
 

P r o t o k ó ł  N r XXXIII/2009 

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

z dnia 30 kwietnia 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                 -                 7 / wg listy obecności 
 
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XXXIII 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. Sekretarz Miasta Zytę Myszka, 
6. Skarbnika Miasta Helenę Kullas, 
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 23 radnych i na 
podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym jest wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych 
porządkiem obrad. 

 

           Pkt.3 porządku posiedzenia 
           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad sesji z dnia 15 kwietnia 2009 r. i zaproponował następujące 
zmiany:  
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- wprowadzenie na wniosek Prezydent Miasta projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kamień Pomorski, jako pkt 11.7. 
Projekt uchwały otrzymali radni w dniu wczorajszym.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy do zaproponowanego porządku obrad sesji są uwagi, 
propozycje? 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Krzysztof Korda – zaproponował 
na wniosek komisji, wprowadzenie do porządku obrad sesji dwóch projektów 
apeli: 
- Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wprowadzenia zakazu produkcji, handlu   

                       i posiadania tzw. dopalaczy, 
                    - Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie profilaktyki pierwotnej raka szyjki   
                       macicy dzieci i młodzieży. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. Czy radni 
otrzymali projekty apeli? 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Krzysztof Korda – radni nie 
otrzymali jeszcze apeli, otrzymają go w czasie przerwy w obradach sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski –  w związku ze 
zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Kordę propozycją, poinformował, aby 
wprowadzić do porządku obrad sesji, jako pkt 12 i 13   
- Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wprowadzenia zakazu produkcji, handlu   

                       i posiadania tzw. dopalaczy, 
                    - Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie profilaktyki pierwotnej raka szyjki   
                       macicy dzieci i młodzieży. 

Dalsza numeracja porządku obrad automatycznie przesuwa się. 
Projekt powyższych apeli Państwo otrzymacie w czasie przerwy w obradach 
sesji, gdzie będzie czas na zastanowienie się nad tym. Gdyby były jakieś 
wątpliwości, to zawsze można te punkty wykreślić z dzisiejszego porządku.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji wraz z autopoprawkami o wprowadzenie 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kamień 
Pomorski oraz dwóch apeli Rady Miejskiej. 
 

          W wyniku jawnego głosowania  
porządek obrad sesji wraz ze zmianami  

- przyjęto jednogłośnie : za – 21 
                    ( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 21 radnych)  

                                      nieobecni: Cz. Roczyński, M. Kaffka  
          Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji wraz z autopoprawkami.                    



 3 

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 marca 2009. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 marca 2009 r.                     
     do 29 kwietnia 2009 r.  
 
II . Część druga: 
7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. 
 7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa. 
 7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
     7.3 Dyskusja. 
     7.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za  
          2008 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2008 rok. 
9. Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania         
    Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
10. Sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2008r.    
      w  zakresie:   
      a) edukacyjnej opieki wychowawczej, 
      b) ochrony zdrowia, 
      c) pomocy społecznej, 
      d) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
      e) kultury fizycznej i sportu, 
      f) prowadzenia informacji turystycznej, 
      g) upowszechniania turystyki  
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
       11.1 wzniesienia pomnika Księcia Sambora II, 
       11.2 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, 
       11.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i   
               wykupu, 
       11.4 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 
       11.5 przyjęcia „ Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa    
               za lata  2007 – 2008” wraz ze „ Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki   
               Odpadami  dla  miasta Tczewa za lata 2007 – 2008”, 
       11.6 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na czas oznaczony    
               nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej na   
               targowisku przy ul. Żwirki. 
      11.7 udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kamień Pomorski. 
12.  Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wprowadzenia zakazu produkcji, handlu   

                i posiadania tzw. dopalaczy. 
         13. Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy   
               dzieci i Młodzieży. 

14. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
15. Wolne wnioski, oświadczenia 
 

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

           z dnia  26 marca 2009 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, 
że protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 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 marca 2009r. 
 

           W wyniku jawnego głosowania   
 

protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
                                                        z   dnia 26 marca 2009r. 

- przyjęto jednogłośnie : za – 21 
( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 21 radnych) 

                  Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji  z dnia 26 marca 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 1do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji są 
pytania?  
 
Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z zapytaniami: 
Pierwsze dotyczy przejazdu przez tory kolejowe, związane z dojazdem do drogi 
Nr 1: czy Pan Prezydent mógłby przybliżyć, czas realizacji projektu i czy 
przynajmniej do Szpęgawy przewidywane są chodniki, oświetlenie. Czy 
wiadomo już jakie tam będzie rozwiązanie? 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – w tym zakresie szczegółowych informacji nie 
mogę udzielić, ponieważ zleceniodawcą dokumentacji jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich.  
Wiem, że w tym temacie interweniował Wójt Gminy Tczew, aby był chodnik 
wzdłuż ulicy czy jezdni. Jak to zostało zrealizowane to w tej chwili Państwu nie 
odpowiem, ale myślę, że jeżeli taka potrzeba jest to na następne spotkanie taką 
informację możemy uzyskać.  
Natomiast problem jawi się w tym, że zgodnie z naszym planem 
zagospodarowania przestrzennego łuk, który dotyczy przejazdu przez 
Suchostrzygi Dworzec ma być wyprostowany. Czyli jak gdyby bezpośrednio za 
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wiaduktem przy PKS miałaby być droga wyprostowana. A więc przebieg byłby 
po innej trasie. Właśnie po tej nowo wytyczonej trasie , za Kanałem Młyńskim 
jadąc w kierunku Stanisławia po lewej stronie pojawia się barak. Barak ten jest 
własnością kolei, mieszka w nim osiem rodzin. Problem ten powinna rozwiązać 
kolej z Zarządem Dróg Wojewódzkich.  
Z pierwszych sygnałów wynika, że może to być dodatkowy problem, oprócz 
wszystkich innych związanych z realizacją projektu.  
Tutaj ukłon jest, tak nieoficjalnie mówiąc, znając stanowisko Pana Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby miasto to wzięło na siebie.  
Mam wątpliwości, bo inaczej to wyglądało i taki cel widziałem, kiedy w 
założeniu moim realizacja dojazdu do Stanisławia miała się rozpocząć od 
skrzyżowania z Aleją Solidarności – czyli z ,,jedynką”  
Czyli w ramach tego projektu miał być również realizowany remont ulicy 
Jagiellońskiej. Skoro wniosek Pana Marszałka mówi o partycypacji w kosztach 
miasta, przy remoncie ulicy Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z 
,,jedynką” do ul. Armii Krajowej. No to nastawienie co do brania tych ludzi w 
swoje zasoby, już jest inne.  
Dlatego też, umówiłem się już z Panem Marszałkiem, że po świętach 
majowych spotykamy się aby doprecyzować zasady współpracy w tym temacie. 
Bo prawdopodobnie w maju ma być ogłoszony konkurs na składanie wniosków 
na realizację projektu. Więc również do tego momentu powinniśmy mieć 
ustalone jakieś zasady współpracy między Zarządem Województwa 
Pomorskiego, a miastem Tczew.  
Natomiast rozmawiałem również z Panem Dyrektorem Czabańskim, jakie 
byłyby możliwości, gdybyśmy się dogadali i trzeba by mieszkańców przyjąć w 
swoje zasoby. To też sprawa nie wygląda tak prosto, żeby kolej mogła nam ten 
obiekt przekazać. Przecież ileś mieszkań z zasobów kolejowych nam 
przekazuje. Ale muszą być też zachowane pewne procedury, tak od razu z dnia 
na dzień tego też nie będzie można zrealizować.  
Także może tu być pewien problem natury formalnej, który w tej chwili się 
pojawił. Z tego co wiem, również Zarząd Dróg Wojewódzkich rozważał, że 
może tylko część tego budynku wyburzyć, a reszta postaje bo jest na granicy 
pasa drogowego. Ale myślę, że to rozwiązanie byłoby najgorsze z możliwych.  
Mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie kompromisowe się znajdzie, aby ten temat 
rozwiązać.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – drugie pytanie: na Komisji Polityki 
Gospodarczej składałem wniosek, komisja go przyjęła, nie wiem, czy Pan 
Prezydent zdążył go już rozpatrzyć. Wniosek dotyczył kosztów związanych z 
organizacją 750 lecia miasta Tczewa lata 2008-2009 i przewidywane na 2010 r.  

