
 

 

P r o t o k ó ł  N r XXXII/2009 

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

z dnia 26 marca 2009 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

             Obecni radni     :                               -                 23 / wg listy obecności 
 
             Nieobecni radni :                            -                               -           
                             
             Obecni goście zaproszeni                 -                 4 / wg listy obecności 
 
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XXXII 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. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
8. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego, 
9. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
10. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
11.  przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

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

W związku z rezygnacją z mandatu radnego Stanisława Smolińskiego, skład 
Rady, do momentu złożenia ślubowania ( pkt 10.1 porządku posiedzenia) przez 
następnego kandydata z listy, wynosi 22 radnych. Po objęciu mandatu skład Rady 
liczył będzie 23 radnych.  

 

           Pkt.3 porządku posiedzenia 
           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad sesji z dnia 18 marca 2009 r. i zaproponował wprowadzenie trzech 
projektów uchwał:  
- uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników                  

             wynagrodzenia nauczycieli – na wniosek Pana Prezydenta, w związku ze zmianą     
             ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela, 
           - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu    
             (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – na    
             wniosek radnego Mirosława Kaffki, 
           - skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa – wniesiona w dniu    
             wczorajszym przez Komisję Rewizyjną, która przyjęła ten projekt uchwały i   
             zawnioskowała rozpatrzenie jej na sesji w dniu dzisiejszym.  

W związku z powyższym mam pytanie, czy do w/w projektów uchwał Państwo 
radni macie jakieś propozycje, uwagi? 
 
Radny Kazimierz Smoliński – nasze wątpliwości po konsultacji z niektórymi 
radnymi, przewodniczącymi klubów radnych, budzi przede wszystkim zmiana 
regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
Jest to uchwała, która nie po raz pierwszy wchodzi w ostatnim momencie, prawie 
że bocznymi drzwiami.  
Wiemy, że karta została uchwalona 22 stycznia i ona określiła, że poprzednie 
uregulowania obowiązują przez 3 miesiące. Dlaczego wcześniej nie zostaliśmy o 
tym powiadomieni, w miesiącu lutym nie pracowaliśmy nad tym projektem  
uchwały, tylko w ostatnim momencie, że tak powiem w sytuacji, kiedy nie mamy 
wyjścia.  
Albo się zdecydujemy na przyjęcie tego, albo Wojewoda nie zdąży w ustawowym 
terminie 30 dni ewentualnie przyjąć lub zakwestionować tej uchwały i do końca 
kwietnia jej opublikować.  
Dlaczego w marcu dopiero rozpatrujemy ten projekt uchwały, a nie w lutym, 
kiedy było już wiadomo, że ona może obowiązywać tylko przez trzy miesiące                   
i  wchodzi jeszcze w ostatnim momencie.  
Myśmy tego projektu uchwały na konwencie nie mieli.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – projekt uchwały z 
wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji otrzymałem w dniu 
wczorajszym. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. 
Uchwałę dotyczącą regulaminu określającego zasady ustalania niektórych 
składników wynagrodzenia nauczycieli, przyjmujemy zawsze na koniec grudnia 
każdego roku, bo przepisy tak stanowiły. Postąpiliśmy zgodnie z regułami, nie 
mając jak gdyby świadomości, że weszła w życie w grudniu, z mocą obowiązującą 
od stycznia.  
Założyliśmy, że ten regulamin, który uchwalamy pozwoli nam bezproblemowo 
przebrnąć ten okres, a jeżeli będą konieczne jakieś dodatkowe poprawki, to 
usuniemy je w trakcie roku.  
W lutym otrzymaliśmy informację od Wojewody Pomorskiego, który 
poinformował nas w piśmie z dnia 25 lutego 2009r. ( a my naszą uchwałę 
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podjęliśmy w grudniu), że nasz regulamin określający zasady ustalania 
wynagrodzenia nauczycieli, narusza przepisy prawa w poszczególnych zakresach. 
To nie były rażące naruszenia. To były naruszenia, które wynikały jakby z naszej 
demokratycznej woli konsultowania tego wszystkiego co się dzieje, ze związkami 
zawodowymi i organem nadzorującym czyli Kuratorium.  
Otrzymując to pismo, uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby, aby na bieżąco 
wprowadzać jakiekolwiek poprawki.  
Chcemy spotkać się ze związkami zawodowymi, aby doprecyzować zapisy w tej 
uchwale.  
Również pod koniec lutego ukazała się w czasopiśmie ,, Wspólnota”, świeża 
interpretacja i ona zaskoczyła nas wszystkich. Bo tam jakby okazało się, że ten 
nasz regulamin, który przyjęliśmy stoi w sprzeczności z zapisami ustawowymi, że 
Uchwała ta obowiązuje przez trzy miesiące od wejścia w życie ustawy karta 
nauczyciela. W związku z tym podjęliśmy takie dramatyczne próby w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi, przeprowadzić konsultację i doprowadzić tę naszą 
uchwałę do stanu zgodności z prawem – usuwając te wszystkie zastrzeżenia, które 
wskazał nam Wojewoda. Również tak ustaliliśmy ze związkami zawodowymi, 
żeby w momencie, kiedy zostanie nowa uchwała przyjęta, rozpoczniemy pracę 
nad jej nowelizacją z dostosowaniem do wymogów społecznych.  
Bo my dodatki motywacyjne chcemy konsultować szeroko, aby były one 
przyznawane z akceptacja społeczną. 
Dotyczy to również tego, że takie dodatki motywacyjne przyznaje Prezydent, 
który proponuje kwoty dodatku motywacyjnego dla dyrektora, ale również 
konsultuje ją ze związkami zawodowymi i organem nadzorującym.  
W naszym zamierzeniu, byłaby kontynuacja takiego prowadzenia sprawy, bo to 
daje możliwość wypowiedzenia się w tym temacie wszystkim zainteresowanym.  
W związku z powyższym wnosimy, abyście Państwo tę uchwałę w dniu 
dzisiejszym zechcieli przyjąć.  
 Dodatkowa informacja z dnia wczorajszego.  
Prowadziliśmy rozmowy z pracownikami Pana Wojewody dotyczącymi 
znowelizowania tej uchwały.  
W dniu wczorajszym zostaliśmy poinformowani, że Wojewoda opublikował 
uchwałę, w której zarzuca nam naruszenie przepisów prawa. Uchwała ta jest 
obowiązująca po upływie 14 dni od dnia opublikowania. Czyli jeżeli nie stanie się 
nic takiego, co mogłoby zakwestionować legalność tej uchwały, to ona będzie 
obowiązywała. Ale my pomimo tego chcielibyśmy, mamy taką prośbę, aby 
przyjąć tę uchwałę, która usuwałaby wszystkie niezgodności prawne.  
Chcemy żeby była to uchwała legalna, która przewiduje wszystkie aspekty, o 
których mówi Wojewoda.  I o to wnosimy.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – no niestety ta argumentacja mnie nie przekonuje, 
skoro w art. 4 Karty Nauczyciela jednoznacznie określono, ze dotychczasowe 
regulaminy obowiązują przez trzy miesiące. Ustawę budżetową uchwalono                 
23 stycznia - to wiadomo było, że do 23 marca obowiązuje tylko stary regulamin. 
Więc dlaczego, nawet jeżeli 25 lutego Wojewoda przekazał pismo …, to myśmy 
26 lutego mieli sesję, więc już można było nas poinformować o tym, że trzeba 
pracować nad nowymi regulaminami.  
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Dzisiaj my dostajemy regulamin, część radnych po raz pierwszy na niego patrzy. 
Będziemy to podejmować i potem znowu będą pretensje do radnych, że radni nie 
znają przepisów, że ciągle zmieniają.  
No jak my możemy w sposób właściwy pracować jeżeli dostajemy akt prawny, z 
którym dopiero w tym momencie możemy się zapoznać.  
Panie Prezydencie, proszę nas też zrozumieć. Jestem prawnikiem, więc może mnie 
sprawia to mniejsze kłopoty, ale jestem przekonany, że większość radnych 
przeczyta i zagłosuje, bo taka jest wola Pana Prezydenta. Ale to my podejmujemy 
tę uchwałę, my później odpowiadamy za to, że coś jest nieprawidłowego w tej 
uchwale. Nikt inny, radni – to jest akt prawny – prawo miejscowe, które my 
stanowimy.  
I po raz kolejny jesteśmy stawiani pod ścianą z niezrozumieniem, dlaczego taka 
sytuacja ma miejsce.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – kolego radny, pismo od Pana Wojewody 
jest datowane 25 lutego 2009 r., a wpłynęło do Urzędu Miejskiego 03 marca 2009r 
Mówiłem o tym temacie na konwencie, że nie chcemy wprowadzać poprawek na 
szybko, bo w tamtym momencie, jakby nie było takiej interpretacji, że musimy. 
Informowałem, że chcemy na spokojnie popracować i wszyscy członkowie taką 
informację powzięli.  
Ponieważ tamta uchwała jest obowiązująca, to my na spokojnie  nic nas nie goni, 
pracujemy nad nowelizacją nowej uchwały.     
Wiem, że to tak może być, że prawnikom niektóre sprawy interpretacyjne nie 
nastręczają kłopotów. Nam nastręczają, wyciągamy z tego odpowiednie wnioski.  
Chcę Państwa zapewnić, że w takiej samej sytuacji jak my jest cała masa 
samorządów w całej Polsce.       
To jest ogólnopolska kampania podejmowania takich regulaminów, teraz na 
ostatni dzwonek. Ponieważ wcześniej nikt nas nie poinformował, że taka sytuacja 
może mieć miejsce, a ani my, ani nasze służby prawne takiej informacji z tej 
nowelizacji nie wyciągnęli.  
Proszę Państwa nikt Państwa nie stawia pod ścianą. Sięgnijcie Państwo do 
dzisiejszego projektu uchwały, te poprawki są naprawdę kosmetyczne, 
negocjacyjne, one niczego nowego do regulaminu nie wnoszą. One po prostu tylko 
doprecyzowują.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– umówiliśmy się, że projekt uchwały w ostatniej wersji będziemy opiniować w 
dniu dzisiejszym podczas przerwy w obradach sesji.  
Natomiast chcę tylko jeszcze dodać, że w związku z tym, że taka sytuacja 
nastąpiła, tydzień temu mieliśmy dodatkowe posiedzenie Komisji i już wtedy Pan 
Prezydent nas informował o tej sprawie i na ten temat dyskutowaliśmy.  
I przynajmniej Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej miała wiedze na ten 
temat.  
Także myśmy wtedy wypowiedzieli się w tej sprawie w taki sposób, że staramy 
się zrozumieć argumenty, które przedstawił Pan Prezydent. Rzeczywiście 
wynikają one z pewnego zamieszania prawnego również wywołanego zmianą 
Karty Nauczyciela.  
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Chciałabym tylko przypomnieć, że interpretacja zamieszczona w czasopiśmie 
,,Wspólnota” datuje się na 14 marca. W związku z tym, komisja uważała, że te 
zmiany, które wymagają naszej opinii przyjmujemy pozytywnie.  
Natomiast chcieliśmy doprecyzować to w trakcie, ponieważ zmiana art. 30 Karty 
Nauczyciela mówi, że każdej chwili można regulamin zmienić. Nie tylko raz w 
roku, jak to było do tej pory.  
Można go zmienić raz na 5 lat, ale można go też zmienić wtedy, kiedy będzie 
potrzeba w trakcie roku. I to była dla nas informacja, że jeżeli chcielibyśmy 
merytorycznie pewne rzeczy zmienić, to będzie taka możliwość.  
Dlatego chcę jeszcze raz powiedzieć, że komisja na ten temat rozmawiała i 
rzeczywiście dla nas, że tak powiem jest to sprawa oczywista. Tym bardziej, że 
nie są to zmiany.  Jedna jedynie zmiana w paragrafie możne spowodować 
niewielkie zmiany finansowe.  
Jeżeli chodzi o dodatki funkcyjne przydzielane nauczycielom. Myśmy w 
regulaminie mieli, że nauczycielom przysługuje najwyższy dodatek. Zostało 
podkreślone, że właściwie każdy dodatek powinien nauczycielom zostać 
wypłacony, jeżeli pełni różne funkcje. I to jest jedyna zmiana, która może rodzić 
moim zdaniem niewielkie skutki finansowe. Ale ocena tego, to już nie ode mnie 
zależy.  
Natomiast co do całej sytuacji, mieliśmy taką wiedzę, oczywiście nie byliśmy tutaj 
jednomyślni i rzeczywiście mieliśmy wątpliwości, które wyrażaliśmy.  
Natomiast w tej sprawie mieliśmy się jeszcze spotkać dzisiaj w przerwie, przed 
głosowaniem nad ostateczną wersją.  
 
