , to mam na myśli bezpieczeństwo dla 
osób poruszających się pieszo jak i pojazdami.  
Chodzi dokładnie o ulicę Rokicką, a w szczególności w niedzielne godziny, 
kiedy SA msze św. Czy uroczystości w ciągu tygodnia. Ulica ta jest z obu 
stron zastawiona pojazdami. Mieszkańcy ulicy Rokickiej na mają 
możliwości dotrzeć do swoich budynków mieszkalnych.  
Chciałbym tutaj nadmienić, że zarówno Pani Grażyna Antczak, Pani 
Barbara Kamińska jaki ja składaliśmy już dawno wniosek o to, aby 
wybudować parking za pomnikiem papieża. Ułatwiło by to mieszkańcom 
korzystającym z mszy niedzielnych pozostawiać tam samochody. Nie 
byłoby takich utrudnień w komunikacji jakie są dotychczas.  
Treść interpelacji znajduje się w w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 11 

Treść wniosków: 
1. Radny Janusz Kulpa  

         Radny wnosi o zamontowanie progów spowalniających na ulicy Kościuszki              
         w Tczewie – Przedszkole Nr 9  
          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 17 
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2. Radny Czesław Roczyński  
    Radny wnosi o jak najszybsze wyremontowanie drogi dojazdowej i                   
    chodników przy ulicy Jedności Narodu, stanowiących dojazd do internatu   
    Liceum Ekonomicznego. Szczególnie w katastrofalnym stanie są chodniki.    
    Wniosek taki był już kiedyś złożony przez radną Barbarę Kamińską.  
 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 15 

 
3. Radny Czesław Roczyński  

    Radny zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o   
    zainstalowanie lustra przy ulicy Niepodległości – Sobieskiego. Łatwiej i   
    bezpieczniej jest ustawienie lustra na ulicy Sobieskiego niż stałe patrole            
    Policji i Straży Miejskiej na tym skrzyżowaniu.  
 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 14 

 
4. Radny Krzysztof Korda 

    Radny wnosi o zamieszczenie na łamach ,,Panoramy Miasta” i na stronie   
    internetowej www. tczew.pl informacji, przybliżającej sylwetki patronów     
    nowych ulic w Tczewie, uchwalonych uchwałą z dnia 26.02.2009r. 
 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 16 

 
5. Radny Kazimierz Ickiewicz 

                 Radny wnosi o dokonanie miejsc wokół: 
                  - studni kanalizacyjnych znajdujących się przy ul. K. Jagiellończyka 14i            
                    Zygmunta Starego 12  
                  - hydrantu znajdującego się przy ul. K. Jagiellończyka. Może dojść do              
                    zapadnięcia się fragmentu jezdni lub chodnika. ( dotyczy                               
                    ul. K. Jagiellończyka).  
 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 13. 
 