 
Prezydent Miasta Zenon Odya – wniosek komisji został przyjęty i na następne 
posiedzenie, komisja taka informację uzyska.  
Przewidywane zadania na 2010 rok zostaną przedstawione radzie i przy 
ustalaniu projektu budżetu na 2010 rok z zadań proponowanych przez Komitet  
Organizacyjny wybrane zostaną te, na miarę możliwości.  
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Radny Piotr Kajzer – zwrócił się z zapytaniem do Z-cy Prezydenta Miasta 
Mirosława Pobłockiego: jak wygląda po miesiącu funkcjonowania sytuacja 
karty miejskiej. Jakie pojawiły się największe problemy i przeszkody.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – myślę, że Pan Pobłocki udzieli stosownej 
informacji, ponieważ w tym zakresie odbyły się już dwa spotkania między 
zainteresowanymi stronami Volią, miastem i firmą Emtal, która przygotowała 
program i kartę miejską. Efekt podsumować i uzgodnień przedstawi Pan Z-ca 
Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Prezydenta ? 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Zakładu 
Utylizacji Odpadów Stałych: czy jest już podpisana umowa kredytowa i czy na 
pewno zabezpieczenie, które posiada ZUOS, czyli wartość spółki , jest 
wystarczającym w stosunku do kredytu. Jak ta sprawa w tej chwili wygląda i 
kiedy zostanie zakończona.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – od poprzedniej informacji, której udzieliłem 
nic się nie zmieniło. A więc rozumiem, że w dalszym ciągu rozmowa pomiędzy 
bankiem a ZUOS jest prowadzona.  
Również nie posiadam jakichkolwiek informacji, że zabezpieczenie, jakie 
ZUOS ma w tej chwili, jest niewystarczające i miasto miałoby dodatkowo 
poręczać.  
Nie wiem, może Pan Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki jako, że ma 
bliższy kontakt, coś do tego tematu doda. Ale z tych informacji, które 
posiadam, nic się na razie nie zmieniło.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Panie 
Prezydencie, czy na zapytanie Pana radnego Piotra Kajzera, byłoby teraz 
odpowiedź, czy w późniejszym terminie? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- czy SA jeszcze 
pytania do Pana Prezydenta? 
 
Radny Zbigniew Urban – może nie pytanie do Pana Prezydenta, tylko 
serdeczne podziękowanie Panu Prezydentowi za to, że tak szybko rozpoczęła 
się inwestycja dotycząca budowy zintegrowanego placu zabaw w Niecce przy 
SP Nr 11.  
Z tego co wiem, to w poniedziałek został przekazany plac budowy. Także 
dziękuję bardzo, że tak szybko i sprawienie przetarg został przeprowadzony i 
wdrożony w życie.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – rzadko Prezydent podziękowania otrzymuje, 
także chętnie przyjmuje to podziękowanie.  
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Zadanie to mogłoby się rozpocząć, gdyby nie protesty, dlatego musieliśmy 
jeden przetarg unieważnić i rozpocząć procedurę od nowa.  Drugi przetarg nie 
miał odwołania, dzięki temu można zadanie rozpocząć po podpisaniu 
oczywiście umowy. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu 
pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów i Biura Zamówień 
Publicznych. Mam nadzieję, że w końcowym etapie lata będzie można z tego 
obiektu korzystać.  
 
Radna Barbara Kamińska – liczyłam na to, że jednak informacja Pana Z-cy 
Prezydenta Mirosława Pobłockiego na temat funkcjonowania Karty Miejskiej, 
będzie dzisiaj przedstawiona. Mam również kilka pytań, liczyłam, ze dzisiaj na 
nie uzyskam odpowiedź.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – myślę, że w oparciu o wiedzę, którą Pan Z-ca 
Prezydenta Mirosław Pobłocki posiada, można udzielić informacji na 
zapytania. Tutaj żadnych przeszkód nie ma.  
Natomiast Panu Z-cy Prezydenta Mirosławowi Pobłockiemu chodziło o 
informację rzeczową, konkretną, zawierającą dane z okresu pełnego miesiąca 
funkcjonowania karty miejskiej, który upływa w dniu dzisiejszym. Wówczas 
będzie można zrobić wszystkie zestawienia i przygotować stosowną 
informację.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że przedstawi 
informacje z pamięci, ponieważ temat o funkcjonowaniu karty miejskiej nie był 
planowanym tematem na dzisiejsze posiedzenie sesji.  
Do dnia dzisiejszego wydano ok. 11 tys. kart.  Planowaliśmy przygotowując się 
do wdrożenia karty miejskiej , ze będzie wydanych 15 tys. kart.  
Wielokrotnie już mówiłem, że ta ilość już nas trochę zaskoczyła, nie 
sądziliśmy, że aż tyle będzie wydanych kart.  
Oczywiście jak w nowym systemie, nie wszystko przebiega gładko i pięknie, są 
pewne problemy, które na bieżąco są usuwane.  
Przyjęliśmy do dnia dzisiejszego 160 reklamacji, co biorąc pod uwagę ilość 
wydanych kart nie jest wielkością dużą. Mieści się w granicach statystycznych 
ilości reklamacji, które występowały w Polsce przy podobnych projektach.  
Główne przyczyny reklamacji są właściwie dwie. Po pierwsze błąd ludzi, 
polegający na błędnym wpisaniu danych do systemu. Druga przyczyna wiąże 
się z tym, że system rozliczania karty, oparty jest na pozycjonowaniu 
autobusów w oparciu o system IPS.  
Głosy są różne, osoby, które jeżdżą sporadycznie chwalą sobie kartę. Natomiast 
narzekają osoby, które jeżdżą autobusami bardzo często. Ponieważ te osoby w 
tym momencie, jakby tracą w stosunku do tego co było do tej pory, w oparciu o 
bilet miesięczny. Ta grupa osób jest w tej chwili monitorowana, jeżeli chodzi o 
częstotliwość przejazdu. Myślę, że po tym pierwszym okresie zbierania danych 
zastanowimy się jak w ramach istniejącej taryfy wspólnie z Veolią pochylić się 
nad tym problemem ludzi często jeżdżących. Ale to jest jeszcze przed nami, 
taryfa pozwala na takie manewry.  
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Głośna była sprawa młodzieży mieszkającej poza granicami miasta. Ponieważ 
akurat w momencie wdrażania karty, wyszła taka sprawa, że od 2000 roku ta 
grupa osób nie ma prawa do ulgowych przejazdów na terenie miasta Tczewa. 
Ponieważ uchwała Rady Miejskiej wyraźnie stwierdza, że ulga ta dotyczy  
tylko i wyłącznie mieszkańców Tczewa.  
Pojawił się problem, ze spora grupa młodzieży dojeżdżającej z okolicznych 
gmin, gdzie do tej pory kontrolujący nie zwracali uwagi na miejsce 
zamieszkania.  
Umówiony jestem, z wójtami okolicznych gmin i  wspólnie z panią Prezes 
Veolii będziemy rozmawiać na ten temat. Chcemy ponowić rozmowy, które 
były kiedyś prowadzone na temat ewentualnej partycypacji  gmin w kosztach 
przejazdu tej grupy osób. Rozmowy odbędą się na początku maja, do tego 
czasu Veolia wprowadziła swoją ulgę komercyjną na podstawie biletów 
jednorazowych.  
 