Przewodnicząca Klubu Radnych PO Brygida Genca – przedstawiła stanowisko 
Klubu radnych dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli. 
( wystąpienie stanowi Zał. Nr 1 do protokołu) 
 
Prezydent miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Państwo.  
Nie mogę się zgodzić z wypowiedzią mojej przedmówczyni Pani Przewodniczącej 
Komisji Finansowo-Budżetowej, że ze strony urzędu nie było żadnej reakcji.  
Myślę, że pewne zasady współpracy między Prezydentem czy Urzędem, a Radą 
zostały ustalone. I dotychczas tak było, że jeżeli na konwencie przedstawialiśmy 
jakiś problem i konwent zgodził się że możemy projekt uchwały przedstawić 
później, no to te zasady stosowaliśmy także i w tym przypadku.  

Dowodem tego jest to, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
nad tym tematem już dyskutowała. Czyli prace nad projektem uchwały nie były 
realizowane z zaskoczenia, tylko w drodze stosownego ustalenia. 
Jeżeli te zasady, czy ta forma współpracy, w takich trybach nagłych, nie 
odpowiada, to oczywiście wrócimy do zasad przyjętych w statucie, że wszystko 
tylko to co na konwencie, po konwencie już nic nie można zgłaszać.  
Nie ma sprawy, chociaż wiemy, że Prezydent 7 dni przed sesją ma prawo zgłosić 
również projekt uchwały i wtedy jak to się ma do posiedzeń komisji? 
 Także uważam, że musimy rozważać takie warunki, które pozwolą nam na 
rozwiązanie problemu, czy rozwiązanie spraw, które dotyczą naszych 



 6 

mieszkańców, czy trzymać się strony formalnej. Jeżeli ustalimy tryb pracy, to 
będziemy go respektowali.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – w związku z wypowiedzią dwóch Panów 
Prezydentów, chciałbym powiedzieć , że moim zdaniem, zapoznawanie nas dzień 
przed sesją z projektem jakiejkolwiek uchwały, to jest stawianie nas pod ścianą.  
Dlatego, że nie możecie zakładać, że będziemy mieli czas na zapoznanie się z 
tematem i zrozumienie dokładnie tej uchwały, nad którą głosujemy.  
Tym bardziej w moim przypadku, jeżeli nie zajmuję się do końca sprawami 
oświatowymi.  
Zasady są ustalone Panie Prezydencie i wyraźnie jest powiedziane, że projekt 
uchwały powinien wpłynąć minimum 7 dni przed sesją.  
Rozumiem, że tutaj komisja obradowała, ale zapytałem w międzyczasie koleżanki, 
czy obradowali mając projekt uchwały. Po komisji w projekcie uchwały pojawiły 
się nowe rzeczy, które dodane zostały po komisji, nad którymi komisja nie 
rozmawiała, a w tym momencie jest to projekt nowej uchwały, gdzie wszyscy są 
postawieni pod ścianą, dzień przed sesją.  
 
Przewodnicząca Klubu Radnych PO Brygida Genca – chciałabym tylko dodać, że 
na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, nie było jednomyślności co do 
pracy nad projektem uchwały, dlatego, że w czasie komisji dopiero dostawaliśmy 
jakiś wydruki, gdzie właściwie później zorientowałam się, że był to regulamin z 
2007 roku. Potem tłumaczono, że to jest ten sam regulamin tylko po prostu nie 
zmieniono daty w projekcie uchwały.  
Komisja Edukacji odbyła się dwa tygodnie temu, więc nikt nie przypuszczał, że 
przez te dwa tygodnie, my nie będziemy mieli odpowiednich materiałów, z 
którymi będziemy mogli się zapoznać.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – jeszcze odnośnie tego, co tu już kolega Misiewicz 
powiedział. Komisja Finansowo-Budżetowa w ogóle nie pracowała nad tym 
projektem uchwały, który jakieś skutki finansowe rodzi. Więc jest konieczna 
opinia Komisji Finansowo-Budżetowej, myśmy nie mieli okazji się z tym 
zapoznać.  
Komisja Edukacji miała też inny tekst. W tej chwili jeszcze to co powiedział 
koleżanka Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej, że jest tam 
pozostawiony jeden z zapisów, w szczególności, który Pan Wojewoda 
kwestionował, ale w efekcie opublikował nam tę uchwałę. Więc, czy to, że 
opublikował ma wpływ na to, że musimy nowy regulamin uchwalać? Czy 
możemy dokonać zmiany tylko poprzedniego regulaminu? Bo być może trzeba 
dokonać tylko zmiany regulaminu.  
I wcale nie musimy reagować nową uchwałą na zastrzeżenia Wojewody, jeżeli 
one nie znalazły formalnego odniesienia. Czyli nie zakwestionowano naszej 
uchwały. Skoro została opublikowana, być może nie trzeba zmieniać uchwały.  
 Uważam, ze powinniśmy się spotkać po raz kolejny w ciągu kilku dni, na 
godzinę, żeby tą sprawą się zająć. Nie widzę takich przeciwwskazań, żeby rada się 
tym problemem zajęła, na przykład na drugiej części sesji, który będzie we 
wtorek, czy w  środę, żeby tym problemem się zająć. I nie robić tego na kolanie. 
Dostałem to dzisiaj, nie miałem czasu się z tym zapoznać.  
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Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował o 
wprowadzeniu do porządku obrad sesji: 
- jako pkt 10.13 projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego   
  zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 
- jako pkt 10.14 projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży       
  napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych   
  do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
- jako pkt 10.15 projekt uchwały skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
Powyższe projekty uchwał wolą rady, będzie można zdjąć z porządku obrad po 
punkcie 10.12. Również po punkcie 10.12 odbędą się posiedzenia Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji 
Polityki Społecznej, w celu omówienia i zaopiniowania wprowadzonych w dniu 
dzisiejszym projektów uchwał.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji wraz z autopoprawką o wprowadzeniu trzech 
projektów uchwał j.w.  
 

          W wyniku jawnego głosowania  
porządek obrad sesji wraz ze zmianami  

- przyjęto większością głosów : za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 21 radnych)  
wstrzymali się od głosu: T. Jezierski, K. Misiewicz.  

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji wraz z autopoprawką                    

o wprowadzenie trzech projektów uchwał z możliwością zdjęcia ich po 
posiedzeniach komisji, które odbędą się po punkcie 10.12  

w czasie przerwy w obradach 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 26 lutego 2009. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 lutego 2009 r.                     
     do 25 marca 2009 r.  
II . Część druga 
7. Informacja z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.   
8.  Podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2009. 
9. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2008.  
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    10.1 wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Stanisława Smolińskiego  
           kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera– złożenie ślubowania, 

    10.2 powołania Piotra Kajzera do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie   
            kadencji 2006-2010,   
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    10.3 uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2008-2011  
            z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” wraz z „Planem gospodarki    
            odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy    
            na lata 2012-2015”, 
  10.4 zmiany opisu granic i numerów stałych obwodów  oraz siedzib obwodowych   
          komisji wyborczych w mieście Tczewie, 
  10.5 utworzenia  na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania  w     
          szpitalach dla przeprowadzenia  wyborów  do Parlamentu Europejskiego    
          zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r., 

    10.6 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy       
            przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w   
            mieście Tczewie, 
    10.7 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki                  
            Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, 
    10.8 utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Stołówki  szkolne”, 
    10.9 wyrażenia zgody na prowadzenie przez Powiat Tczewski gimnazjum z   
            oddziałami przysposabiającymi do pracy, 
     10.10. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, 
     10.11 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                         
               w Tczewie, 
     10.12 zmiany członkostwa radnej Barbary Kamińskiej w składach komisji stałych   
               Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010.   
     10.13 uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników                  
               wynagrodzenia nauczycieli 
     10.14 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu    
               (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
     10.15 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
     11. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
     12. Wolne wnioski, oświadczenia. 
 

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

           z dnia  26 lutego 2009 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009r. wyłożony był 
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
Czy są uwagi do protokołu? 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod 
głosowanie protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2009r. 
 

           W wyniku jawnego głosowania   
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

                                                        z   dnia 26 lutego 2009r. 
- przyjęto jednogłośnie : za – 21 

( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 21 radnych) 
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                  Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji  z dnia 26 lutego 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 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji są 
pytania?  
 
Radny Czesław Roczyński – zwrócił się z zapytaniem:  kiedy rozpocznie się 
zagospodarowanie Niecki pomiędzy SP Nr 11, a ulicą Jedności Narodu? 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – po rozstrzygnięciu przetargu, wykonawca 
rozpocznie inwestycję. Trochę się to opóźniło, ponieważ zrobiono jeden wspólny 
przetarg na drogi i na nieckę. Ponieważ były uwagi, to wyłączyliśmy z przetargu 
samą nieckę. Stąd też będzie dwutygodniowe opóźnienie. 
Na jakim etapie jest w chwili obecnej zaawansowany ten projekt to nie odpowiem.  
 
Radny Zbigniew Urban – poinformował, że w dniu wczorajszym, odbyło się 
publiczne otwarcie ofert na  budowę zintegrowanego placu zabaw w Niecce, 
wpłynęły trzy oferty. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – już mam dokładną informację, więc mogę 
odpowiedzieć. Wybrano trzecią ofertę na kwotę 1.962.300 zł. termin wykonania 
31 sierpnia 2009r.. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta to 1.980.000 zł.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– zwróciła się z zapytaniem odnośnie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i 
Centrum Edukacji Dorosłych – czy coś konkretnie zostało zdecydowane, czy tylko 
dalej trwają tylko rozmowy.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – odbyło się spotkanie z Panem Kanclerzem 
Uniwersytetu Gdańskiego i tam padła jasna deklaracja, że w tym roku 
akademickim mają być otwarte u nas dwa kierunki dzienne tj. informatyka i                        
j. angielski.  
Była deklaracja, że w tym roku podjęte będą działania w tym kierunku.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytaniem: jakie zapadły decyzje 
na walnym zgromadzeniu TTBS, czy zapadły decyzje odnośnie budowy kolejnego 
budynku, czy uchwalono zastój.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – zgromadzeniu przewodniczył Pan Mirosław 
Pobłocki, ale z materiałów z którymi się zapoznałem, to TTBS z racji kryzysu nie 
będzie budowany kolejny budynek.  
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Radny Krzysztof Misiewicz – mam pytanie dotyczącego bardziej szczegółowego 
wyjaśnienia, dlaczego sądowi nie odpowiadały proponowane propozycje, czy ze 
względów technicznych, czy zbyt małej powierzchni.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – nie mogę odpowiedzieć, trzeba by o to zapytać 
sądu.  
Natomiast jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Chopina, to jest to za, małe 
pomieszczenie. Natomiast co do budynku przy ul. Rokickiej, co było przyczyną 
niezdecydowania się sądu, to nie wiem.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – dlaczego pytam, bo jako klub radnych 
wnioskowaliśmy i jeszcze raz bardzo mocno prosimy, by działania pana 
Prezydenta były jak najbardziej intensywne i zmierzające do rozwiązania tego 
problemu.  
Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że konsekwencjami nie rozwiązania tego 
problemu, będzie likwidacja wydziału ksiąg wieczystych w naszym sądzie.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya –  dotychczas, to co było możliwe to 
proponowaliśmy. Natomiast dla sądu, za pieniądze gminy obiektu nie 
wybudujemy, bo to jest oczywiste. Ale między wierszami, byłoby to najlepsze 
rozwiązanie dla sądu.  
 