Pkt.14 porządku posiedzenia  
           Wolne wnioski, oświadczenia 
 

Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym zabrać głos, po raz kolejny, tutaj 
dzięki koledze słyszę, że temat tego wyjazdu np. który był poruszany na 
Komisji Polityki Gospodarczej i omawiany ze Strażą Miejską już dwukrotnie 
przynajmniej, jest znowu przywoływany. 
Chciałbym włożyć taki kij w mrowisko, nauczmy się, że jeżeli rozmawiamy na 
jakiś temat, ustalamy pewną sprawę, to załatwiajmy to do końca.  
Wielokrotnie tutaj koledzy zgłaszają po raz drugi, trzeci ten sam wniosek, który 
nie jest do końca realizowany, sprawa nie jest rozwiązana.  
Wydaje mi się, że bez sensu jest, mielenie tematów przez kolejny czas, 
załatwianie jednej prostej rzeczy przez rok, czy dwa lata.  
Apeluję o to, abyśmy wypracowali jakiś system, który pozwalałby nam na 
jednorazowe załatwienie przynajmniej prostych spraw.  
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Radna Powiatu Tczewskiego Wiesława Quella – zwracam się z apelem do 
Rady Miejskiej w Tczewie o wsparcie, a do Pana Prezydenta o ponowne 
przeanalizowanie złożonej oferty dotyczącej przejęcia i zagospodarowania 
pomieszczeń dla dzieci i młodzieży, po dawnym Domu Kultury przy  
Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Garnuszewskiego. Złożyliśmy do Urzędu 
Miasta  ofertę jako Fundacja dla Tczewa na zagospodarowanie powyższych 
pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność ośrodka dla dzieci z rodzin 
biednych i patologicznych, poszerzoną o działalność kulturalną dla dzieci i 
młodzieży chcącej rozwijać swoje zainteresowania. Projekt przewidywał 
również miejsce spotkań dla seniorów z najbliższych okolic.  
W rozmowie z Z-cą Prezydenta usłyszałam odpowiedź, że miasto nie jest 
zainteresowane przejęciem w/w pomieszczeń, ponieważ przejmuje budynek na 
Placu Św. Grzegorza. Rozumiem, po prostu chodzi o środki.  
Chcemy jednak przekonać Pana Prezydenta, że ta osiedlowa część miasta, jest 
szczególnie poszkodowana i warto jeszcze raz taką inicjatywę rozpatrzyć.  
 Na moja prośbę Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej wstrzymał się z 
ogłoszeniem przetargu na działalność komercyjną, do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu. Niestety oferta została odrzucona. 
Mieliśmy nadzieję, że miasto znajdzie środki na wymieniona działalność.  
Osiedle Śródmieścia II i Osiedle Bajkowe pozbawione jest miejsc spotkań 
dzieci i młodzieży. 
Jako członkowie Fundacji dla Tczewa, blisko związani, uczestniczący od wielu 
lat w działalności kulturalnej naszego miasta, widzimy taką potrzebę 
utworzenia takiego ośrodka.  
Jeszcze raz w imieniu Fundacji dla Tczewa, proszę o wsparcie naszych działań, 
na rzecz mieszkańców Tczewa. 
Dodam jeszcze, że pozyskaliśmy prywatna osobę, która wspomoże nas w 
kosztach dzierżawy lokalu. 
Spodziewamy się, że na działalność pomoże miasto. Jeżeli nie, to trudno, 
podjęliśmy taka decyzję i będziemy dalej starali się prowadzić prywatnie, czy 
jako fundacja.  
Dodam jeszcze na koniec, że tymi pomieszczeniami byliśmy zainteresowani, 
również dlatego, że chcieliśmy utworzyć tam punkt przedszkolny. Koko, ze jest 
problem z miejscami w przedszkolach. Ale okazało się, ze niestety ten budynek 
nie znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.  
Panie Prezydencie bardzo prosimy jeszcze raz o przeanalizowanie naszej 
propozycji. Z góry dziękuję bardzo.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – chciałam zapytać o jedną rzecz, bo z tego co 
wiem, koleżanka radna założyła Fundacje dla Tczewa na rzecz dzieci 
uzdolnionych. A dzisiaj słyszę, że ma być to dla dzieci biednych i 
nieszczęśliwych. Więc to jest jedno pytanie. 
 Drugie pytanie: budynek Spółdzielni stanowi własność spółdzielców na 
pewno jest w planie zagospodarowania przestrzennego i stanowi własność 
spółdzielni.  
W tej kadencji nie jestem we władzach rady nadzorczej spółdzielni, ale wiem 
doskonale, że nie słyszałam o jakimkolwiek przetargu komercyjnym na 
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działalność tego typu. Bowiem te pomieszczenia maja być ogólnego użytku, 
więc można sobie dobrowolnie korzystać z tych pomieszczeń, a nie żeby na 
stałe były one wynajmowane. To jest druga rzecz.  
Natomiast koleżanka jeszcze mówi, że brak jest miejsc, takich gdzie dzieci 
mogą się spotykać. Tu bym się nie zgodziła, bowiem osiedle Suchostrzygi 
dysponuje spółdzielczym domem kultury, jest świetlica socjoterapeutyczna. 
Także dzieci maja zajęcia. Nie jest to ugór w tym temacie.  
I dlatego chciałabym konkretnie się dowiedzieć, jaka to nabyć fundacja, czy 
rzeczywiście na rzecz dzieci uzdolnionych, czy dla tych biednych i 
pokrzywdzonych.  
 