Radna Barbara Kamińska -  rozumiem, że będzie jakaś informacja bardziej 
szczegółowa. 
Młodzież naszego miasta, jest grupą najczęściej korzystającą z komunikacji 
miejskiej, często dojeżdżająca na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i będzie 
domagała się innych rozwiązań. 
Dobrze byłoby aby przy rozmowach wzięto także to pod uwagę, bo 
dotychczasowe rozwiązanie  jest dla młodzieży krzywdzące.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – zdecydowanie tak, z tym, że 
zwracam uwagę na jedna rzecz, dopóki funkcjonował tzw. bilet papierowy, w 
momencie ustalania. taryfy nikt nie zwracał uwagi na pewne takie niuanse.  
 
Radna Bogumiła Jeszke – przedstawiła sytuację  mieszkańców osiedla Staszica, 
dojeżdżających dwoma liniami autobusowymi. Częstotliwość kursowania linii 
Nr 6 uniemożliwia wykorzystanie 15 minut na przesiadkę.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że problem ten 
będzie analizowany na spotkaniu z panią Prezes Veolii i przedstawicielem 
firmy Emtal. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytaniem: czy wszystkie 
sprawy sporne, niedomówienia, czy załatwianie spraw dotyczących karty 
miejskiej należy kierować do Pana Prezydenta czy do pracownika Veolii, czy 
do pana Stanisława Smolińskiego pracownika Urzędu powołanego do spraw 
komunikacji miejskiej i wdrożenia karty miejskiej.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował że bez względu na 
to, do kogo będzie zgłoszona uwaga, wniosek, czy skarga, czy do Pana 
Prezydenta, czy do Pana Smolińskiego, to i tak trafi ona tam, gdzie powinna 
trafić.  



 9 

Radna Gertruda Pizrzynowska – doskonale wiem, że sprawy Veolii załatwia 
Pan Z-ca  Prezydenta w tej chwili. Dlaczego nie słyszę Pana Stanisława 
Smolińskiego, który wypowiada się na ten temat.  
Do kogo zwracać się do pana Z-cy Prezydenta, czy do Pana Stanisława 
Smolińskiego, czy bezpośrednio do Veolii. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – jeszcze raz podkreślam, nie wiem 
czy pani radna zna strukturę urzędu. Pan Stanisław Smoliński jest 
pracownikiem Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego. I z racji 
obowiązków służbowych zajmuje się między innymi sprawa karty miejskiej. 
To, że akurat  wypowiadam się na forach internetowych , to nie wiem… czy to 
znaczy, że nie mam się wypowiadać.  
Równie dobrze wypowiada się Pan Stanisław Smoliński, wypowiada się firma 
Emtal. Po prostu wypowiada się dana osoba, która w danym momencie ,,siedzi” 
w Internecie i jest w stanie udzielić odpowiedzi.  
Myślę, że powinno być osobne spotkanie dotyczące karty miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- szkoda, że 
koleżanki i koledzy radni nie zgłosili do porządku obrad sesji punktu 
dotyczącego funkcjonowania karty miejskiej.  
Panowie Prezydenci poinformowali, że 30 kwietnia br. mija miesiąc 
funkcjonowania karty miejskiej i na następną sesję będzie przygotowana 
przedmiotowa informacja.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – w uzupełnieniu do wypowiedzi Pana Z-cy 
Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego do Pani Pierzynowskiej. Myślę, że 
jest to okres przejściowy, gdzie wszystkich trzech partnerów musi z sobą 
współpracować, żeby wszelkiego rodzaju usterki, które się w systemie  
pojawiają usunąć 
Natomiast później jak już system zacznie funkcjonować, to będą określone 
jednoznaczne kompetencje.  
Kwestia złego rozliczania karty miejskiej, będzie sprawą Veolii. Natomiast 
jeżeli coś związane będzie z ulgą na karcie miejskiej, to będzie to sprawa 
miasta.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że wszelkie 
sprawy związane z kartą miejską, należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim pod 
numerem telefonu: 77-59-346. 
 
Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z zapytaniem do Pana Z-cy 
Prezydenta Miasta Zenona Drewy, o przedstawienie informacji na temat 
zasygnalizowany na poprzedniej sesji, odnośnie stanu prawnego obiektów 
miejskich, użytkowania przez przedszkola. Nie otrzymałem odpowiedzi w tym 
temacie. Czy przekazane wypowiedzenia są aktualne, czy zostały wycofane. 
Czy użytkownikom budynków miejskich, w których znajdują się przedszkola, 
zaproponowano inna formę użytkowania? 
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Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – temat użytkowania budynków 
miejskich, w których znajdują się przedszkola, był poruszany na Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Reguluje to uchwała Rady Miejskiej, 
która mówi, że obiekty te są w użyczeniu. Aby podjąć jakiekolwiek działania, 
określony jest 6-miesięczny tryb wypowiedzenia. W związku z tym Pan 
Prezydent wypowiedział tą umowę użyczenia, a na czas do 1 września 2009 
roku, ten stan rzeczy uregulować.  
Na dzień dzisiejszy pojawiły się wątpliwości co do oddania tych nieruchomości 
na zasadzie dzierżawy, w systemie bezprzetargowym. Ponieważ ustawa mówi, 
że chcąc coś wynająć na podstawie stawek czynszu dzierżawnego, to powinien 
być  ogłoszony przetarg. A my tego czynić nie chcemy. Chcieliśmy tylko 
spowodować sytuację, w której by obecnie prowadzący przedszkola, mogli te 
przedszkola dalej  prowadzić, ale płacąc czynsz za m2 .  
Pracujemy nad tym tematem, w najbliższym czasie znajdziemy rozwiązanie. 
Jeżeli nie będzie możliwości wprowadzenia dzierżawy, to odstąpimy od 
wypowiedzeń, ale tylko w części użyczenia. Natomiast zaproponujemy inny 
wariant, jeżeli chodzi o wkład w remont danej substancji.  
Ponieważ ogólnie określono, że drobne elementy wykonuje prowadzący 
działalność gospodarczą, a grubsze remonty wykonuje miasto, ponieważ 
zapisane jest to jako majątek miejski. Chcielibyśmy trochę te proporcje zmienić 
i aby prowadzący działalność na majątku miasta, prowadzili ją za stosownym 
wkładem finansowym.  
 
Radny Mirosław Kaffka – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym jubileuszu           
750-lecia miasta Tczewa i promocji miasta z tym związanej.  
Przedstawił informację zamieszczoną w biuletynie Panorama Miasta, odnośnie 
ścieżek rowerowych.  
Czy przed jubileuszem 750-lecia miasta Tczewa, zdążymy sfinansować 
wspólny projekt budowy ścieżki rowerowej dookoła mostów, wzdłuż rzeki 
Wisły? 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Państwo.  
Notatka zamieszona w ,,Panoramie Miasta” , to jedno, a zapytanie radnego to 
druga sprawa. Tak jak na wstępie powiedziałem, mamy określone problemy z 
realizacją tych projektów.  
Zarządca wałów zgodził się wpuścić na wały ruch rowerowy. Rozmawiałem 
również z wójtem Gminy Tczew, ponieważ na naszym terenie w zasadzie 
problem jest najprostszy, bo cześć ścieżki została już zrealizowana. Natomiast 
jest kwestia dojazdu od Strugi Subkowskiej, przez Knybawę i z drugiej strony 
wału do mostu Tczewskiego. Gdyby ścieżki rowerowe miały przebiegać blisko 
brzegi Wisły, to te tereny są terenami prywatnymi. W związku z tym jest 
problem, żeby tam taka ścieżkę przeprowadzić. Chyba, że będzie się jechało w 
dalszej odległości od nasypu Wisły, drogami publicznymi, które tam są, bo taka 
też istnieje możliwość. I co jest pozytywne, to po drugiej stronie Wisły, wałem 
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praktycznie można jechać. Oczywiście to nie jest luksus, ale wałem można 
jechać.  
Rozmawiałem z Wójtem Gminy Lichnowy i on tematem tez jest 
zainteresowany, oczywiście na miarę możliwości Gminy.  
Natomiast z drugiej strony nie jest interesem miasta, żeby miasto budowało 
ścieżkę rowerową po drugiej stronie Wisły, inwestując na terenie innej gminy. 
Więc musiałoby być w tej sprawie podpisane porozumienie, aby każda gmina 
na miarę swoich możliwości na swoim terenie tą ścieżkę przygotowała.  
Wówczas można będzie wkoło jeździć między mostami.  
 