Radny Zbigniew Urban – chciałbym w tej kwestii tylko dodać, że uczestniczyłem 
w posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej w starostwie, na którym była Pani 
Prezes Sądu i przedstawiała informację dotyczącą obecnego stanu infrastruktury 
budynków, w których mieści się w tej chwili sąd.  
Sąd Rejonowy w Tczewie dzierżawi od Spółdzielni Mieszkaniowej budynek, w 
którym mieści się Sąd Grodzki. Natomiast w tej chwili zasadniczym problemem 
staje się wydział ksiąg wieczystych archiwum. Padła propozycja, aby wykorzystać 
do tego, budynek przy ul. Kołłątaja, w którym znajduje się w tej chwili Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. W opinii Pani Prezes Sądu, ten budynek byłby 
wystarczający.  
Natomiast, my chcielibyśmy pójść dalej i spróbować sprowadzić do Tczewa Sąd 
Pracy. Ponieważ duża ilość naszych mieszkańców dojeżdża do Sądu Pracy w 
Starogardzie Gd. 
Z tego co mówiła Pani Prezes Sądu wynika, że w tej chwili działania zmierzają do 
tego, aby mniejsze jednostki skupiać we większe. I Tczew jest bardzo zagrożony 
jeżeli chodzi o wydział Ksiąg wieczystych. Istnieje duże zagrożenie, że wydział 
ten zostanie przeniesiony do sądu w Malborku i w Starogardzie Gd.  
To wiązałoby się z tym , że mieszkańcy naszego całego powiatu musieliby 
dojeżdżać do Starogardu lub do Malborka.  
Dlatego między innymi, Klub Radnych PiS zwraca się i zwróci się również do 
burmistrzów i wójtów wszystkich gmin na terenie powiatu tczewskiego, o 
podjęcie wspólnych działań zmierzających do tego, aby uratować wydział Ksiąg 
wieczystych, tzn. zachować je w Tczewie.  
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Prezydent Miasta Zenon Odya –  nie wiem, czy była rozważana propozycja 
ewentualnego wykorzystania w związku ze zmianą siedziby przez Starostwo 
Powiatowe, obiektu, który obecnie zajmuje powiat.  
 
Radny Krzysztof Korda – dołączam się tutaj jak najbardziej do apelu 
przedstawionego kolegów, o podjęciu wspólnych działań zmierzających do 
uratowania Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym  w Tczewie. 
 
Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
Rada chciałby uhonorować sportowców, za wybitne osiągnięcia i promocję 
miasta.  
 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Szlagowski – 
przedstawił informację dotyczącą osiągnięć sportowych przez młodzież tczewską: 
- Pan Krzysztof Uwijała podopieczny Tadeusza Gajewskiego, zdobywca I miejsca   
   w trójskoku na Mistrzostwach Polski juniorów.  
- zawodniczki Sambora Tczew - trener Artur Wierzbicki,  zdobyły brązowy medal   
  na Mistrzostwach Polski juniorów w piłce ręcznej. 
Prezydent Miasta Zenon Odya wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Włodzimierzem Mroczkowskim złożyli zawodnikom gratulacje, życzenia 
dalszych sukcesów i osiągnięć sportowych.  
 
Prezes Sambora Tczew Pan Markowicz, podziękował za zaproszenie na sesję i 
uhonorowanie zawodniczek i zawodnika, trenerów, a Panu Prezesowi 
Wiśniewskiemu, za bardzo wielki wkład i zaangażowanie.  
Panu Z-cy Prezydenta Miasta Zenonowi Drewa, za pomoc okazaną przy 
organizacji wyjazdu grupy utalentowanej młodzieży na Mistrzostwa Polski do 
Elbląga.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – wiele obecnych tu zawodniczek korzysta 
ze stypendiów i na pewno będzie się również o nie ubiegać na następny rok. 
Natomiast Pan Prezydent rozważy jeszcze przyznanie zespołowi nagród ze 
swojego funduszu.  
 
Pan Jacek Wiśniewski – chciałbym powiedzieć, ze tutaj wśród dziewcząt stoi wraz 
z trenerem Tadeuszem Galińskim nasz zawodnik lekkoatleta, który zdobył w tym 
roku Mistrzostwa Polski w trójskoku.  
Na ręce Pana Prezydenta jako podziękowanie za dotychczasową współpracę i 
wkład w sukces, dziewczęta przekazały medal i piłkę dla całej Rady Miejskiej.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie Prezydencie, po 
sukcesie naszego skoczka, aż się ciśnie na usta pytanie, kiedy będzie stadion 
lellkoatletyczny i co dalej, jakie będą wtedy wyniki? Będziemy coraz częściej 
gościli lekkoatletów na naszej sesji. 
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Następnie 
Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie 
Marzena Mrozek – poinformowała o corocznej zbiórce pieniędzy na rzecz 
hospicjum w Tczewie, pod nazwą ,,Ogród Nadziei” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji do godz. 11.30. Następna przerwa będzie ok. godz. 12.00 po 
punkcie 10.1- złożenie ślubowania przez nowego radnego. Planujemy wspólnie z 
Biurem Promocji Miasta, malowanie wielkanocnych strusich jaj, z których 
smażona będzie dla mieszkańców jajecznica. 
Pomalowane jaja będą licytowane na aukcji warsztatów Terapii Zajęciowej Pani 
Urszuli Giełdon. Dochód z tej aukcji będzie przeznaczony dla osób 
niepełnosprawnych.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji.  
Więcej uwag nie zgłoszono.  

 
Pkt.6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  
           interpelacji przez radnych  
           w okresie od 26 lutego 2009r. 
           do 25 marca 2009 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 lutego 2009 
r. do 25 marca 2009 r. stanowiącą Zał. Nr 3 do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono 
 

           Część II 
 Pkt 7  porządku posiedzenia  

           Informacja z kontroli  
           przeprowadzonych przez 
           Komisję Rewizyjną 
           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban - informacja dotyczy dwóch   
           przeprowadzonych kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej tj.   
           przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych oraz kontroli      
           dotyczącej schroniska dla psów. Protokoły zostały sporządzone w lutym. Pan   
           Prezydent zgodnie z naszymi ustaleniami miał 14 dni na to, żeby się do   
           protokołów odnieść lub ustosunkować się do podniesionych w nich kwestii. Pan           

Prezydent nie zajął stanowiska w tej sprawie, w związku z naszymi 
uzgodnieniami, jako przewodniczący zespołu kontrolnego, odczytam 
najistotniejsze fakty z protokołu. Kontrola rozpoczęła się 29 kwietnia 2008 roku, a 
zakończyła się 9 lutego 2009 r.  
Protokół znajduje się w dokumentach Komisji Rewizyjnej.  
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Radna Gertruda Pierzynowska  Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Komisji 
Rewizyjnej – odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w schronisku dla 
zwierząt Azyl im. Św. Franciszka w Tczewie.  
Kontrolę rozpoczęto 28 stycznia 2009 r. a zakończono 13 lutego 2009 r. Zakres 
kontroli obejmował wydatki środków przeznaczonych z budżetu miasta na 2008 
rok. 
Protokół znajduje się w dokumentach Komisji Rewizyjnej.  

 
 Pkt 8  porządku posiedzenia  

           Podsumowanie Nieobozowej  
           Akcji Zima 2009 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił 
powyższą informację. 
Uwag nie zgłoszono 
 

Rada przyjęła informację podsumowującą Nieobozową Akcję Zima 2009. 
 

 Pkt 9 porządku posiedzenia  
           Sprawozdanie z wykonania  
           planu pracy Pracowni Edukacji  
           Ekologicznej za rok 2008 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 
2008. 

            Uwag nie zgłoszono. 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z wykonania planu pracy 

Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2008 
 
           Pkt. 10 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 Pkt 10.1  porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  
wstąpienia w miejsce wygasłego  
mandatu radnego Stanisława  
Smolińskiego kandydata z tej samej listy 

          Piotra Kajzera– 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 Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra 
Kajzera. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/ 276/2009 
w sprawie  

wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego 
Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera. 
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podjęto jednogłośnie: za – 20, 
( podczas głosowania pkt 10.1- obecnych 20 radnych)  

nieobecny radny: K. Smoliński, R. Kucharski,  
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wstąpienia w miejsce 
wygasłego mandatu radnego Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy 
Piotra Kajzera. 
 
Ślubowanie Radnego Piotra Kajzera. 
 
Radny Piotr Kajzer odczytał 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”. 

                                      Tak mi dopomóż Bóg  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski wraz z Prezydentem 
Miasta Zenonem Odya pogratulowali radnemu objęcia funkcji radnego, 
jednocześnie życząc dobrej współpracy z wszystkimi radnymi.  
 
Po złożeniu ślubowania przez radnego Piotra Kajzera skład Rady Miejskiej liczy 
23 radnych.  

 
 Pkt 10.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały  w sprawie  
           powołania Piotra Kajzera do  
           składów komisji stałych Rady  
           Miejskiej w Tczewie kadencji  
           2006-2010 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały sprawie powołania Piotra Kajzera do składów komisji 

           stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010. 
 

W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXII/ 277/2009 

w sprawie  
powołania Piotra Kajzera do składów komisji stałych Rady 

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

( podczas głosowania pkt 10.2- obecnych 21 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Smoliński, R. Kucharski,  

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały powołania Piotra Kajzera do 
składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji. W czasie przerwy Radni, Prezydenci, Skarbnik Miasta i Sekretarz 
Miasta malowali wielkanocne strusie jaja.  

Przerwa 
Po przerwie 

           Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-wznowił obrady sesji 

 
Pkt 10.3 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           uchwalenia „Programu ochrony  
           środowiska dla miasta Tczewa na  
           lata 2008-2011 z uwzględnieniem  
           perspektywy na lata 2012-2015”  
           wraz z „Planem gospodarki odpadami    
           dla miasta Tczewa na lata 2008-2011  
           z uwzględnieniem perspektywy    

na lata 2012-2015” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił projekt 
powyższej uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, 
w głosowaniu za – 5 jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej – pozytywnie zaopiniowano 
projekt uchwały, w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie,  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy do projektu uchwały są uwagi, zapytania? 
 