Radna Powiatu Tczewskiego Wiesława Quella – poinformowała, że na stronie 
internetowej Fundacji dla Tczewa, zamieszczony jest statut, w którym zawarte 
są wszystkie informacje dotyczące fundacji. Jest to bardzo szeroki zakres.  
Drugie pytanie dotyczyło miejsc, w których mogą działać organizacje dla dzieci 
i młodzieży. Mówiła Pani o osiedlu Suchostrzygi, a nam chodzi o osiedle 
Garnuszewskiego, na którym nie ma takiej organizacji, ponieważ została ona 
zlikwidowana.  
W uzupełnieniu miałby to być ośrodek również dla dzieci z rodzin 
patologicznych.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – chciałbym odnieść się do tego co Pani radna 
Powiatu Tczewskiego Wiesława Quella powiedziała i jak najbardziej poprzeć tę 
inicjatywę.  
Jednocześnie chciałbym odnieść się do wypowiedzi radnej Gertrudy 
Pierzynowskiej, nie widzę tu sprzeczności - dzieci uzdolnione i biedne. Dzieci 
biedne też są uzdolnione, tym bardziej dzieci z tego środowiska trzeba 
wspierać.  
Dzieci uzdolnione z rodzin bogatych sobie poradzą, rodzice im pomogą. 
Natomiast dzieci uzdolnione ze środowiska biednego, powinny mieć wsparcie 
zarówno samorządu, bo jest to jedno z ich podstawowych zadań. Ale również 
ze strony organizacji pozarządowych, takich jakim jest Fundacja dla Tczewa.  
Chciałbym poprzeć tę inicjatywę fundacji i też z wnioskiem do Pana 
Prezydenta się zwrócić, żeby zrobić wszystko, aby ten obiekt w postaci 
dawnego osiedlowego domu kultury, który był budowany z tą funkcją 
działalności kulturalnej, żebyśmy go na mapie Tczewa nie stracili. Bo bardzo 
łatwo możemy doprowadzić do takiego stanu jak na Kołłątaja, że jest tam 
funkcja komercyjna.  
I tutaj także, jeżeli fundacja nie znajdzie wsparcia ze strony samorządu, to 
długo ze wsparcia sponsora prywatnego nie utrzyma się. Budynek zostanie 
przeznaczony na cele komercyjne.  
Apeluje do Pana Prezydenta, aby znaleźć z fundacją jakiś sposób, żeby jednak 
te środki na wsparcie fundacji się znalazły. Aby  uratować tę substancję, która 
była budowana przez mieszkańców na cele kulturalne.  
 
Następnie 
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Radny Roman Kucharski – wrócę do tematu, który przedstawił Pan Ludwik 
Kiedrowski Kierownik Biura Promocji Miasta Tczewa.  
Chciałbym parę słów powiedzieć w swoim imieniu. To nie cały wydział 
zasługuje na wyróżnienie, tylko osobowość Pana kierownika, ponieważ raz jest 
on spikerem, raz jest aktorem, raz jest piosenkarzem. Także jest osobą i do 
tańca i do różańca. I mi się wydaje, ze takiego kierownika trzeba naprawdę 
szanować i w miarę możliwości mu pomagać.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę Państwa, 
swego czasu pracowałem w Biurze Promocji Powiatu Tczewskiego. Zaczynając 
tam pracę, ktoś zapytał mnie: no słuchaj, ale co ty tam robisz? Tak jak by nie 
wiedział na czym polega promocja. A więc odpowiedziałem: nic, po prostu 
promuję.  
Radna Gertruda Pierzynowska – wracając jeszcze do fundacji, mam dwie 
rzeczy. Kolego radny Kaziku, kosztem nie wszystkich mieszkańców został 
wybudowany budynek socjalny, tak go nazywam, czy administracyjny. To za 
pieniądze spółdzielców. O ile wiem, to nigdy Pan nie był spółdzielcą i to jest 
prywatna własność.  
Radny Kazimierz Smoliński – byłem spółdzielcą.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – aha, to przepraszam, no nie wiedziałam o tym.  
Ale mam drugie pytanie do koleżanki radnej powiatu. O jaką kwotę koleżanka 
występuje do samorządu miasta, jakiego rzędu są to pieniądze.  
 