Radny Mirosław Kaffka – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym usytuowania 
turystycznych znaków drogowych, jeszcze przed rozpoczęciem obchodów 750-
lecia miasta Tczewa. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – problem dotyczy nie tylko samorządu miasta 
Tczewa, ponieważ na temat turystycznych znaków drogowych składa się  kilka 
instytucji. Z informacji, które posiadam przygotowany jest program 
oznakowania, który będzie wdrożony przez organizacje do tego upoważnione s 
skali województwa w tym również naszego miasta.  
Myślę, że należy poczekać na to, co zostanie oznakowane mówiąc o programie 
całego województwa. A wówczas jeżeli będziemy widzieli potrzeby do 
uzupełnienia oznakowania, to zrobilibyśmy we własnym zakresie.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem: czy ustalenia dotyczące 
ul. Jagiellońskiej nadal obowiązują i czy nadal nie przewidują one                          
ul. Jagiellońskiej jako ulicy dwupasmowej.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – jeżeli chodzi o ustalenia dotyczące ulicy 
Jagiellońskiej, to formalnie na piśmie nie ma żadnych potwierdzonych 
porozumień.  
Natomiast drugi właściciel, jakim jest zarząd wojewódzki, nie przewiduje 
budowy jezdni dwupasmowej. Przewiduje raczej wykonanie drogi zbiorczej, w 
celu przyspieszenia przemieszczania się przez ul. Jagiellońską.  
Gdyby miała być realizowana jezdnia dwupasmowa ( czyli cztery ciągi jezdne), 
to trzeba byłoby wyburzyć wszystkie nieruchomości po lewej stronie (jest ich 
chyba 6) jadąc w kierunku do Stanisławia. A więc koszty byłyby znaczne i na 
to dzisiaj zarządcy drogi  nie stać. Jak on ma problem z tymi 8 mieszkaniami w 
baraku za Kanałem Młyńskim, to co dopiero teraz powiedzieć o tych 
nieruchomościach, których wartość jest dużo większa.  
Plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia takie zadanie, bo rezerwa na 
pasy jest na tym odcinku.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – postawę Pana Marszałka rozumiem, ale Pan 
Prezydent nie powiedział jeszcze, że z ustaleń wynikało, że pan Marszalek daje 
1/3, a my 2/3.  
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I w tym momencie moim zdaniem, nie wiem, czy jest zasadne, żebyśmy 
pakowali się w takie koszty skoro tak naprawdę nie do końca rozwiążemy 
problem korków.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – czy 1/3 czy 2/3, to jest nieoficjalna propozycja. 
Natomiast ona jeszcze nie została potwierdzona stosownym porozumieniem. I 
stąd mówiłem, że takie porozumienie ma być w maju. 
Chcę zaproponować takie same zasady jakie obowiązują we współpracy 
między miastem, a powiatem. Czyli jeżeli mamy dofinansować drogi 
powiatowe w proporcji 50 na 50, to również według takiej samej zasady 
możemy realizować zadanie z Marszałkiem.  
Natomiast w mojej ocenie, patrząc na szczupłość środków finansowych jakie są 
w ramach RPO, jeżeli w porozumieniu takie nie wejdziemy, to w mojej ocenie 
remontu ul. Jagiellońskiej Pan Marszałek nie będzie realizował. Więc mamy 
możliwość do wyboru. Jeżeli ja mam wyrobić swoje zdanie, to jeżeli 
dofinansujemy drogi powiatowe, a one są też w mieście to również powinniśmy 
dofinansować zadanie Marszałka. Jeżeli nam zależy na usprawnieniu 
przemieszczania się w tym rejonie miasta. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie Prezydencie na 
co dzień obserwuję natężenie ruchu przy ulicy Jagiellońskiej i żadne półśrodki 
nie rozwiążą tam problemu. Nawet częściowa modernizacja tej ulicy nie spełni 
oczekiwań mieszkańców. 
Jeżeli nie powstanie dwupasmówka, to po prostu za chwilę bardzo to wąskie 
gardło naszego miasta,  biorąc pod uwagę natężenie ruchu.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – proszę panią, całkowicie się zgadzam.  chodzi 
Również chciałbym, aby były cztery pasy jezdni od dworca, poprzez Aleję 
Zwycięstwa, odcinek Wojska Polskiego, całą Jagiellońską aż do Armii 
Krajowej.  
Pobożne życzenia z mojej strony, możliwości finansowe  jest to drugi element, 
a przede wszystkim wypowiadają się fachowcy. W oparciu o fachowców, 
znawców drogownictwa, czteropasmowa nitka na ulicy Jagiellońskiej, na tym 
etapie rozwoju miasta jest niepotrzebna.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – jest to bardzo ciekawa 
opinia, dlatego, że już co najmniej od 20 lat wiadomo było, że jest  propozycja 
poszerzenia tej ulicy. Więc już wtedy przewidywano, że nadejdzie taki 
moment, że to jest konieczne. Nawet wiem, że mieszkańcy domów, które 
ewentualnie miałyby być wyburzone, ze względu na poszerzenie tej ulicy, już 
wiele lat temu mieli zakaz generalnych remontów. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – ale mimo to remontują, chociażby ,, Atrium” 
jak zmieniło swój obraz. 
Natomiast na tę wątpliwość na to pytanie, dodam drugie, ponieważ tym temacie 
prowadziliśmy też rozmowy, a mianowicie jeżeli chodzi o remont ,,jedynki”, 
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Przecież mamy od ,,Cariny” do skrzyżowania Jana Pawła II, też cztery nitki. A 
więc logika by też nakazywała, aby szybciej przemieścić się przez Tczew                  
( jeżeli ma być robiony teraz remont), żeby taka sama zasada obowiązywała, bo 
warunki techniczne są nawet lepsze, jeżeli chodzi o ulicę Jagiellońską, aż do 
Czarlina. Ale niestety Dyrekcja Generalna tez nie widzi celowości, zasadności 
takiej modernizacji. Ponieważ uważa, że ten stan rzeczy, który jest, jest 
wystarczający.  
I teraz też można mieć różne odczucia, bo także jestem za tym, żeby  ta zasada 
była kontynuowana dalej. Proszę Państwa dla mnie uzasadnienie jest bardzo 
proste, nie jest to w interesie państwa . Ponieważ równolegle do tego biegnie 
autostrada A-1, która jest płatna. I jeżeli państwo udrożniłoby autostradę A-1, 
to automatycznie spadną dochody na autostradzie. A koncesjonariusz ma 
zagwarantowaną określoną kwotę, którą musi otrzymać, i więcej państwo 
musiałoby wyłożyć.  
Stąd jak gdyby nie jest zasadne, żeby to rozwiązanie kontynuować aż do 
Czarnina.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Panie 
Prezydencie, jeżeli można. Uczestniczyłem w dyskusji na temat przejazdu 
przez Suchostrzygi od wiaduktu w kierunku nowej drogi. Padła tam propozycja, 
aby wybudować tunel podziemny, ponieważ jest taka możliwość. 
Natomiast nie rozwiąże tematu przejazdu przez tory kolejowe ze szlabanami, 
dojazd do autostrady. To nie jest inwestycja na 20 lat, drogę buduje się na 
kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat.  
Inwestycja ta powinna być szerzej rozpatrzona, dołożyć pieniędzy, nie wiem 
skąd, ale zrobić to tak jak powinno być, nawet na 50 lat do przodu.  
Jest to zadanie Pana Marszałka nie nasze, natomiast my to widzimy i będziemy 
na tym cierpieć, jeżeli będzie to taka prowizorka jak w tej chwili.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska -  nie miałam w tym momencie zapytać, ale 
skoro Pan Prezydent mówi na temat drogi marszałkowskiej – Jagiellońskiej, 
mówimy o zatłoczonej Armii Krajowej. Chciałam zapytać, bo nie wiem do 
czego doprowadzimy. W poniedziałek jest ogłoszony przetarg na otwarcie 
dokumentacji na ulicę Sambora, ul. Spółdzielczą i Nowosuchostrzycką. A więc 
jest to ta słynna Aleja Kociewska, którą niedawno nazwaliśmy, przekształcając 
nazwę z 40 lecia PRL na ulice Kociewską.  
Proszę Państwa, to jest ze starej epoki pomysł. Swego czasu, kiedy 
Prezydentem miasta Tczewa był Pan Ferdynand  Motas wymyślił sobie, że 
należy odciążyć ,,jedynkę”, bo ,,jemu tam za dużo spalin poszło”. Na badania 
poszło ,,kupę „ pieniędzy. I jest to z tego okresu w planie zagospodarowania 
droga, która będzie po raz któryś przecinała Suchostrzygi.  
No ja bardzo przepraszam, ale wydanie pieniędzy teraz w tym okresie w czasie 
kryzysu na dokumentację, - zadanie jest planowane na 2011 rok.  
Zróbmy porządnie ulicę Jagiellońską, niech Pan Marszałek przyjedzie i zobaczy 
jak dojechać do autostrady. Nie róbmy czegoś takiego, że przetniemy po raz 
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kolejny drogę w pobliżu wieżowców, osiedla. My mamy i tak już tam 
zagęszczenie, beton na betonie.  
Dowiaduje się, że do sprzedaży jest kolejny budynek przy ulicy Kilińskiego, 
kolejny budynek wielorodzinny ma być tam wciśnięty.  
Nie jest załatwiona spawa marketu ,,Polo”. Tu dyrektor Biura Poselskiego Pan 
Kucharski mówi, że sprawa będzie wyjaśniona. Dobrze, że jeszcze będziemy na 
ten temat dyskutować, co na tym placu ma być.  
Wczoraj prze Urzędem spotkały mnie panie i zaproponowały, aby otoczyć 
Suchostrzygi murem betonowym. Dojdzie do tego, że zrobimy suchostrzyckie 
betonowe getto. Zastanówmy się, zróbmy jedna porządną drogę na Armii 
Krajowej. Postawmy znak ograniczenia wjazdu ciężkich pojazdów. Niech 
przewoźnik jedzie do ronda Jana Pawla II i w porządną Jagiellońską- 
marszałkowską, ta droga dojedzie do Stanislawia do autostrady.  
Nie wiem, jak to Pan Urban zrobił, że tak szybko załatwił Nieckę za 2 mln zł. 
na osiedlu Garnuszewskiego, jest tam Orlik, a Suchostrzygi co, jest tam 25 tys. 
Ludzi zastanówmy się.  
Dokumentacja teraz, wybory za rok, przyjdzie nowa władza, będą nowe 
pomysły, a utopione pieniądze w ta dokumentację? 
Ulica Sambora owszem, ulica Spółdzielcza owszem, ale tzw. 
Nowosuchostrzycka? , nie róbmy tego ludziom.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Szanowni Państwo, powiem tak, Stanisławia 
nie miało być, mówiąc o autostradzie A-1. Na głowie stawaliśmy, żeby to 
Stanisławie powstało. Dziś patrząc na rozkład ruchu  potwierdza się, że ono jest 
słuszne, zasadne i potrzebne.  
Jest to moja opinia, że jak Stanisławie powstało to gdzieś tam zapomniano, że 
trzeba załatwić też do niego dojazd.  
Pan Przewodniczący wspomniał o tunelu, bo też taka propozycje zgłaszaliśmy. 
Pewne uwarunkowania, które tam są wskazują, że tunel generowałby za dużo 
kosztów, mówiąc o budowie i później o bieżącej eksploatacji. A tych pieniędzy, 
jak wszyscy wiemy w RPO jest za mało.  
Wczoraj przeczytałem w Rzeczpospolitej, ze Dyrekcja Generalna Dróg, być 
może zbankrutuje, bo nie ma pieniędzy na wykonawstwo dróg. Czyli widać, że 
ten problem jest bardzo głęboki i szeroki.  
Przejdę teraz może do naszego podwórka. Jest jak gdyby pewna 
niekonsekwencja, bo na początku pani radna powiedział, że ulica Armii 
Krajowej jest zapchana i jest tam też ciasno. I właśnie po to, żeby ten ruch 
rozdzielić, w planach zagospodarowania przestrzennego była planowana ulica 
Aleja Kociewska, czy wcześnie nazwana Nowosuchostrzycka. A więc część z 
Państwa tu siedzących, plan ten akceptowała i zatwierdziła. A wobec tego idąc 
dalej, również cześć z Państwa zatwierdziła Wieloletni Plan Inwestycyjny, 
gdzie w jakiejś kolejności ta ulica też była ujęta.  
A więc to co pani Gertruda Pierzynowska powiedziała – także prosiłbym aby 
była pewna konsekwencja w dzianiu. Po to przygotowujemy plany, różnego 
rodzaju strategie, inwestycje i powinniśmy się tego trzymać. Oczywiście nie są 
to dokumenty sztywne, one są co jakiś czas aktualizowane i jeżeli jest taka 
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wola, to można je po prostu zmieniać. Ale na dzień dzisiejszy one obowiązują i 
powinniśmy je przestrzegać.  
Przecież Aleja Kociewska, czy wcześniej nazywana Nowosuchostrzycka, 
stanowi pewnego rodzaju lokalna obwodnicę, aby odciążyć z jednej strony              
ul. Armii Krajowej, inaczej organizować ruch po ,,jedynce”. Taki był tego cel, 
takie były tego zamierzenia. W planach to wszystko zatwierdziliśmy, dzisiaj 
mówimy, że ma być inaczej.  
Powinniśmy w swoich działaniach być konsekwentni, jeżeli coś ustaliliśmy, to 
trzeba, mimo później różnych negatywnych opinii .. – rozumiem, że wielu 
ludziom może się coś nie podobać. Ale konsekwentnie dążyć do celu, bo po 
osiągnięciu tego celu, spojrzeniu na rzeczywistość jaka wynika z realizacji tego 
zadania, czy osiągnięcia tego celu, raptem poglądy się zmieniają.  
Jako dowód na to, daję realizację bulwaru na Wisłą, ile wówczas było 
negatywnych głosów. Dzisiaj ci co kiedyś to krytykowali całkowicie inaczej na 
ten temat mówią. Ponieważ stwierdzono, że jednak to się sprawdziło.                           
I podobnie wydaje mi się, że jest z różnego rodzaju planami. Opracowują to 
specjaliści, fachowcy, w oparciu o takie czy inne opinie, my powinniśmy się do 
tego przychylać, bo na wszystkim nie jesteśmy w stanie się znać.  
 