Radny Kazimierz Smoliński – myślę, że większość radnych miała okazję 
zapoznać się z programem, który otrzymaliśmy w formie elektronicznej. 
Ale myśmy się zastanawiali nad tym programem i jest tam kilka problemów 
zdiagnozowanych przez firmę, która opracowywała ten program.  
Problemy określone są na stronie 36-37 programu dotyczącego odpadów, gdzie 
wskazano na  niski poziom selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Brak 
większej skali selektywnej zbiórki odpadów wielko gabarytowych. Brak 
selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z 
gospodarstw domowych oraz ogromny problem ze spalaniem odpadów w 
paleniskach domowych. Jak również długotrwały proces pozyskiwania środków 
finansowych.  
Co do długotrwałego procesu pozyskiwania środków finansowych, to na 
komisjach myśmy o tym rozmawiali i znamy ten problem. 
Natomiast w pozostałym zakresie, w tym programie nie ma harmonogramu, czy 
sposobu usunięcia tych problemów, które zostały przez tą firmę zdiagnozowane.  
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Natomiast chcielibyśmy też usłyszeć -jak decyzja Wojewody o zamknięciu 
wysypiska, czy konieczności zamknięcia wysypiska z dniem 31 grudnia br.- 
wpłynie na możliwość realizacji ostatniej kwatery, która w tym programie jest 
określona na styczeń 2010 r.  
Rzeczywistość inwestycyjna jest taka jaka jest i z reguły oddanie ich do użytku 
przeciąga się, jest opóźnienie. Więc nawet gdyby planowano zgodnie z tym 
programem oddać w styczniu, to będzie już po dacie zamknięcia wysypiska z 
dniem 31.12.2009r. A według tego programu jest to decyzja ostateczna.  
Czy przystąpiono już do jakiś prac związanych z zabezpieczeniem, żeby ten 
termin przesunąć? 
Program ten też zawiera wydatki w latach 2008-2011 t.  87 mln. zł. Część tych 
wydatków planowanych na 2008 rok tj. ponad 8,7 mln. zł., w 2009 r. 28,7 mln. zł.  
No w 2008 roku nie został ten projekt zrealizowany, w 2009 roku – mamy już 
koniec pierwszego kwartału - też jest opóźnienie. 
Jak to opóźnienie -  na dzień dzisiejszy - spowoduje opóźnienie realizacji całego 
programu? Czy ten program w ogóle będzie i w jakim terminie, bo do 2011r. już 
wiemy, że on nie będzie zrealizowany. 
Więc tu są pytania związane przynajmniej w tym zakresie.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Państwo.  
Nie ma w tej chwili Pana Pobłockiego, który bezpośrednio w tym uczestniczył, 
ponieważ musiał wyjechać do Gdańska. Z informacji, które posiadam, mówiąc o 
selektywnej zbiórce odpadów, to jak Państwo pamiętacie zostały zabezpieczone  
środki na rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów w Gminnym Programie 
Ochrony Środowiska.  
Natomiast jeżeli chodzi o składowisko, którego faktycznie ważność wygasa z 
końcem tego roku, to ZUOS rozpoczyna budowę nowej kwatery. Pozwolenia na 
budowę są i stąd też mamy dołożyć z Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska 
czyściwo na partycypację w kosztach ułożenia geomembramy.  
  I z informacji, które posiadam, to jeżeli zadanie się rozpocznie, to 
Wojewoda jakby przesunie ważność funkcjonowania wysypiska.  
Natomiast jeżeli o sam duży projekt chodzi, to już nie do nas jest zażalenie, bo 
fundusz spójności zmienia reguły gry i stąd też realizacja tego wniosku przesuwa 
się w czasie. Dotyczy to wszystkich beneficjentów, którzy składają wniosek: 
Gdańska, Starogardu i również Tczewa. Zresztą jak Państwo może słyszeli 
Gdańsk nie mogąc się doczekać na decyzję Unii, odnośnie pomocy publicznej z 
własnych środków, zaczął realizować swój projekt. Również tak jak my, 
rozpoczynając realizację  właśnie tej kwatery, też właśnie w podobny sposób. 
Oczywiście w mniejszym wymiarze rozpoczynamy realizację zadania.  
I jeżeli ten duży wniosek zostanie przyjęty przez Unię, czy też nasz kraj w ramach 
programu operacyjnego, to koszty wydatkowane na budowę tej kwatery, będą 
kosztami kwalifikowanymi. Czyli jak gdyby żadnej straty w tym temacie nie 
będzie.  
Natomiast z tych informacji, które dzisiaj posiadamy, projekt pozytywnie 
przeszedł już drugi etap kwalifikalności. I o ile mi wiadomo zajmuje drugie 
miejsce w punktacji. Jest on projektem najbardziej kapitałochłonnym. 



 17 

Z tego co ostatnio słyszałem od Pana Prezesa ZUOS, to są zabezpieczone środki 
na realizację wszystkich zadań w ramach tego działania. Tak więc, jeżeli 
wszystkie wymogi formalne zostaną spełnione, to powinny być przyznane środki.  
 
Prawdopodobnie z tego co mówił Pan Prezes ZUOS, to na przełomie czerwca, 
powinny zapaść ostateczne decyzje.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem: czy ZUOS otrzymał już 
kredyt na budowę nowej kwatery?  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – z tego co wiem, to ZUOS jeszcze nie otrzymał 
kredytu, tylko jest jak gdyby przyrzeczenie. W tej chwili prowadzone są badania 
możliwości finansowych. 
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem: czy miasto będzie poręczało 
ten kredyt? 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – z tych informacji, które posiadam, to nie. 
Ponieważ ta wysokość kredytu ma być poręczona majątkiem spółki.  
 
Radny Zbigniew Urban – chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. W grudniu 
złożyłem interpelację w sprawie udzielenia informacji na temat realizacji uchwały 
regionalny system gospodarki odpadami Tczew. Pytałem wówczas, ponieważ 
pojawił się problem zakwalifikowania się dużego projektu jako pomoc techniczna, 
czy są przygotowywane jakieś alternatywne rozwiązania. Otrzymałem odpowiedź, 
że takie rozwiązania alternatywne rzeczywiście są przygotowywane i jest problem 
z zamknięciem obecnego składowiska w grudniu 2009r.  
Chciałbym zapytać, czy Pan Prezydent posiada wiedzę, czy Pan Prezes wystąpił i 
czy uzyskał zgodę na  przedłużenie funkcjonowania tego składowiska.  
Ponieważ z tego co wiem, budowa nowej kwatery jest dopiero na etapie 
pozyskania środków, czy ubieganie się o kredyt. Ten kredyt nie został jeszcze 
przyznany.  
Jeżeli zostaną zabezpieczone środki w budżecie ZUOS-u na budowę kwatery, 
będzie można rozpocząć dopiero całą procedurę przetargową. Budowę nowej 
kwatery, w moim przekonaniu, można rozpocząć wiosną przyszłego roku. Czyli 
generalnie po terminie zamknięcia obecnego składowiska.  
Wobec tego chciałbym zapytać: czy profilaktycznie przygotowany jest  wniosek 
do Wojewody, żeby uzyskać zwolnienie na funkcjonowanie wysypiska dłużej niż 
do końca tego  roku? 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – tutaj konkretnej odpowiedzi nie mogę dać, bo 
akurat w tym temacie nie rozmawiałem z Panem Prezesem ZUOS.  
Natomiast, mam informację od Pana Prezesa, że rozpocznie się realizacja kwatery, 
będzie to podstawą o wystąpienie do Wojewody i taką zgodę na przesunięcie 
terminu zamknięcia wysypiska uzyska się.  
Myślę, że jest to dla wszystkich Państwa, sprawa jasna i oczywista, że w takiej 
sytuacji praktycznie są wszystkie miasta. 
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I państwo musi coś z tym zrobić, bo problem się rozpoczął odnośnie 
kwalifikalności, jeżeli chodzi o pomoc publiczną.  
Myśmy byli też pod tą pomoc publiczną zakwalifikowani, ale żeśmy ja gdyby 
oprotestowali stanowisko Narodowego Funduszu. Nasz protest powrócił do 
Narodowego Funduszu.  
Natomiast z tego co słyszałem miasta, które przychyliły się do stanowiska 
Narodowego Funduszu, że wniosek podlega pod pomoc publiczną i takiego 
odwołania nie złożyły, zostały z takiego rozpatrywania usunięte.  
Czyli myślę, że tutaj działania Pana Prezesa ZUOS były właściwe. Poprzez ten 
protest zostaliśmy jakby przywróceni do gry. Jak na razie wynik jest niezły, bo 
jesteśmy na drugim miejscu z kwotą jedną z większych, jeżeli chodzi o 
partycypację w środkach.  
 
Radny Zbigniew Urban – również mam taka nadzieję, że uda się uzyskać czy 
zrealizować ten duży projekt na ok. 160 mln zł., w 80% finansowany ze środków 
zewnętrznych. Mam nadzieję, że tak się stanie. Chciałbym jeszcze dopytać o 
budowę kwatery.  
W tej chwili ZUOS ubiega się o kredyt. Z tego co wiem zabezpieczenie kredytu 
ma być z aktywów – bilansu – kapitał spółki tj. ok. 3,5 mln zł. A mam wiedzę, ze 
kredyt na budowę kwatery ma być w wysokości 13,5 mln zł. W związku z tym 
zachodzi pytanie, czy to zabezpieczenie jest wystarczające.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – na dzień dzisiejszy mam informacje, że majątek 
spółki wystarczy na poręczenie.  
Mam taką informację, że nie ma potrzeby, aby gmina dodatkowo poręczała 
kredyt.  
Ale warunki się zmieniają, ponieważ jest kryzys, banki zachowują się różnie i nie 
wiadomo jak się sprawa dalej potoczy.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym dopytać, czy Pan Prezydent zastanowił 
się nad tym co by było- oczywiście powołując się na wypowiedź, że jest kryzys i 
nie wiadomo jak to będzie – w momencie, kiedy nie dostaniemy kredytu. Czy 
macie wariant B, jeżeli tak, to jak on wygląda i jakie to wówczas ma obciążenie 
dla budżetu.  
Prezydent Miasta Zenon Odya – już odpowiadam, po prostu prowadziłem zawsze 
politykę taką, ze zawsze mieliśmy oszczędności. Ale to wolą rady w ubiegłym 
roku trzeba było wszystko rozdysponować.  
Więc teraz będziemy się wspólnie martwili, jeżeli stanie się faktem to, że kredytu 
nie otrzymamy. To będzie nasz wspólny problem, nie tylko mój.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa 
możemy przyjąć te wyjaśnienia, które Pan Prezydent złożył. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony  

           środowiska dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy   
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           na lata 2012-2015” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Tczewa na   
lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/278/2009 
w sprawie  

uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata  
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” wraz z 
 „Planem gospodarki odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” 
 

podjęto większością głosów: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 5, 
( podczas głosowania pkt 10.3- obecnych 23 radnych)  

    wstrzymali się od głosu: K. Misiewicz, Z Urban, K. Smoliński, M. Kafka. P. Kajzer,  

Rada podjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony  
           środowiska dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy   
           na lata 2012-2015” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Tczewa na   

lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”. 
 

Pkt 10.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

          zmiany opisu granic i numerów  
          stałych obwodów  oraz siedzib  
          obwodowych komisji wyborczych  
          w mieście 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 zmiany opisu granic i numerów stałych 
obwodów  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/279/2009 
w sprawie  

zmiany opisu granic i numerów stałych obwodów  oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie 

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

 
Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic i numerów stałych 
obwodów  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie. 

 
Pkt 10.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

          utworzenia  na obszarze miasta  
          Tczewa odrębnych obwodów  
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          głosowania  w szpitalach dla 
          przeprowadzenia  wyborów do 
          Parlamentu Europejskiego zarządzonych 
          na dzień 7 czerwca 2009r. 

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 utworzenia  na obszarze miasta Tczewa 
odrębnych obwodów głosowania  w szpitalach dla przeprowadzenia  wyborów do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 

 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XXXII/280/2009 
w sprawie  

utworzenia  na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów 
głosowania  w szpitalach dla przeprowadzenia  wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.5- obecnych 23 radnych)  
 

Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie utworzenia  na obszarze miasta Tczewa 
odrębnych obwodów głosowania  w szpitalach dla przeprowadzenia  wyborów do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 

 
Pkt 10.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały zmieniającej 

           uchwałę w sprawie ustalenia  
           przepisów porządkowych przy       
           przewozie osób i bagażu w odniesieniu 
           do gminnego transportu zbiorowego 
           w mieście Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  

 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów 
porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego 
transportu zbiorowego w mieście Tczewie. 