Radna Powiatu Tczewskiego Wiesława Quella – powstanie ośrodka dla dzieci i 
młodzieży, chcielibyśmy połączyć z działalnością szerszą, jako osiedlowego 
domu kultury. Osiedlowego, czy miejskiego, ale dla osiedla.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – czyli konkurencja dla Centrum Kultury i 
Sztuki. Ale ja pytam tylko o jaką kwotę fundacja wystąpiła.  
 
Radna Powiatu Tczewskiego Wiesława Quella – jak Państwo wiedzą, każda 
świetlica otrzymuje pomiędzy 70-80 tys. Jeżeli byśmy otrzymali chociaż 1/3 
kwoty projektu, który złożyliśmy na sumę 160.000 zł. Na całą działalność przez 
cały rok, na zagospodarowanie, na płacenie dzierżawy, umeblowanie, na 
zatrudnienie chociażby jednej osoby.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – proponuje, żeby tę dyskusje przenieść 
na Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisję Polityki 
Społecznej. To jest temat do rozpatrzenia. Przedstawimy Państwu wszystkie 
informacje, jakie koleżanka Quella przedstawiła w swoim wniosku grantowym, 
łącznie z kosztorysami, argumentacją merytoryczną. I będziecie mogli Państwo 
się przyjrzeć temu tematowi.  
Na pytanie koleżanki Gertrudy Pierzynowskiej  odpowiem, że była to kwota 
160.000 zł. ujęta w grancie.  
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Radna Powiatu Tczewskiego Wiesława Quella – tak przed chwilą 
powiedziałam jaka to jest kwota. 
Chcę powiedzieć proszę Państwa, jeżeli to wzbudza takie emocje, to w takim 
razie, jeżeli będzie to możliwe, będziemy prowadzić ośrodek z prywatnych 
środków. 
Natomiast na zagospodarowanie i na opłacenie dzierżawy pomoże nam osoba, 
która po prostu chciała dla Tczewa coś zrobić. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – chciałam wyrazić 
swoje niezadowolenie, niepokój na wieść, że Osiedlowy Dom Kultury będzie 
likwidowany. Z kolega Krzysztofem Kordą napisaliśmy pismo do Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej, prosząc o niepodejmowanie takiej decyzji.  
Niestety nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi. 
Niestety podjęto taka decyzję nie licząc się z naszym sprzeciwem, z naszą 
prośbą. 
 
Radny Tomasz Jezierski – inicjatywa koleżanki radnej Powiatu, jest jak 
najbardziej słuszna, popieram ją, bo wszystkie inicjatywy, które służą dobru 
mieszkańców, są nam potrzebne. 
Mam pytanie: czy stowarzyszenie wystąpiło również do Starostwa o 
dofinansowanie. A jeżeli tak, to czy zostało ono przyznane i w jakiej kwocie.  
 