Radny Zbigniew Urban – odpowiadając radnej Gertrudzie Pierzynowskiej, 
chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach, które mnie dotyczą. Otóż kwestia 
Niecki na ul. Jedności Narodu, jest to projekt z 2007 roku. Musze powiedzieć, 
że wspólnie z radnymi z pełną determinacją do tego dążyłem, żeby tą nieckę 
zrobić. Dlatego, że tam przez sześć lat nic się nie działo.  
Były spotkania z panem Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, z konsultantami, 
pracownikami urzędu, z Panem Prezydentem wielokrotnie się spotykaliśmy i to 
udało się zrealizować tak naprawdę w okresie dwóch lat, przystąpiono do 
budowy. Także proponuje tutaj pełną determinacje i pilnowanie tych spraw, o 
które walczymy, poprzez ciągłe w nich uczestnictwo. I to przynosi skutek.  
 Drugi temat dotyczący Armii Krajowej. Już jako urzędnik wielokrotnie 
występowałem w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów wielkotonarzowych na 
Armii Krajowej. Od ponad roku wysyłałem pisma, monity, ponaglenia do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby rozpatrzyła ten wniosek. Do tej 
pory nie dostałem odpowiedzi.  
Wysyłałem również pisma w tej sprawie do Pana Marszałka, tam co prawda 
odpowiedź jest, ale też nie jest jednoznaczna.  
Sprawa ograniczenia ruchu pojazdów na Armii Krajowej ciągnie się już półtora 
roku. Nie jestem władny, aby w tej sprawie podjąć decyzję. Ponieważ przy 
skrzyżowaniu dróg o różnej kategorii decyduje ten organ, który zarządza drogą 
o wyższej kategorii. W przypadku skrzyżowania Armii Krajowej z ,,jedynką” 
krajową jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad., który ignoruje 
wnioski, działania. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – chcę powiedzieć, że najlepszą obroną jest atak.  
Panie Prezydencie, to ja sobie nie zaprzeczałam, to była sugestia radnych, że 
jest duże przeciążenie ulicy Armii Krajowej i stąd należy budować równoległą 
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ulicę. To nie jest mój wymysł, absolutnie nie, ja sobie nie zaprzeczam. To 
między innymi była sugestia Pana Przewodniczącego, który mówił, że Armii 
Krajowej jest bardzo przeciążona, to, że są takie pomysły i myśmy za tym 
głosowali, że należy pewną obwodnice na Suchostrzygach zrobić. Chcę tylko 
powiedzieć proszę Państwa...., sprawa Rozpudy, bardzo ważna, chyba tutaj 
dojdzie do tego samego.  
Pan Prezydent tutaj mówi o Bulwarze na Wisłą, bardzo dobrze, całym sercem 
jestem za tym placem. I tak powinno być, ale tam nie mieszkają ludzie. Im się 
drogi pomiędzy budynkami nie robi. I proszę nam tutaj nie mówić, że 
głosowałam za tym, żeby była taka, a nie inna obwodnica.  
Pan Prezydent był w tym okresie radnym, kiedy był Pan Motas i to z tego 
okresu to pochodzi, nie z naszego. Nie my glosowaliśmy za tą ulicą. I proszę 
takich rzeczy nie mówić.  
Jeśli dojdzie do czegoś takiego, to będziemy to oprotestowywać, zrobimy nie 
dosłownie, ale drugą Rozpudę. Bo tak nie można traktować mieszkańców 
Suchostrzyg.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – Pan Prezydent powiedział jedno zdanie, które mi 
się podobało. Tutaj nie było jeszcze mowy o Stanisławiu – powiedział Pan, ze 
,,stanęliście na głowie”, zrobiliście wszystko, żeby węzeł w Stanisławiu 
powstał. No i teraz moja gorąca prośba, żebyście teraz też ,,stanęli na głowie” 
żeby dojazd do autostrady nie był prowizorką, ale był porządny.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – myślę, że szanse będziemy mieli większe, jak 
w dwójkę będziemy ,,stali na głowie”. Także zapraszam wszystkich chętnych, 
którzy chcą pomóc, żeby tak się stało. Tu rozbieżnych zdań nie ma.  