 
W wyniku jawnego głosowania 
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Uchwałę Nr XXXII/281/2009 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie  
osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego  

w mieście Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.6- obecnych 23 radnych)  
 

Rada przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do 
gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie. 

 
 Pkt 10.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia dotacji z Narodowego  
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w ramach  
Mechanizmu Finansowego EOG 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały.  

 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego 
EOG. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/282/2009 
w sprawie 

przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.7- obecnych 23 radnych)  

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG. 

 
Pkt 10.8 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           utworzenia dochodów własnych  
           pod nazwą „Stołówki  szkolne” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Stołówki  
szkolne” 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy 
projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia dochodów własnych pod 
nazwą „Stołówki  szkolne” 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/283/2009 
w sprawie  

utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Stołówki  szkolne” 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.8- obecnych 22 radnych)  

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia dochodów 
własnych pod nazwą „Stołówki  szkolne”. 

 
Pkt 10.9 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           wyrażenia zgody na prowadzenie  
           przez Powiat Tczewski gimnazjum   
           z oddziałami przysposabiającymi  
           do pracy 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Powiat Tczewski 
gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. 

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– 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 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez 
Powiat Tczewski gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/284 /2009 
w sprawie  

wyrażenia zgody na prowadzenie przez Powiat Tczewski gimnazjum 
z oddziałami przysposabiającymi do pracy 

 
podjęto jednogłosnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.9- obecnych 23 radnych)  
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Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
prowadzenie przez Powiat Tczewski gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi 
do pracy. 
 
Pkt 10.10 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           ustalenia wysokości diet dla  
           radnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały, zgłoszony przez Komisję Statutową Rady Miejskiej w Tczewie.  

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie 
Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały, w głosowaniu:             
za – 5 jednogłośnie. Projekt uchwały nie powoduje jakichkolwiek zmiany diet 
radnych.  
 
Przewodniczący Komisji Statutowej Kazimierz Smoliński – jako przewodniczący 
Komisji Statutowej, która była wnioskodawcą projektu uchwały, chciałbym 
podkreślić, to co już pani przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej 
powiedziała, że projekt uchwały nie ingeruje w ogóle w dotychczasowa wysokość 
diet radnych.  
Natomiast, zgodnie z wcześniejszą umową, szczególnie z Wydziałem 
Organizacyjnym, wpływały wnioski, aby dokonać zmiany tej uchwały w zakresie 
naliczania diet, potrącania diet za nieobecność, potrącania dodatku za pracę w 
zespołach kontrolnych Komisji Rewizyjnej, kwestia wypłat diet.  

Te sprawy zostały uregulowane w sposób, który nie powinien budzić w tej 
chwili wątpliwości. Myślę, że jeżeli nie będziemy ingerowali w wysokość diet, to 
ta uchwała przez dłuższy czas może pozostać w takim kształcie jaki dzisiaj 
proponujemy.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.  
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/285/2009 
w sprawie  

ustalenia wysokości diet dla radnych 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 10.10- obecnych 23 radnych)  
 

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
diet dla radnych. 
 
Pkt 10.11 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           udzielenia upoważnienia  
           Dyrektorowi Miejskiego  
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           Ośrodka Pomocy Społecznej                          
           w Tczewie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Krzysztof Korda – poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
glosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/286/2009 
w sprawie  

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.11- obecnych 23 radnych)  

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

 
Pkt 10.12 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           zmiany członkostwa radnej  
           Barbary Kamińskiej w składach 
           komisji stałych Rady Miejskiej  
           w Tczewie kadencji 2006-2010  

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 zmiany członkostwa radnej Barbary 
Kamińskiej w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji               
2006-2010 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/ 287/2009 
w sprawie  

zmiany członkostwa radnej Barbary Kamińskiej w składach 
komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.12- obecnych 23 radnych)  
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Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany członkostwa 
radnej Barbary Kamińskiej w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie 
kadencji 2006-2010. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Proszę Państwa do 
tego momentu wyczerpaliśmy porządek obrad, proponowany na początku sesji.  
Państwo zgodzili się na przyjęcie do porządku obrad trzech dodatkowych 
punktów. 
 Obiecaliśmy sobie, że w tym momencie, będzie przerwa w obradach sesji.                 
W związku z tym, że trzy uchwały, które są w dalszej kolejności porządku obrad, 
wymagają opinii Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej oraz Komisji Polityki Społecznej, ogłaszam przerwę do 
godziny 1415.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 

 
Pkt 10.13 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           uchwalenia regulaminu  
           określającego zasady ustalania  
           niektórych składników                  
           wynagrodzenia nauczycieli 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– część dyskusji odbyła się już na początku dzisiejszej sesji, pozostała cześć na 
dodatkowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Przy 
wątpliwościach, które zostały tutaj wcześniej zgłoszone.  
Rozumiemy również jakby sytuację wyjątkową odnośnie różnicy interpretacyjnej 
jeżeli chodzi o Kartę Nauczyciela.  
Komisja ostatecznie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli.  
Zwracając jeszcze uwagę na jedną zmianę polegającą na doprecyzowaniu, a 
mianowicie: w § 9 ust. 2 zamienić słowo ,,ustala” na słowo ,, przyznaje”, jeżeli 
chodzi o dodatki funkcyjne, które są precyzyjnie określone i nie trzeba ich ustalać.  
 Zgodnie z ustaleniami na początku sesji, jest również zapewnienie Pana 
Prezydenta, ze będziemy doprecyzowywać już po przyjęciu uchwały, § 4.              
A mianowicie kryteria oceny dodatku motywacyjnego, w celu rozszerzenia 
katalogu, który ma dotyczyć wszystkich jednostek oświatowych na terenie naszej 
gminy.  
Po tych dyskusjach z pewnymi wątpliwościami, ale też z oczekiwaniem na 
przyszłość, że tego typu sprawy nie będą wchodziły na sesję na ostatnią minutę. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały za – 9 jednogłośnie.  
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Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych 
składników wynagrodzenia nauczycieli, w głosowaniu: za- 9 jednogłośnie.  
Biorąc pod uwagę dobro nauczycieli i zapewnienie Pana Prezydenta, że zapisy w 
projekcie uchwały nie powodują zagrożenia dla ich interpretacji prawnej. Komisja 
przyjmuje zapewnienie Pana Prezydenta, że w najbliższym czasie rozpoczną się 
prace zmierzające do rozszerzenia katalogu kryterium przyznawania dodatku 
motywacyjnego w myśl obowiązujących przepisów.  
Komisja przyjęła również zapewnienie Pana Prezydenta, że taki tok pracy nad 
projektem uchwały i nie dotrzymanie statutowego terminu przekazywania radnym 
materiałów sesyjnych wystąpił po raz ostatni. W innym przypadku zostaną 
wyciągnięte konsekwencje. To było zapewnienie Pana Prezydenta. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – komisja próbowała wymóc na mnie takie 
zobowiązanie. Proszę Państwa staram się pracować zgodnie z zasadami, czyli 
zgodnie z terminarzem i dałem taką obietnicę, że wszystkie dokumenty będziemy 
starali się Państwu dostarczać zgodnie z terminarzem.  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego 
zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli wraz z 
autopoprawką, aby w § 9 ust 2 słowo ,,ustala” zastąpić słowem ,, przyznaje”.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/288/2009 
w sprawie  

uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
( podczas głosowania pkt 10.13- obecnych 23 radnych)  

 
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycieli.  

 
Pkt 10.14 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           ustalenia liczby punktów sprzedaży  
           napojów zawierających pow. 4,5%  
           alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
           przeznaczonych do spożycia poza  
           miejscem sprzedaży 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższy projekt uchwały, którego wnioskodawcą jest radny Mirosław Kaffka.  
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Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Krzysztof Korda – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za – 4, przeciw – 2, 
wstrz. – 2. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- odczytał pozytywną 
opinię Dowódcy Garnizonu dotyczącą projektu uchwały w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu                    
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży                     
( opinia w zał.)  
 
Radny Tomasz Tobiański – Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, 
Szanowni Radni.  
W 2006 roku mieliśmy 55 licencji, w 2007 roku 60 licencji, w 2008 roku – 70 
licencji. Teraz chcemy zwiększyć o kolejne 5 licencji, tj. już 15 licencji, ¼ tego, 
co zastaliśmy przychodząc tutaj jako radni. Zwiększymy o 5 licencji, będzie to 
1/3. Nie wiem, czy o to nam chodzi.  
Mam gorący apel do Państwa, abyśmy nie podejmowali tej decyzji w związku z 
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dbajmy o 
nasze podwórko, dbajmy o społeczność naszego miasta.  
 
Radny Roman Kucharski – chciałbym koledze odpowiedzieć, że w Pruszczu 
Gdańskim, nie ma problemu z limitami koncesji na alkohol. A my tutaj 
dyskutujemy czy więcej ma być o 5 czy o10 koncesji.  
Z tego co wiem, to jest 6 wniosków oczekujących na koncesję. Teraz zwiększymy 
o 5 i znowu będzie kłopot.  
Wydaje mi się, że jeżeli podejmujemy decyzję, to lepiej teraz zwiększyć o 10 
koncesji, aby później nie było tak, że będziemy znowu dyskutowali nad 
zwiększeniem ilości punktów sprzedaży alkoholu.  
 
Radny Tomasz Tobiański – chciałbym odpowiedzieć koledze: bierzmy z innych 
miast to, co jest dobre, trzymajmy się tego co jest u nas dobre. Nie patrzmy na to 
jak jest w innych miastach.  
Powiedziałem wyraźnie, dbajmy o społeczność naszego miasta, wychowujmy w 
trzeźwości i jeszcze raz apel do Państwa, abyśmy nie podejmowali tej uchwały.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – proszę Państwa, to są pewne zaszłości historyczne. 
Na początku lat 90, kiedy weszła ustawa o wychowaniu w trzeźwości, ona 
nakazywała poszczególnym samorządom ustalić limit ilości punktów sprzedaży 
alkoholu poza miejscem sprzedaży. I w tym zakresie poszczególne samorządy 
wówczas na różnym poziomie, ustalały liczbę punktów.  
Różne gminy np. Pelplin czy Pruszcz Gd. ustaliły to na bardzo wysokim poziomie, 
ponad 100 koncesji. Tczew wówczas rozpoczął od 30 koncesji. Mieliśmy 
wówczas najniższą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca.  
Przez te wszystkie lata powoli dochodziliśmy do ilości, która mieściła się w 
średniej krajowej.  
Mam wątpliwości, czy my tu nie działamy trochę sprzecznie z ustawą, ale w ten 
sposób postępując, to jednak mimo wszystko ograniczamy dostęp. Dlatego, że 
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zawsze jest oczekiwanie na koncesje. To nie jest tak, że każdy kto chce, założyć  
działalność, przychodzi i od jutra już rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży 
alkoholu. W Tczewie tak nie jest, musi czekać. Rada co jakiś czas o tym decyduje, 
więc my te ograniczenia robimy.  
W takiej gminie jak Pelplin czy Pruszcz- Gd. ustalona jest ilość, ale nie ma 
żadnego ograniczenia dla dostępności. Każdy zakładając tam działalność na drugi 
dzień ma przyznaną koncesję.  
U nas dodając po trochę kilka punktów, spełniamy wymóg ustawowy, że 
ograniczamy dostępność. Natomiast staramy się też spełniać oczekiwania 
handlujących, którzy chcą prowadzić działalność w pełnym zakresie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- chcę powiedzieć 
jedną rzecz, nie ma żadnej wiedzy na temat: na ile w punktach sprzedaży jesteśmy 
w stanie wyegzekwować brak sprzedaży dla nieletnich, ile było w tym względzie 
interwencji. Na ile to działanie nasze jest efektywne.  
 