Radna Powiatu Tczewskiego Wiesława Quella – wystąpiliśmy również do 
starostwa, natomiast nie mamy odpowiedzi. Jak Państwo wiedzą, że 
starostwo… nie ma to jak  w mieście, miasto jest o wiele bogatsze.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dwa słowa jako 
radny chciałbym powiedzieć. Pięć, czy sześć lat temu, będą w poprzedniej 
Radzie Miejskiej, podałem pod dyskusje wniosek, czy były Dom kultury przy 
ul. Kołłątaja nie pozostawić jako placówki kulturalnej dla Centrum Kultury i 
Sztuki, jako dodatkowy obiekt, który będzie nam niezbędny.  
Po pięciu latach okazało się, że jest nam niezbędny i kupujemy od powiatu za 
symboliczna złotówkę budynek przy Placu Św. Grzegorza, ponieważ są takie 
potrzeby i chcemy tam włożyć w remont 2 mln. zł.  
Wiemy wszyscy, że na każdym osiedlu jest potrzebna działalność kulturalna dla 
młodzieży i nie można mówić, że nie jest potrzebna. Natomiast forma w jaki 
sposób ją zorganizujemy, może być różna. I tutaj podzielam zdanie zarówno 
pana radnego Kazimierza Smolińskiego, Pani Wiesławy Quelli, jak również 
Pana Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy. Ponieważ to trzeba formalnie 
załatwić. To nie jest takie proste, ponieważ obiekt jest spółdzielni.  
Nie zazdrośćmy, że ktoś chce wziąć na siebie obowiązki i chce cos robić. 
Pomyślmy o tych, którzy czekają na sprawy kulturalne w mieście.  
CKiS w Tczewie w jednym miejscu nie załatwi wszystkiego.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Obiecałem, że będę Państwa 
informował odnośnie fuzji klubów. 
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Odbyło się następne spotkanie prezesów klubów. Jest taka wola co do 
połączenia, są takie ostateczne ustalenia, że taka fuzja zostanie 
przeprowadzona. Wymusiły to trochę jakby warunki ekonomiczne, ale jest też 
takie stanowisko obu prezesów klubów, jakby taka obawa, co się stanie jak do 
takiej fuzji dojdzie. I tutaj takie oczekiwania kierowane w stronę Prezydenta, a 
szczególnie kierowane w stronę Państwa. Aby w momencie, kiedy do takiej 
fuzji dojdzie, wywiązać się z tych wcześniejszych zobowiązań i skierować taki 
strumień finansowy, który spowoduje podniesienie jakości tego klubu. Jednego, 
który będzie pracował na rzecz piłki nożnej w Tczewie.  
To rodzi za sobą trochę takich małych problemów, bo trzeba by jeszcze 
doprecyzować sprawę przejęcia całego szkolenia dzieci i młodzieży.  
Chcę Państwu powiedzieć, że trudno mi się pracuje z klubami, szczególnie z 
trzema: ,,Wisła”, ,,Tczewski Klub Piłkarski”, i ,,Sambor”. 
Problemu nie ma, jeżeli chodzi o wystąpienie o dotacje i wzięcie tej dotacji. 
Problem jest wtedy, kiedy trzeba złożyć sprawozdanie łącznie z 
harmonogramem finansowym i z rozliczeniem się pobranych funduszy.  
Ustawowo, miesiąc po zakończeniu roku stosowne sprawozdanie powinno 
wpłynąć. Chcę Państwa poinformować, że do dnia dzisiejszego nie mamy 
rozliczonych jeszcze ,,Wisły Tczew” i ,,Tczewskiego Klubu Piłkarskiego”.  
Informacja odnośnie piłki ręcznej. 
Państwo wiecie, ze w Tczewie odbył się półfinał Mistrzostw Polski, dziewcząt, 
chodzi o juniorki. Nasze dziewczęta się tam bardzo ładnie spisały i awansowały 
do finału z pierwszego miejsca. Była taka propozycja, aby przejąć organizację 
finału Mistrzostw Polski. I naprawdę chcieliśmy to uczynić, ale na przeszkodzie 
stanął brak miejsc w internacie przy Liceum Ekonomicznym. Internat w tym 
czasie jest zajęty. Ubiegał się także o ta imprezę Elbląg i ja otrzymał.  
Ostatnia informacja związana jest z lodowiskiem, które powstało w Malborku. 
Uzgodniliśmy z Panem Dyrektorem TCSiR wyjazd do Malborka, w celu 
zapoznania się z funkcjonowaniem lodowiska, kosztami, itp. Wszystkich 
Państwa, którzy chcieliby skorzystać z tego wyjazdu informuje, ze będzie on w 
wtorek o godz. 13.30. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie Prezydencie, w 
związku z nie rozliczeniem się przez kluby z ubiegłorocznych finansów, jakie 
będą wyciągnięte konsekwencje w stosunku do tych klubów. Wiem, że w 
innych samorządach jest rok lub dwa lata karencji.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – proszę Państwa, jeżeli chodzi o klimat 
dla działalności klubów sportowych – wszystkich organizacji i stowarzyszeń w 
zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, to Państwo wiecie, że jesteśmy 
przychylni. My nie mamy jakby intencji, żeby powodować odbieranie finansów  
stowarzyszeniom, które prowadzą tego typu działalność. Nie chcielibyśmy tych 
sankcji ciągnąć tak mocno, żeby odebrać im te finanse, tym bardziej, że są to 
niemałe środki. Bez naszego wsparcia musieliby. Mam taką nadzieję, że w 
latach następnych będzie lepiej. Nie chciałbym być tym, który odbiera im te 
finanse.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie Prezydencie 
również jestem jak najdalej od takich posunięć, ale musimy zadać sobie 
pytanie: czy ci, którzy prowadzą organizacje pozarządowe, podpisując umowę, 
nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jeżeli w terminie się nie rozliczą. 
Staramy się stosować nasze przepisy do wszystkich organizacji jednakowo.                
I jeżeli raz zdarzy się taki przypadek, to rozumiem, można jeszcze wybaczyć 
takie sytuacje. Ale jeżeli to się powiela co roku, to tego po prostu nie 
rozumiem.  
Każda inna organizacja wówczas ma prawo powiedzieć, że chce być również 
tak potraktowana.  
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – nie ma tam znamion przestępstw, czy 
zaniedbań, jest to po prostu takie typowe niechlujstwo w terminach i składanej 
dokumentacji, zawartej w sprawozdaniu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – Okręgowa Stacja 
Kolejarzy NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku, skierowała do Pana Prezydenta i 
do Pana Przewodniczącego Rady, pismo zgłaszające inicjatywę nadania sali 
okrągłej w Urzędzie, imienia Zdzisława Jaśkowiaka, radnego zmarłego w 2000r 
 Dlatego mam prośbę do wszystkich radnych, a do przewodniczących 
klubów radnych w szczególności, aby tę propozycje rozważyli i przekazali nam 
taką informację.  
 