 
Pkt.6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  
           interpelacji przez radnych  
           w okresie od 26 marca 2009 r.                     
           do 29 kwietnia 2009 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 marca 
2009 r. do 29 kwietnia 2009 r. stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu. 
Radny Krzysztof Misiewicz – miałbym do przedstawionej informacji jedną 
uwagę, aby nie zapomnieć o tym, że w wodzie są słupy. Nie odniesiono się w 
ogóle do tego problemu., a problem jest właściwie taki, że wodując łódkę od 
razu można uderzyć w słup i grozi to uszkodzeniem. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
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           Część II 
 

 Pkt 7  porządku posiedzenia  
       Rozpatrzenie sprawozdania  
       rocznego z wykonania budżetu  

miasta za 2008 rok. 
 

 Pkt 7.1  porządku posiedzenia  
Wystąpienie Prezydenta  
Miasta Tczewa 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya –Panie Przewodniczący, Panie i 
Panowie Radni, Szanowni Państwo. 
Budżet miasta  na 2008 rok został przyjęty przez Radę Miejską w dniu 
27.12.2007r.  Po stronie dochodów zakładał 129.484.027 zł., natomiast po 
stronie wydatków 135.854.027 zł. Na przestrzeni całego roku budżet był 
kilkakrotnie zmieniany. W wyniku czego ostatecznie budżet na 2008 rok 
ukształtował się następująco: dochody na poziomie 137.909.629 zł., wydatki 
153.366.440 zł. W tych wydatkach wzrosła zasadniczo kwota wydatków 
inwestycyjnych. Na początku roku wydatki inwestycyjne zamykały się kwotą 
25.913.100 zł. i stanowiły 19,07% budżetu. 
Natomiast po korektach zamykały się kwotą 34.881.384 zł., co stanowi 22,74%. 
Czyli reasumując, w trakcie roku kalendarzowego, znacząco Rada zwiększyła 
środki na inwestycje. To oczywiście spowodowało określone problemy przy 
realizacji tego budżetu,  ale o tym może parę słów powiem na końcu.  
Jeżeli chodzi o realizację i wykonanie tego budżetu, to realizacja dochodów 
wynosiła 136.726.736 zł. czyli jest to 99,14%. Natomiast jeżeli chodzi o 
wydatki, to zostały one wykonane na poziomie 147.618.522 zł. czyli jest to 
96,25%.  
 Jeżeli patrzylibyśmy na strukturę realizacji dochodu, to w zasadzie jedna 
pozycja wymagałaby tylko w jakiś sposób ustosunkowania się do tego, a 
mianowicie realizacja dochodów własnych. A generalnie dochody komunalne, 
konkretnie sprzedaż mienia komunalnego.  
Ponieważ sprzedaż mienia komunalnego w stosunku do planu została 
wykonana na poziomie 41,42%. Spowodowało to, że dochody własne zostały 
wykonane na poziomie 93,78% w stosunku do planu. Wszystkie pozostałe 
dochody, były zrealizowane w stopniu wyższym niż 100%, dzięki czemu w 
ogólnym bilansie dochody zostały zrealizowane w tak dobrym wskaźniku, a 
mianowicie 99,14%, mimo tych trudności, które wynikły ze sprzedaży mienia 
komunalnego.  
 Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie planu wydatków, to tak jak 
powiedziałem, znacząco wzrosły wydatki majątkowe, bo prawie 10 mln. zł. 
więcej. A więc przełożyło się to na znaczącą ilość zadań, które trzeba było 
zrealizować. I te zadania zostały realizowane w drugiej połowie roku. W 
związku z tym przy końcu roku zwróciliśmy się do Rady, aby na część tych 
zadań ( z racji, że w zasadzie w większości były wykonane, ale nie do końca 
rozliczone, czy odebrane), Rada wyraziła zgodę na nie wygasające wydatki. 
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Czyli inaczej mówiąc, realizacja pod względem finansowym mogła być 
dokonana w roku następnym. To była kwota ok. 3.343.538 zł. i na ta kwotę 
składało się 25 zadań.  W zasadzie tak jak powiedziałem, większość tych zadań 
w momencie zamykania budżetu, była zrealizowana. Ale w związku  z tym, że 
trzeba było je skontrolować, sprawdzić i odebrać, to jak gdyby zamknięcie tych 
zadań zostało przeniesione na rok następny. 
W zasadzie w styczniu zostało rozliczonych ponad 50 % tych zadań. Myślę, że 
ta znacząca kwota środków, które były przeznaczone na inwestycje, postawiła 
wysokie zadania przed pracownikami urzędu.  
Przy tych olbrzymich zadaniach, które zostały przedstawione, muszę 
stwierdzić, że wykonanie budżetu mnie osobiście satysfakcjonuje, przy tych 
wszystkich uwagach, o których wspomniałem. Ponieważ udało się wykonać 
zasadnicze zadania. Zadania nie wygasające stosunkowo szybko zostały 
zamknięte.  
 Dlatego też Szanowni Państwo, podsumowując budżet 2008 roku mogę 
stwierdzić z perspektywy 15 lat, że to był jeden z lepszych budżetów. Chociaż 
nie ukrywam, że wykonawstwo jego nastręczyło nam wiele trudności. Ale 
mimo to dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich służb urzędu i gminnych 
jednostek uważam, że należy powiedzieć, że budżet został zrealizowany w 
stopniu dobrym.  