Radny Tomasz Tobiański – gdybyśmy mieli wpływa na to, czy w naszym mieście 
ma być sklep z dopalaczami – jestem przekonany, że wszyscy bylibyśmy 
przeciwni, żeby młodzież z naszego miasta miała łatwą dostępność do tego typu 
używek. Apelują do mnie rodzice, żeby ten sklep zamknąć, my nie jesteśmy w 
stanie nic z tym zrobić.  
Jeśli chodzi o sklepy z alkoholem, to mamy na to wpływ, dlatego jeszcze raz do 
Państwa o to apeluję.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- kolego radny – 
oczywiście nie mówię tego w drodze polemiki. Można również posłużyć się 
przykładem odnośnie narkotyków. Proszę mi powiedzieć, gdzie nasza działalność 
jako radnych w ograniczeniu w tym temacie. Gdzie mamy jakąkolwiek możliwość 
prawna, żeby móc tym problemem się zająć.  
 
Radny Mirosław Kaffka – panie kolego Tomku, pięknych słów Pan tu użył, ma 
Pan po części rację, tylko idąc Pana tokiem rozumowania, w tym momencie my 
jako radni powinniśmy zlikwidować wszystkie punkty sprzedaży alkoholu. I to by 
była najlepsza walka z tego typu problemem.  
 Jako wnioskodawca tej uchwały, kierowałem się tym, że rolą samorządu, 
radnych nie jest ograniczanie prowadzenia działalności gospodarczej małych i 
średnich przedsiębiorstw. W tym momencie mamy demokrację i powinniśmy 
stworzyć równe warunki gry między małymi a dużymi. A czasy prohibicji za 
czasów Al Capone już dawno minęły.  
A czy będziemy mieli 50 czy 100 sklepów, nie zmieni to ilości spożycia alkoholu 
w Tczewie.  
 
Radny Zbigniew Urban – złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad 
tym punktem porządku i wyrażenie swojej opinii w głosowaniu.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. 
Nie będę się wypowiadał o tym, czy ograniczona, czy nieograniczona ilość 
koncesji, bo już nie raz w tym temacie się wypowiadałem. 
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Natomiast ta dyskusja sprowadza mnie jakby do początku dzisiejszej sesji i w tym 
temacie chciałbym zabrać głos.  
Kiedy Prezydent Miasta zgłasza projekt uchwały, który dotyczy istotnej rzeczy, 
jaką jest wynagrodzenie nauczycieli, nie tylko z winy urzędu, ten projekt uchwały 
tak późno wchodzi, ponieważ to wynika z przyczyn troszeczkę też pośrednich od 
nas. Wywiązuje się wielka dyskusja, czy wprowadzić go do porządku, czy nie.  
Natomiast mówiąc o problemie – i tu wracam do limitu koncesji - ten temat nie 
jest taki ważny i istotny, czy będzie na tej sesji załatwiony, czy też na następnej. 
Więc to jest jak gdyby jeden aspekt do przemyślenia.  
 Drugi aspekt, ważniejszy, uważam że Rada nie jest Strażą Pożarną. 
Oczywiście tam, gdzie to jest z punktu widzenia interesu społecznego, to powinna 
na zasadzie Straży Pożarnej działać.  
Natomiast jeżeli są tematy nie tak naglące, to powinna przyjąć z określoną 
procedurą, czy zasadami, które były przyjęte. I tu mam jedynie właśnie problem, 
że zgłosił się wniosek i od razu, że tak powiem jest przygotowany projekt 
uchwały, i rada go rozpatruje. Uważam, że rada powinna przyjąć pewne zasady. 
Tak jak przyjęto z limitami taksówek, że np.: raz czy dwa razy do roku rozpatruje 
koncesje taksówkowe. Tak samo powinna rozpatrywać ten problem.  
 Patrząc historycznie wstecz, powstawały duże sieci handlowe i one też 
czekały na odpowiedni czas gdzie stosowana uchwała była podjęta i ta koncesja 
była przyznawana.  
I tylko w takim duchu ten swój głos do tej dyskusji do Państwa kieruję.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- prosiłbym, aby nie 
polemizować do innych projektów uchwał , które były rozważane, tylko mówimy 
w tej chwili o uchwale, która jest w temacie. 
Był zgłoszony wniosek formalny, aby zakończyć dyskusję, także przyjmuje 
wniosek formalny zgłoszony przez radnego Zbigniewa Urbana  

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXII/289/2009 
w sprawie  

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży 
podjęto większością głosów: za – 12, przeciw – 8, wstrz. – 3,  

( podczas głosowania pkt 10.14- obecnych 23 radnych)  
 za głosowali radni: W. Mroczkowski, K. Misiewicz, Z. Urban, K. Smoliński, M. Kaffka,                 

                                             P. Kajzer, T. Jezierski, R. Kucharski, R. Armatorska, B. Genca.  
                                             G. Pierzynowska, K. Korda,  
             przeciw głosowali: M. Augustyn, R. Brucki, B. Chylicka, T. Tobiański, A. Truszkowski,  
             wstrzymali się od głosu: J. Kulpa, B. Jeszke. Cz. Roczyński,  
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Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 
Pkt 10.15 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           skargi na działalność Prezydenta 
            Miasta Tczewa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały, zwracając się z zapytaniem: czy są do projektu uchwały zapytania ? 
 
Przewodniczący Komisji polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – zwrócił się 
z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad projektu w/w uchwały. Ze względu na to, 
że weszła ona w dniu dzisiejszym do porządku obrad, co uniemożliwiło 
zapoznanie się z uzasadnieniem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są wnioski dalej idące? 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban -  Panie Przewodniczący, 
głosowaliśmy porządek obrad, który został przyjęty. Posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej odbyło się wczoraj. Wniosek o umieszczenie tego punktu w porządku 
obrad, wpłynął do Pana Przewodniczącego wcześniej.  
Komisja obradowała wczoraj do godziny 20.00, po zakończeniu komisji Pani 
Dorota Prokopowicz otrzymała na nośniku pamięci masowej, wynik prac komisji 
tzn. projekt uchwały i jeszcze w dniu wczorajszym wydrukowała i pozostawiła w 
Biurze Rady.  
 
Radny Tomasz Tobiański – Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć, że no 
niestety uzasadnienia do projektu uchwały to my nie mamy, mamy tylko projekt 
uchwały.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- mogę wyświetlić  na 
ekranie w tej chwili to uzasadnienie.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – wychodząc naprzeciw temu, co tu dzisiaj się 
odbywa, to chciałbym, w związku z tym, że mogliśmy przegłosować poprzednie 
dwa punkty też, które wszyscy uważamy, że były znienacka.  
W związku z tym proszę o przerwę, aby radni zdążyli zapoznać się z 
uzasadnieniem. Albo prosiłbym o nie zdejmowanie tego projektu uchwały z obrad 
sesji.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- w związku z tym, że 
w tej chwili nie mogę poddać pod głosowanie wniosku radnego Mirosława 
Augustyna, ponieważ jest dalej idący wniosek, aby zapoznać się jeszcze z 
uzasadnieniem.  
Szanowni Państwo radni, nie oczekuję od Państwa przekonania mnie osobiście i 
każdego z Was z osobna w temacie wiedzy na temat tej uchwały.  
Nie oczekuję, bo nawet gdyby ktoś spróbował w tej chwili to zrobić, to 
prawdopodobnie każdy z nas wie, co i czego dotyczy ta uchwała.  
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W związku z tym ogłaszam przerwę w obradach sesji do godz. 15.00, w celu 
zapoznania się z projektem uzasadnienia szczególnie do tej uchwały.  
 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji.  

           W związku z tym, że został zgłoszony wniosek  o zdjęcie z obrad dzisiejszej sesji,    
           projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, ale         
           mając na względzie to, że radni nie do końca znali treść uchwały, a szczególnie   
           uzasadnienie, zarządziłem przerwę, w celu zapoznania się z treścią uchwały.  

W tej chwili projekt uchwały jest radnym znany, wobec tego poddaję pod 
głosowanie wniosek radnego Mirosława Augustyna, o zdjęcie z porządku obrad 
sesji projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Tczewa. 

           W wyniku jawnego głosowania 
Wniosek 

Radnego Mirosława Augustyna 
o zdjęcie z obrad sesji projektu uchwały 

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 8, przeciw – 15, wstrz. – 0,  

( podczas głosowania w/w wniosku- obecnych 23 radnych)  
          za głosowali radni: M. Augustyn, R. Brucki, B. Chylicka, A. Truszkowski,  
                               K. Ickiewicz, K. Korda, Cz. Roczyński, T. Tobiański,   

 
W/w wniosek nie uzyskał większości głosów. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zapytam panią 
mecenas, czy radny Z. Urban, będąc wnioskodawcą a zarazem Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej, skargi na działalność prezydenta, może głosować w sprawie 
tej skargi. 
 
Elżbieta Krupa radca prawny – teoretycznie głosować może, natomiast nie 
powinien brać udziału w wyjaśnianiu sprawy, bo sam złożył skargę i nie powinien 
jej rozpatrywać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwracam uwagę, że 
Pan Prezydent nie zgłasza żadnych uwag, a zgłasza naczelnik, także. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – 
troszeczkę naraziłem się tutaj być może, ale trudno, po prostu nie mogę tutaj 
pewnych rzeczy nie przytoczyć, w oparciu o statut.  
Kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Prezydent jest zaskoczony, 
czy przedstawiciele urzędu, pewnymi propozycjami. 

Wrócę do sytuacji, kiedy był protokół w sprawie kontroli podatków od 
nieruchomości. Przecież ja dostałem go za pięć dziesiątą. Dzisiaj przed sesją Pan 
Prezydent nie dostał tego projektu, nikt z przedstawicieli urzędu tego projektu 
uchwały nie otrzymał. Nie miał możliwości zapoznania się z nim i odniesienia się 
do tego. To nie jest dobra zasada, która powinna obowiązywać. Chciałbym 
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również zwrócić uwagę, na pewne sprawy proceduralne. Przecież zgodnie z § 58 
Statutu Miasta projekty uchwał są opiniowane co do zgodności z prawem. Nie 
wiem,  czy ta uchwała była opiniowana co do zgodności z prawem. Czy nie ma 
naruszenia w tym momencie statutu.  

Po za tym są jeszcze inne elementy, które moim zdaniem powodują to, że 
mamy do czynienia, co najmniej z pewnymi naruszeniami. Tak naprawdę zgodnie 
z § 116 skargę na działanie Prezydenta rozpatruje rada. W naszym statucie nie ma 
nic na ten temat, że  Komisja Rewizyjna jest do tego upoważniona. Nie ma takiej 
delegacji. Taka delegacja by była, gdyby rada podjęła uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta. Niektóre uchwały rad innych miast, 
takie zapisy mają. 

Jedyny zapis w naszym statucie jest taki, że to rada powinna rozpatrzyć. 
Zwróćmy uwagę również na to – pan przewodniczący komisji jest jednocześnie 
wnioskodawcą, rozpatruje ten swój wniosek tak naprawdę jako Komisja 
Rewizyjna, ma wpływ na działalność tej komisji, redaguje uchwałę i za pięć 
dwunasta ją przedstawia . 