Radny Krzysztof Korda – podziękował Szanownej Radzie, za wybór na 
przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.  
 
Radna Bożena Chylicka – w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, zaprosiła na spotkanie z cyklu wieczór szczerości, pt. ,, Muzycy 
trzech pokoleń”, który odbędzie się 27 lutego 2009 r. o godz. 18.00 w Galerii 
CKiS w Tczewie.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni 
Radni.  
Tak jak powiedziałem, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w styczniu, 
podczas swojego wystąpienia w punkcie wolne wnioski oświadczenia, w swoim 
trzecim wniosku zaproponowałem Panu Z-cy Prezydenta Miasta Mirosławowi 
Pobłockiemu, publiczne ustosunkowanie się na piśmie do podniesionych przeze 
mnie kwestii. Jednocześnie zobowiązując się publicznie do tego, że ustosunkuję 
się do nich.  
W związku z tym wypełniając swoją deklarację, zobowiązany jestem do 
przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie.  
Z dzisiejszą datą skierowałem pismo do Pana Przewodniczącego Rady 
Włodzimierza Mroczkowskiego, które po odczytaniu złożę do protokołu.  
Chciałbym tylko to pismo odczytać, moją intencją nie jest wszczynanie dalszej 
polemiki. Przedstawię tylko swoje stanowisko i na tym chciałbym zakończyć.  
 