 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – odczytała uchwałę Nr 012/g128/R/I/09 składu 
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 
2009, dotyczącą przedłożonego przez Prezydenta Miasta Tczewa sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta za 2008 rok ( w zał. )  
Skarbnik Miasta poinformowała, że Prezydent Miasta nie odwołał się do RIO w 
sprawie w/w uchwały.  

 
 Pkt 7.2  porządku posiedzenia  

Wystąpienie Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, 
Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni , Szanowni Goście.  
Komisja Rewizyjna analizowała przedłożone przez Pana Prezydenta 
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Po kilku 
spotkaniach i wielogodzinnych obradach, a także po uzyskaniu dodatkowych 
informacji udzielonych przez panią Skarbnik i Pana Prezydenta, sformułowała 
opinię dotyczącą wykonania budżetu miasta przez Prezydenta Miasta. A także 
na podstawie tej opinii, wniosek, który teraz Państwu odczytam.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – odczytał opinię 
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Tczewa za 2008 rok ( opinia 
KR w zał. )  
Na podstawie powyższej opinii Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek w 
postaci uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie 
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wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok ( 
uchwała KR w zał. ) 
Odczytał uchwałę Nr 037/g/128/A/I/09 składu orzekającego RIO w Gdańsku z 
dnia 16 kwietnia 2009 odnośnie rozpatrzenia przedłożonego do zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok. (uchwała RIO w zał. )  
 Odczytaną opinię tydzień temu otrzymali członkowie Komisji 
Rewizyjnej W związku z tym zostało zwołane na dzień dzisiejszy posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej. Większość członków komisji miała zastrzeżenia co do 
treści zawartych w opinii. Pamiętając o tym, że Komisja rewizyjna ma prawo 
odwołać się od opinii, co mogłoby spowodować pewne komplikacje przy 
dalszym procesowaniu nad udzieleniem absolutorium.  
Komisja Rewizyjna stwierdził, że nie będzie tego robiła i podjęła wniosek w 
formie oświadczenia, które teraz odczytam ( oświadczenia w zał.)  
 Dodam, że na Komisji Rewizyjnej skorzystaliśmy z literalnego 
brzmienia zapisu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w których 
wyraźnie znajduje się zapis, że RIO opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej.  

 
 Pkt 7.3  porządku posiedzenia  

Dyskusja 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- oddał głos 
Przewodniczącemu Klubu Radnych PiS Kazimierzowi Smolińskiemu.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kazimierz Smoliński – w imieniu Klubu 
PiS przedstawił opinię dotyczącą Sprawozdania opisowego z wykonania 
budżetu miasta za 2008 rok. (opinia w zał).  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz w imieniu Klubu 
Radnych PnP – przedstawił stanowisko klubu w sprawie Sprawozdania 
opisowego z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. (opinia w zał).  

 
Przewodnicząca Klubu Radnych PO Brygida Genca – przedstawiła opinię 
klubu odnośnie Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2008 
rok. (opinia w zał).  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, 
Szanowni Goście.  
Pozwolę sobie wyrazić w swoim imieniu, jako radny opinię dotyczącą uwag 
zawartych w opinii Komisji Rewizyjnej. 
Odczytam jeszcze raz uwagę sformułowaną przez komisję: 
,,Zdecydowanie najsłabiej wykonaną pozycją w budżecie są dochody z tytułu 
sprzedaży mienia komunalnego. W uchwalonym na 2008r budżecie 
zaplanowano wpływy w wysokości  10 140 000zł. Z tytułu sprzedaży mienia 
komunalnego w 2008r. uzyskano tylko 3 123 313zł, co daje 30,80% pierwotnie 
planowanych dochodów z tego tytułu”.  
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 Otóż proszę Państwa pozwoliłem sobie wystąpić do Pana Prezydenta z 
pismem, o udzielenie informacji, jak na przestrzeni całego 2008 roku 
przebiegała sprzedaż mienia komunalnego. Aby ustalić jakie są przyczyny 
niskiego wykonania tej pozycji budżetu.  
Pan Prezydent udzielił mi odpowiedzi w lutym, bardzo szczegółowo, rzetelnie, 
precyzyjnie, ujął wszystkie dane, o które prosiłem. Po analizie tych danych 
jednoznacznie stwierdziłem, że moim zdaniem tak słabe wykonanie budżetu w 
pozycji dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego, wynika z tego, że ta 
sprzedaż odbywała się późno.  
Procedury związane ze sprzedażą być może były wcześniej podejmowane, ale 
sama sprzedaż była późno. Część przetargów odbywała się nawet w grudniu.  
Nie sprzedano jednej dużej nieruchomości przy ulicy Zamkowej ( teren 
dawnego ZUK) i być może to doprowadziło do tak niskiego wykonania 
budżetu.  
 W związku z powyższym, zwracam się z delikatnym apelem do Pana 
Prezydenta, aby ewentualne sprzedaże mienia odbywały się wcześniej. A to 
dlatego, żeby pieniądze zdążyły wpłynąć do budżetu i żebyśmy te pieniądze 
mogli potem wykorzystać. Bo jeżeli planujemy sprzedaż na grudzień, czy drugą 
połowę roku, to nawet jeżeli uzyskamy jakieś pieniądze, to nie jesteśmy w 
stanie ich zagospodarować już w tym roku kalendarzowym.  
To jest uwaga dotycząca niskiego wykonania budżetu w zakresie sprzedaży 
mienia komunalnego.  
  Druga uwaga dotyczy, przeniesienia na następny rok, wykonania 25 
pozycji zadań inwestycyjnych, pierwotnie planowanych w 2008 roku. Część z 
nich już się zakończyła. Potwierdza to tezę, zawartą w tym, co Pan Kazimierz 
Smoliński tutaj powiedział, w związku z czekającymi nas wielomilionowymi 
inwestycjami. Przypomnę, że chodzi tutaj o ZUOS o przebudowę, budujemy 
wiadukty, remontujemy drogi.  
I jeżeli Wydział Inwestycji i Remontów nie jest w stanie temu podołać, to 
należy tam zatrudnić ludzi dając im stosownie wysokie wynagrodzenie, żeby to 
przeprowadzili. Albo skorzystać z oferty czy z pomocy specjalistycznych 
zewnętrznych podmiotów. 
 To tyle, myślę, że bardzo łagodnie tutaj to przedstawiłem. Nie mam większych 
zastrzeżeń, wszystkie pozostałe pozycje w budżecie moim zdaniem zostały 
wykonane należycie.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