Proszę Państwa, nawet jeżeli wolą rady byłoby żeby Komisja Rewizyjna się 
tym zajęła i taka często praktyka. W statucie miasta mamy § 85, który mówi, że 
członkowie podlegają wyłączeniu z udziału w sprawach, w których może powstać 
podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 

Proszę Państwo, czy jesteście w stanie uwierzyć w to, że Pan Urban – 
wnioskodawca, nie będzie stronniczy i nie będzie mu zależało na tym, żeby sam 
wniosek, który przedstawił, żeby ten wniosek znalazł uznanie w oczach opinii.  
Ja osobiście znając, że tak powiem zapalczywość z jaką broni swoich poglądów, 
nie chcę w to uwierzyć, po prostu nie mogę w to uwierzyć, może Państwo w to 
uwierzycie. 
Także mamy tu do czynienia z kwestiami zgodności z przepisami prawa, gdzie tej 
opinii chyba dzisiaj nie było.  

Kwestia naruszenia § 85, przecież w takiej sytuacji Pan Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej powinien być wyłączony z prac komisji, to jest przepis 
regulaminu. Pan Przewodniczący Rady powinien wyłączyć Pana Urbana. Taka 
jest prawda.  

Nie odnoszę się nawet do merytorycznych spraw. Proszę Państwa, 
otrzymaliście Państwo uzasadnienie – nawet nie wszyscy je otrzymali, dopiero 
reszta otrzymała je teraz przed 15 minutami, aby się zapoznać.  

 
           Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Panie naczelniku,   
           nie będziemy drążyć dalej tematu, Państwo się zapoznali i nikt nie mówił ani   
           słowa.  
 

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – 
dobrze, Państwo się zapoznali z wersją Pana Urbana, a gdzie jest odpowiedź Pana 
Prezydenta, czy Państwo mieli okazję zapoznać się rzetelnie, czy Państwo mieli 
okazję rzetelnie się zapytać. Tego nie było w ogóle.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – mam wniosek formalny. 
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Prezydent Miasta Zenon Odya – proszę Państwa szereg uwag mam, ale ich nie 
zgłaszam. Uważam, że należy skończyć tą niepotrzebną dyskusję, zamknąć temat i 
myślę, że będzie spokój. Bo nie ma sensu tutaj polemizować, dyskutować, bo to 
do niczego po prostu nie doprowadzi.  
Wiadomo, że skarga jest złożona, trzeba ją rozpatrzyć i po temacie.  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – zgadzam się w 100 % z 
tym, co przed chwilą powiedział Pan Prezydent Zenon Odya. Uważam, że skarga 
została złożona i powinna zostać rozpatrzona. 
Chciałbym tylko powiedzieć, że wczoraj na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w 
momencie, kiedy Komisja Rewizyjna głosowała nad tą sprawą, czy skarga jest 
zasadna, czy bezzasadna, ja w tym głosowaniu nie brałem udziału. Panie Janicki.  
W związku z tym nie głosowałem nad treścią tego, proszę sprawdzić w protokole. 
Mogę Panu odczytać: wstrzymał się radny Ryszard Brucki, przeciw głosował 
Antoni Truszkowski, pozostali radni głosowali za uznaniem skargi za zasadną, a ja 
nie głosowałem.  
Więc Pana informacje są tutaj po raz kolejny… nie chcę polemizować, kończę.  
Uważam, że to co powiedział Pan Prezydent przed chwilą – o tym, że wpłynęła 
skarga i powinna zostać rozpatrzona wyczerpuje wszystko w tej sprawie.  
 
Radny Mirosław Augustyn – mam pytanie do uzasadnienia.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban  - ale to uzasadniała 
Komisja Rewizyjna, ja nie brałem w tym udziału.  
 
Radny Mirosław Augustyn – ale zorientowany kolega jest w uzasadnieniu, bo 
uzasadnienie pisał kolega? 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban  - tak. 
 
Radny Mirosław Augustyn – dlaczego to uzasadnienie nie zawiera informacji, 
która mówi, że sprawa sprzedaży w/w działki jest w trakcie postępowania? 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – ta informacja została 
przedstawiona, przedmiotem skargi było niewykonanie uchwały. I ta uchwała w 
części dotyczącej sprzedaży do dzisiaj nie została wykonana, a jest w trakcie 
realizacji. Ale znaczy, że w tej chwili nie została jeszcze wykonana.  
 
Radny Mirosław Augustyn – czyli jeżeli będzie zrealizowana, to jak gdyby ta 
skarga byłaby niezasadna.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – na dzień złożenia skargi 
jest zasadna, tak uznała Komisja Rewizyjna.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – proszę Państwa taka krótka uwaga, w nawiązaniu 
do dyskusji, która się wywiązała. Twierdzę, że w momencie kiedy była składana 
skarga przez Pana radnego Zbigniewa Urbana, to sprawa była w toku ponieważ 
byliśmy po ustaleniach z panem Starostą.  



 34 

Także, żeby było jasne, ta skarga nie spowodowała, że dopiero Prezydent zaczął 
realizować uchwałę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zanim państwo 
zagłosują, to jeszcze jedna uwaga do Pana Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Mieniem Komunalnym, który podjął tutaj parę kwestii ze Statutu Miasta.  
Proszę Państwa rada rozpatruje skargi na Prezydenta. Komisja Rewizyjna jest  
częścią składową rady, która został powołana po to, żeby rozpatrywać wszystkie 
skargi.  
Natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – bo Pan zwrócił uwagę, na 
stronniczość jak mówi § 85 statutu, czy też interesowność.  
Pytam, jaka interesowność i stronniczość publicznej informacji, którą Państwo 
rozpatrujecie, czy publicznej skardze, jaka tu stronniczość może występować.  
Proszę się nad tym zastanowić, nie wolno tak przywoływać zapisów ze statutu 
wprost, nie odnosząc się do rzeczywistości, ponieważ to dotyczy publicznej 
władzy, czyli Pana Prezydenta. A nie dotyczy to jakiejś sprawy petenta, czy 
innego obywatela miasta Tczewa, który chciałby zachować tutaj swoją 
bezosobowość w sprawie.  
 
Radny Mirosław Augustyn – ale Panie Przewodniczący, informacja powinna być 
rzetelna. Jeżeli nie ma informacji o tym, że sprawa jest w toku postępowania, to 
jest już to informacja nierzetelna.  
Ponieważ jak mówił Pan Prezydent – skarga ta byłaby niezasadna, tak naprawdę 
za miesiąc. W uzasadnieniu brakowało tej informacji. Dlaczego jej brakował? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ale to niczego nie 
wnosi. 
Radny Mirosław Augustyn – Panie Przewodniczący, to bardzo dużo zmienia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę na mnie nie 
krzyczeć – od 7 stycznia ubiegłego roku do dnia dzisiejszego nie jest wykonana 
uchwała z 2004 roku. Skarga jest zasadna dlatego, że nie została wykonana 
uchwała i prawnie tak jest.  
Natomiast mógłbym nawet przywołać dzisiejsze wystąpienie Pana Prezydenta.                 
O ile dobrze pamiętam, to w swojej informacji wspomniał o rozpoczęciu 
procedury sprzedaży tej działki bonifikata 99% dla Powiatu Tczewskiego. Dzisiaj 
mówił to w godzinach rannych. Można by to przywołać.  
 
Radny Mirosław Augustyn – ale Pan Zbigniew Urban ma informacje z pierwszej 
ręki, ponieważ pracuje w Starostwie, także nie można pomijać tak ważnej 
informacji.  
Prezydent Miasta Zenon Odya – wypowiedź Pana Przewodniczącego 
sprowokowała mnie, żeby do tego co powiedziałem wcześniej, jeszcze coś dodać. 
Jeżeli będziemy tak interpretowali, jak Pan Przewodniczący mówi, to ja mogę 
również powiedzieć, że ta uchwała jest w trakcie realizacji.  

Ponieważ uchwała składa się z dwóch punktów. Jeden został zrealizowany 
bezpośrednio po terminie podjęcia uchwały, ponieważ prawnie było to możliwe. 
Natomiast drugi punkt, z różnych procedur nie był realizowany.  
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           Czyli można powiedzieć, że uchwała jest w trakcie realizacji. To takie  
           uzupełnienie. 
 
           Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- moglibyśmy tu   
           jeszcze polemizować, nie będę już tego podnosił, ponieważ prawo jest prawem i   
           niestety nie można mówić w ten sposób, że część radnych jest za Prezydentem, a   
           nie za prawem, dlatego będzie głosowała przeciwko tej uchwale. No tak nie   
           można mówić, a takie głosy były wczoraj na Komisji Rewizyjnej.  

Dlatego, że proszę Państwa tego nie da się inaczej ułożyć. Próbowałem się 
zastanowić głęboko nad tym, nie da się tego inaczej ułożyć. Sprawa jest w toku, 
nie załatwiona i jest złożona skarga. I nie można tego inaczej załatwić.  

       
           Radny Mirosław Augustyn – nikt tego nie neguje Panie Przewodniczący –   
           uzasadnienie jest niepełne.  

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

Uchwałę Nr XXXII/ 290/2009 
w sprawie  

skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 
podjęto większością głosów: za – 15, przeciw – 8, wstrz. – 0,  

( podczas głosowania pkt 10.15- obecnych 23 radnych)  
przeciw głosowali: M. Augustyn, R. Brucki, B. Chylicka, A. Truszkowski, K. Ickiewicz, 
                               K. Korda, Cz. Roczyński, T. Tobiański,   

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

 
Pkt.11 porządku posiedzenia  

           Zgłaszanie interpelacji i wniosków 
 
Treść interpelacji 

1. Radny Krzysztof Misiewicz  
Radny wnosi o niezwłoczne rozwiązanie problemu slipu znajdującego się przy 
nowo wybudowanej przystani. Obiekt ten zdaniem radnego nie jest absolutnie 
przygotowany do wodowania wszelkiego typu łódek oraz żaglówek, a 
powinien tę funkcje spełniać chociażby ze względu na zbliżający się sezon 
wiosenno-letni.   
Komentarz: 
Z tego co wiem, to odbyło się chyba jedno wodowanie, które przeprowadził 
Straż Pożarna, ale musieli to zrobić przy pomocy specjalistycznego sprzętu. I 
gołym okiem widać, że niestety jest to pewien błąd projektowy, który 
powinien jak najszybciej zostać skorygowany. Dlatego, że slip ten absolutnie 
nie spełnia swojej funkcji, nie jest możliwe wodowanie jakiejkolwiek łódki w 
pobliżu przystani.  
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Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 25 
 

      Treść wniosków: 
1. Radny Krzysztof Korda 

       Radny wnosi o zamontowanie spowalniaczy na jezdni przy ul. Czerwonego   
       Kapturka 4.  

          Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 21 
 

2. Radna Grażyna Antczak 
    Radna wnosi o postawienie wiaty na  przystanku przy ul. Jagiellońskiej przy   
   ,,Atrium”. Jest to przystanek z którego korzystają mieszkańcy Osiedla   
   Bajkowego i Suchostrzyg. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 22 
 

3. Radna Grażyna Antczak  
    Radna zwróciła się z prośbą o przegląd Placu papieskiego i dokonanie napraw   
    odpadającego murku i kruszejących daszków na murkach. Radna zwraca się z   
    prośba o udzielenie odpowiedzi, czy prace te będą wykonywane w ramach   
    gwarancji.  