Następnie  
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Radny Zbigniew Urban – odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej z dnia 26.02.2009r. wraz z załącznikami. (pismo w zał.)  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Goście.  
Moim zdaniem i to jest może jedyne takie rozwiązanie do wypowiedzi mojego 
przedmówcy i więcej nie będę komentował. Uważam, że skoro została złożona 
skarga na działalność Prezydenta Miasta, to jestem stroną i nie powinienem 
zabierać w tym temacie głosu, bo ustosunkowanie się należy do decyzji Rady. 
Nie mniej jednak, że ta dyskusja została wywołana podczas mojej nieobecności, 
to pozwolę sobie też kilka słów do tego temat dodać.  
Proszę Państwa przeżyłem szok, kiedy wróciłem po urlopie i słyszę, że jest 
afera w Tczewie, że Prezydent czegoś nie realizuje.  
Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, moim zdaniem sprawa bezprzedmiotowa 
z tego względu, że jeszcze przed wyjazdem na urlop uzgodniliśmy spotkanie  
Panem Starostą, w obecności pracowników urzędu i Starostwa Powiatowego i 
ustaliliśmy tryb postępowania w tym temacie.  
To był mój wniosek, w związku z tym, że zmieniły się pewne uwarunkowania 
zewnętrzne, mówiąc o tej historycznej uchwale z 2004 roku, żeby w tym 
miejscu ponownie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, czasami nie wstał i nie 
powiedział: Panie Prezydencie, Pan dał za 99% bonifikaty działkę, a Starostwo 
teraz sprzedało ja z zyskiem.  
To powiedziałem, że decyzja została przez poprzednia radę podjęta. W tej 
chwili jest inna rada. Zapoznajmy komisje Rady Miejskiej z tym nie 
zrealizowanym jeszcze punktem uchwały. Jeżeli będą pozytywne opinie 
komisji, to rozpoczynamy procedurę przekazania tej działki.  
Pan Starosta i ja, na takie uwarunkowania się zgodziliśmy. Czyli z mojej strony 
uznałem, że temat jest zamknięty, czyli jest w trakcie realizacji.  
I zaskoczyło mnie to, że taki wniosek radnego wpłynął, z takim jak gdyby 
zarzutem, że Prezydent nie realizuje uchwały Rady Miejskiej. I tu tylko moja 
taka mała dygresja.  
Gdyby nie było tego spotkania ze Starostą, gdyby z takim wnioskiem wystąpił 
Starosta, to ja bym był jeszcze w stanie zrozumieć, bo to przecież stroną było 
Starostwo. Natomiast jak to wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, to 
nie wiem.  
Teraz proszę Państwa krótka konkluzja, dalej nie będę tego kontynuował.  
Mam do Państwa prośbę,  nasunęło mi się w trakcie dzisiejszej sesji. To co 
powiem, nie ma na celu obrażania nikogo, ani nie dotyczy nikogo. Żebyśmy 
byli jasno zrozumiani, abyśmy sobie jakieś wnioski wysunęli na przyszłość, bo 
jeszcze półtora roku będziemy musieli z sobą pracować. Oczywiście to wynika 
z mojej obserwacji, szybko wyliczyłem, że uczestniczyłem w ponad 200 
sesjach podczas mojej pracy w samorządzie. Ale w tej kadencji parę sesji 
przypominało mi teatr jednego aktora.  
I w związku z tym, podczas jak gdyby obserwacji tego, nasunęło mi się pytanie, 
wniosek, konkluzja, kto ustala repertuar tego teatru, kto obsadza główna role w 
tym teatrze i czy zawsze ta obsadza jest właściwa. I od czasu do czasu mam 
zastrzeżenia co do reżyserii. Dziękuje bardzo.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – 
uważnie słuchałem i stwierdzam, że Pan Prezydent, odnośnie tego reżysera, to 
chyba mówił o Przewodniczącym Rady.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, powiedziałem to co 
powiedziałem. Prosiłem, żeby nikt do siebie tego nie brał, bo to nie dotyczy 
nikogo z imienia i nazwiska. 
Wyciągnąłem pewne ogólne wnioski, w zależności od sytuacji. 
Jeszcze raz powtarzam, proszę nie brać do siebie, że mówiąc to, miałem na 
myśli kogokolwiek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – Pan 
Prezydent sądzi, że to się da, tak nie brać do siebie. To się da? No bez przesady.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący wiem, co mówię i 
Pańską sprawą jest … 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – wiem 
też co mówię także, no może źle rozumiałem.  
 