 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 22 
 

4. Radny Krzysztof Misiewicz 
    Radny wnosi o zainstalowanie dwóch latarni oświetleniowych na istniejących   
    słupach na terenie garaży przy ul. Królowej Jadwigi. Zamontowanie latarni       
    jest konieczne, ze względu na bardzo niebezpieczne warunki dla mieszkańców   
    korzystających z garaży w godzinach wieczornych oraz nocnych. Garaże te   
    znajdują się w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 i jest to dodatkowym   
    argumentem za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 24 
 

5. Radny Tomasz Tobiański 
                 Radny wnosi o jednoznaczną odpowiedź poprzez dyrektora CKiS w Tczewie,   
                 czy w/w placówka będzie udostępniona do organizowania studniówek przez   
                 młodzież naszego miasta. Radny zwraca się z prośbą o pisemną wiążącą   

   odpowiedź. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 26 
 
6. Radny Tomasz Tobiański  

     Radny wnosi o uporządkowanie terenów ogródków działkowych przy                      
     ul. Suchostrzyckiej ( tzn. porzuconych ogródków i nie zagospodarowanego  
     terenu). Obecnie znajduje się tam wysypisko śmieci. Po uporządkowaniu    
     w/w terenu wnioskuję o usytuowanie tam mini placu zabaw dla pobliskich   
     mieszkańców osiedla Suchostrzyg.  
     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 27 

 
7. Radny Tomasz Tobiański  

                 Radny wnosi o zabezpieczenie środków na projekt oraz studium wykonalności   
                 budowy lodowiska zadaszonego na terenie naszego miasta w najbliższej   
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                 korekcie budżetu. 
                Wniosek radny motywuje tym, iż na terenie miasta potrzebna  jest budowa w/w   
                obiektu, aby umożliwić społeczności naszego miasta spędzenie  czasu wolnego 
                poprzez rekreację, jaką niewątpliwie jest jazda na łyżwach.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 28 
 
Pkt.14 porządku posiedzenia  

           Wolne wnioski, oświadczenia 
  
Radna Bożena Chylicka – z tego miejsca przywołuje Pana Przewodniczącego 
Rady Miejskiej do porządku. Po pierwsze zachowuje się Pan jak nauczyciel w 
szkole. My nie będziemy siedzieć cicho, w momencie, kiedy Pan coś mówi, czy 
czyta. Jeżeli chcę coś przekazać koledze siedzącemu obok, to zrobię to, bo 
dotyczy to sprawy z zasady w większości uchwały i spraw miejskich. To po 
pierwsze.  
Po drugie, rąk na stoliku też nie będę trzymać, będę je trzymała tam gdzie chcę. I 
nie będę się zasłaniała, poza tym, tym co Pan Przewodniczący, że panu to wolno 
myśleć głośno, a ja, czy my, to mamy siedzieć jak myszy pod miotłą.  
Proszę o zastanowienie się nad tą sprawą, przemyślenie, naprawdę nie jesteśmy w 
szkole. Dziękuję.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- nad jaką sprawą, 
jeśli można poprosić, bo nie rozumiem.  
 
Radna Bożena Chylicka – bez komentarza Panie Przewodniczący, bo wstanę i 
pójdę do mównicy za chwilę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę bardzo, 
mównica jest dla wszystkich, za zgodą przewodniczącego oczywiście.  
Proszę nie przeszkadzać przewodniczącemu podczas prowadzenia w sesji, bo za to 
odpowiada i innym radnym – będzie wszystko w porządku.  
Koleżanka przywołała mnie imiennie, ale ja podczas sesji tego nie zrobiłem.  
Są jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia? 
 
Radny Kazimierz Smoliński – mam wniosek i pytanie o wyjaśnienie sytuacji w 
jakiej teraz znajdują się tczewskie niepubliczne przedszkola.  
Zgodnie z uchwałą istniejącą już od wielu lat, te przedszkola posiadają swoje 
nieruchomości, lokale na podstawie umowy użyczenia.  
W tej chwili z tego co wiemy, wyszły z Wydziału Oświaty pisma, wypowiadające 
zawarte umowy.  
Skoro rada nie podjęła decyzji o tym, że te umowy wygasają, to nie można, moim 
zdaniem, podejmować jakichkolwiek działań na żadnym szczeblu. Ani Pan 
Prezydent, ani Wydział Oświaty, Kultury i Sportu nie ma podstawy prawnej, żeby 
wypowiadać te umowy. 
Najpierw Rada musi podjąć decyzję, stanowisko w zakresie sposobu użytkowania 
nieruchomości przez niepubliczne przedszkola. 
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W tej chwili sytuacja jest taka, zgodnie z sugestiami komisji, czy części radnych, 
aby ten stan zmienić. Ale to tylko są sugestie, opinie, natomiast rada nie zmieniła 
uchwały. 
Proszę, aby pani mecenas też się w tym temacie wypowiedziała.   
 
Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z zapytaniem do Pana Z-cy Prezydenta 
Miasta Zenona Drewy: czy podjęte są jakieś kroki i jakie jest stanowisko 
Prezydenta odnośnie budowy obiektu – lodowiska? 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – tym razem będę miała zapytanie, bo boję się już 
składać interpelacje czy wnioski, bo nie wiem jak to będzie potraktowane. 
Pierwsze zapytanie mam do Pana Z-cy Prezydenta Miasta Mirosława 
Pobłockiego. Została dzisiaj odczytana moja interpelacja, ale po prostu ona jest 
dla mnie za słabiutka. W odpowiedzi otrzymuję informację, że obecnie jest 
analizowane docelowe przeznaczenie terenu przy markecie Polo. Prace związane z 
odwodnieniem będzie można wykonać po ostatecznym zatwierdzeniu 
przeznaczenia terenu i ustaleniu jego funkcji. Doskonale wiemy, że jest to prośba 
mieszkańców i uważam, że my jesteśmy na usługach miasta i abyśmy wykonywali 
to co mieszkańcy chcą. A spotykam się tu po raz kolejny z informacją, że będzie 
to przeanalizowane, zobaczymy, ustalimy.  
Mamy jeszcze 1,5 roku do końca kadencji, żebyśmy zdążyli w czasie to 
przeanalizować.  
Jak długo potrwa ta historia nim się władza zastanowi i przeanalizuje.  
 Drugie zapytanie, dotyczy zniszczonego budynku przy ul. Jagiellońskiej, co 
w tym temacie można zrobić.  
Trzecie zapytanie  - chodzi o realizację budowy budynków TTBS. Ponad 200 
wniosków czeka na mieszkania w TBS. Od półtora roku nie przyjmuje się 
żadnych wniosków. Czy jest możliwe w tym roku, przekazanie TBS w korekcie 
budżetu miasta kwoty 1 mln zł. która pozwoliłaby Zarządowi TBS poczynić 
starania na zaciągniecie kredytu. Rozpoczęłaby się procedura i na wiosnę można 
by wybudować chociaż jeden budynek.  
Do mnie nie dociera to, że jest to duże dziecko, które już dosyć dostało. Naszym 
obowiązkiem jest zabezpieczenie mieszkań.  
 
Radny Mirosław Kaffka – w związku z kryzysem, czy byłaby możliwość 
rozważenia  problemu w naszym mieście dotyczącego rozłożenia na raty 
zaległości podatkowych  przez prowadzących działalność gospodarczą.      
 
Radny Krzysztof Korda – podczas dyskusji dotyczącej zwiększenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, pojawił się temat dopalaczy. Pan 
Kaffka  wspomniał, że Komisja Polityki Społecznej już od dłuższego czasu ten 
temat omawia. Postanowiliśmy, że już po raz ostatni w miesiącu kwietniu 
zajmiemy się tym tematem. Wystosujemy pismo z prośbą, aby Rada podjęła 
stanowisko do pomorskich parlamentarzystów, aby ten problem rozwiązali.  
   Druga kwestia, to odnośnie monet, które mają się pojawić w czerwcu br.  
to, aby Pan Kierownik Biura Promocji Miasta Ludwik  Kiedrowski przedstawił 
informację dotyczącą zakupu monet – dukatów lokalnych.  
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Kierownik Biura Promocji Miasta Ludwik  Kiedrowski – poinformował, że 
projekt regulaminu został zmieniony i zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny 
Obchodów 750 lecia miasta Tczewa. Regulamin ten będzie udostępniony na 
stronach internetowych. Odnośnie dukatów lokalnych na allegro: to sprawa jest 
absolutnie niemożliwa do zrealizowania.  
Pierwsza seria dukatów, będzie wprowadzona do obiegu 1 czerwca br. w ilości          
20 tys. sztuk. Nie będzie sprzedaży wysyłkowej, dukaty będą w sprzedaży w 
pięciu punktach na terenie miasta Tczewa.  
 W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 odbędzie się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej aukcja wielkanocnych malowanych jaj.  
W kwietniu br.  wraca na łamy TV Gdańsk Magazyn Kociewski, będzie on 
emitowany dwa razy w miesiącu po 10 minut, w każdy drugi i czwarty 
poniedziałek miesiąca o godz. 8.45, a powtórzenia będą o godz. 17.00. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym podzielić się pewną refleksją związaną z 
naszymi obradami. A mianowicie: widzę dziewczęta – piłkarki ręczne, chłopaka, 
który ma osiągnięcia lekkoatletyczne. Wiedząc, że po raz kolejny nie przeszedł 
przetarg na boisko przy ul. Ceglarskiej. Wiedząc, że jest wniosek kolegi odnośnie 
lodowiska, chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy się zastanowili, które sporty 
chcemy wspierać, które powinniśmy, a które nie.  
 Mam krótki wniosek do przemyślenia, aby zamiast boiska przy                           
ul. Ceglarskiej zrobić lodowisko. 
 
Radny Roman Kucharski – odnośnie dopalaczy, to nad tą sprawą pracuje Rząd i 
Sejm. 
Radny zaproponował, aby w ramach obchodów 750lecia miasta Tczewa 
zorganizować w Kościele NMP MK na Suchostrzygach zorganizować koncert.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – chciałbym ostudzić 
zapał kolegi, bo koncerty bardzo piękne, wysokiej klasy odbywały się w kościele 
przy ul. Rokickiej i niestety była tylko garstka słuchaczy.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. 
Te wolne wnioski, oświadczenia w jakiś sposób zasugerowały mi, że złożę też 
oświadczenie.  
A mianowicie w nawiązaniu do projektu uchwały niezależnie jak ona zostanie 
rozpatrzona, rozstrzygnięta, składam oświadczenie, że nic w swoim postępowaniu 
bym nie zmienił. Bardzo dziękuję. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – w związku z 
oświadczeniem Pana Prezydenta, również chciałbym złożyć oświadczenie. 
Chciałbym powiedzieć, że ustawowo skargi składa się na Prezydenta, czyli na 
osobę, która kieruje urzędem.  A tak naprawdę powodem i źródłem tego były 
informacje udzielone przez Naczelnika Wydziału. Z tym, że nie ma takiej 
możliwości, żeby do Rady składać skargę na Naczelnika Wydziału. Dziękuję.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – jeśli 
miałby być skarga na moją osobę, to do Pana Prezydenta i wtedy to jest 
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odpowiednia droga. Przecież Pan przedstawił skargę na Prezydenta, niech Pan 
teraz nie próbuje tego przedstawiać tak, ze jest to skarga na mnie.  
Jeśli miałaby to być skarga na mnie, to byłoby to w strukturze urzędu 
rozstrzygane.  
Tak naprawdę, to merytorycznej rozmowy na ten temat nie ma. Nie było żadnego 
terminu co do wykonania tej uchwały. Ale widzę, że nie ma woli merytorycznej 
rozmowy na ten temat. Dziękuję.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – przepraszam bardzo, 
muszę się ustosunkować jednym zdaniem, dosłownie. 
Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, skargę składa się na organ. Mam pewne 
doświadczenia ze współpracy z Panem Janickim, one pojawiły się przy 
okoliczności kontroli dotyczącej podatku od nieruchomości. 
Wiem, że Pan Janicki jest mi w stanie udowodnić, że jestem wielbłądem.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował 
radnych o możliwości  uszycia  dla radnych togi, w związku z obchodami 750lecia 
miasta Tczewa. Radni wyrazili zgodę, aby w tym temacie podjąć rozmowy.  
             

      Więcej uwag nie zgłoszono             
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXXII sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1600  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