Radny Tomasz Jezierski – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Goście. 
Zanim przejdę do konkretów, powiem parę słów na temat tego, co Pan 
Prezydent, a potem Pan Przewodniczący. 
Panie Prezydencie, wystarczy być średnio inteligentnym Polakiem, żeby 
zrozumieć, do kogo Pan to mówił i o kim Pan mówił. Uważam, ze 
niepotrzebnie Pan to mówił. To tyle. 
 Mam wniosek i chciałbym zapytać Pana Z-cę Prezydenta Mirosława 
Pobłockiego o pewną rzecz, która mnie nurtuje.  
A mianowicie mam tutaj wydruk z BIP-u, sprawa dotyczy przetargu na ulicy 
Topolowej – projekt drogowy. Chodzi mi o pytanie, które 24 lutego zadał jeden 
z wykonawców, czy byłoby możliwe przekazanie mu pomiarów przed 
wykonawczych.  
Natomiast odpowiedź brzmiała: W nawiązaniu do niniejszego pytania, 
przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Remontów informują, że nie przewiduje 
się przekazania pomiarów robót w przedstawionym postępowaniu 
przetargowym. 
Mam pytanie, skoro ustawa nie zabrania przekazania takiej informacji, a zależy 
nam na tym, aby zgłaszało się jak najwięcej wykonawców, bo wówczas istnieje 
prawdopodobieństwo, że będzie wybrana najkorzystniejsza oferta, to dlaczego 
robimy tajemnicę z czegoś, co tajemnicą być nie powinno.  
 
Radny Mirosław Kaffka – chciałabym w punkcie wolne wnioski powrócić do 
punktu 9 porządku posiedzenia sesji, dotyczący promocji miasta. Aby moje 
zapytanie skierowane na ręce Pana Kierownika Ludwika Kiedrowskiego, 
przeobrazić w pewien wolny wniosek.  
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Moje zapytanie do Pana Kierownika Biura Promocji nie dotyczyło tabliczek, 
tylko znaków drogowych powierzchni ok. 2 m2 koloru brązowego, które 
powinny jak najszybciej być ustawione na wszystkich drogach dojazdowych i 
przelotowych Tczewa.  
Tutaj na ręce Panów Prezydentów, taki wniosek składam, aby doprowadzić jak 
najszybciej do debaty, porozumienia, do rozmowy z odpowiedzialnymi za to 
instytucjami. Aby znaki mówiące, informujące kierowców o naszym mieście i 
naszych zabytkach.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – czy 
Pan Prezydent mógłby teraz odpowiedzieć. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – szczerze mówiąc nie wiem, bo 
Pan Przewodniczący na początku sesji wyraźnie zaznaczył, że wszystkie 
wnioski zgłaszane ustnie powinny być poparte wnioskiem pisemnym.  
Dopiero na pisemny wniosek będzie udzielona odpowiedź. Także czekam w 
tym momencie na wniosek pisemny. 
Sprawa jest jednostkowa, więc udzielenie pełnej odpowiedzi wymaga 
zapoznania się z dokumentami.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – 
chciałbym zaproponować całej Radzie w ramach promocji, abyśmy wspólnie 
przemyśleli i zadeklarowali, czy na Jubileusz 750-lecia miasta Tczewa w 
przyszłym roku, począwszy od uroczystej sesji 30 stycznia, dla symboliki tej 
historii naszego miasta, uszyli sobie (za własne pieniądze oczywiście) stroje 
historyczne, w postaci np. togi, które zostaną dla Państwa na pamiątkę.  
Daję to pod rozwagę przewodniczącym klubów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – 
poinformował, że radna Gertruda Pierzynowska została przyjęta w poczet 
członków Klubu Radnych PO. Wobec tego liczebność klubu Radnych PO 
wynosi 7 osób.  
W tej chwili wszyscy radni zrzeszeni są w klubach radnych.  
 

      Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXXI sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1430  

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

 
 