 
 Pkt 7.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia absolutorium  
Prezydentowi Miasta Tczewa  
za 2008 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
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Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Tczewa za 2008 rok. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXIII /291/2009 
w sprawie 

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok 
podjęto jednogłośnie: za – 22, 

( podczas głosowania pkt 7.4- obecnych 22 radnych)  

nieobecna radna: G. Pierzynowska 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 rok. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya -  chciałbym Państwu podziękować za wynik 
głosowania. 
Tak jak powiedziałem był to budżet trudny. Mówiąc o tzw. niewygasach – 
proszę też zrozumieć, że z Państwa strony wygląda to troszeczkę inaczej, z 
naszej strony to wygląda też inaczej. Na 75 zadań inwestycyjnych, które 
musieliśmy wprowadzić, 25 zadań było wprowadzone dodatkowo w drugiej 
połowie roku.  
Jeżeli jeszcze do tego dołożymy ilość koniecznych, niezbędnych, powtórzonych 
procedur przetargowych, to powoduje, że jest taki, a nie inny wynik.  
Myślę, że przy tej analizie trzeba również i ten aspekt również uwzględnić. W  
nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Radnych PiS, odnośnie 
oceny politycznej, to ja wolałbym, żebyśmy tutaj nie oceniali się politycznie, 
tylko merytorycznie. Uważam, że wszyscy tu jesteśmy, aby rozwiązywać 
problemy miasta. I myślę, że jeżeli obiektywnie do tej oceny podejdziemy, to 
zawsze wynik końcowy jest dobry.  

           Nasunęła mi się tutaj taka refleksja z dotychczasowego przebiegu sesji. 
Proszę Państwa w punkcie dotyczącym wykonania budżetu miasta za 2008 rok 
było mniej dyskusji, niż przy informacji Prezydenta z bieżącej działalności.  
Myślę, że takie relacje wynikają z pewnej jawności, otwartości, gdzie na 
bieżąco staramy się problemy rozwiązywać. I wówczas, kiedy przychodzi finał, 
to nie musimy aż tak głęboko w szczegóły wnikać, ponieważ wszyscy wiemy 
mniej więcej jaki przebieg to miało i stąd łatwiej te strategiczne, ostateczne 
decyzje podejmować. Za tę decyzję w imieniu swoim i współpracowników 
dziękuję.  
  Ale również chciałbym w obecności Państwa podziękować wszystkim 
swoim współpracownikom, zaczynając od swoich zastępców, przez Panią 
Skarbnik, Panią Sekretarz, Naczelników Wydziałów, dyrektorów gminnych 
jednostek i współpracowników, za to wielkie zaangażowanie w realizację tego 
budżetu. Bo problemów naprawdę jest dużo, ale dzięki dobrej, dużej wiedzy i 
doświadczeniu, praktyce, staramy się, aby tych błędów było jak najmniej.  
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  W nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi Pana Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, jako radnego. Mówiąc o planowaniu, należy zwrócić uwagę na 
ilość  dochodów własnych, a ilość dochodów pozostałych. I wtedy można 
byłoby  ten wniosek przeanalizować i wyciągać wnioski, być może inne.  Bo 
też trzeba w takim aspekcie na to wszystko patrzeć, że my jednak w większości 
funkcjonujemy o dochody zewnętrzne, a nie tylko o dochody własne. I to trzeba 
też w planowaniu uwzględnić.  
Jeszcze jedna moja skromna uwaga. Proszę Państwa, podzielałbym w 100% 
wypowiedź Pana Zbigniewa Urbana odnośnie wykonania, czy niewykonania 
sprzedaży mienia komunalnego. Powiem tak, sprzedać można zawsze, ale tylko 
raz. I te uwagi byłyby na pewno słuszne, gdyby wykonanie budżetu po stronie 
dochodów było na poziomie 80-75%, to wtedy jak najbardziej. Ale jeżeli udało 
się pozyskać dochody w innych źródeł więcej niż planowane i stąd też wynik 
końcowy był na poziomie 99%. To wówczas ja bym tak ostro tego 
niewykonania nie krytykował. Bo te pieniądze ze sprzedaży mienia mogą być 
przydatne w latach następnych, bo być może wówczas będzie większa potrzeba.  
Takie dodatkowe wyjaśnienia do tej dyskusji  złożyłbym, poza tym innych 
zastrzeżeń nie mam. Także wszystkim w imieniu współpracowników i swoim 
serdecznie dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji.  

 
 Pkt 8  porządku posiedzenia  

          Sprawozdanie z działalności  
Prezydenta Miasta Tczewa  

           za 2008 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - przedstawił 
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2008 rok.. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2008 
rok. 
W wyniku jawnego głosowania 

Sprawozdanie 
z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2008 rok 

podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. - 1 
( podczas głosowania pkt 8 - obecnych 22 radnych)  

wstrzymał się radny Z. Urban, 
nieobecny radny: M. Kaffka 

Rada Miejska w Tczewie przyjął Sprawozdanie z działalności Prezydenta 
Miasta Tczewa za 2008 rok. 
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 Pkt 9 porządku posiedzenia  
           Informacja z realizacji zadań  
           Gminnego Programu Profilaktyki  
           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
           i Przeciwdziałania Narkomanii 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
powyższą informację.  

 
            Uwag nie zgłoszono. 

       Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z realizacji zadań Gminnego              
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii 
 

 Pkt 10 porządku posiedzenia  
      Sprawozdanie z rozliczenia  
      przyznanych dotacji organizacjom  
      pozarządowym za 2008r. w  zakresie:   

a) edukacyjnej opieki wychowawczej, 
b) ochrony zdrowia, 
c) pomocy społecznej, 
d) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
e) kultury fizycznej i sportu, 
f) prowadzenia informacji turystycznej, 
g) upowszechniania turystyki  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt powyższe sprawozdanie.  
Czy do sprawozdania są uwagi? 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – poinformował, ze 
Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę w zakresie rozliczenia przyznanych 
dotacji organizacjom pozarządowym. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak-  zwróciła uwagę, że 
organizacje pozarządowe składają błędne rozliczenia z przyznanych dotacji, a 
naprawianie tych błędów trwa kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. 
W związku z tym Rada wraz z Z-cą Prezydenta Miasta Zenonem Drewą 
powinna się zastanowić nad opracowaniem szczegółowego regulaminu 
informującego, ile czas mają organizacje pozarządowe na ewentualne poprawki 
do przedstawionego rozliczenia z przyznanych dotacji.  
W innych samorządach jest tak, że organizacje pozarządowe maja  3-5 dni 
czasu na złożenie prawidłowego rozliczenia. Bo jeżeli działalność jest 
prawidłowo prowadzona, to oczywiście jest to bardzo proste, żeby rozliczyć się 
także prawidłowo.  
Można rozumieć, ze organizacja może popełnić błędy i czas kilku dni byłby na 
naniesienie poprawek. Nie powinniśmy się godzić, aby czas na naniesienie 
poprawek trwał kilka miesięcy. Ponieważ organizacja nie przykłada się do tego, 
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aby w określonym terminie, czyli do końca stycznia, złożyć  prawidłowe 
rozliczenie, Bo wie, że w nieskończoność może rozliczać dalej.  
Utrudnia to pracę urzędnikom, jak również organizacja przez ten okres nie ma 
podpisanej umowy na dalsza działalność.  

           Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z rozliczenia przyznanych  
dotacji organizacjom pozarządowym za 2008r. 

 
           Pkt. 11 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 Pkt  11.1  porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały w sprawie  

           wzniesienia pomnika Księcia 
            Sambora II 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt powyższej uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – komisja analizowała projekt uchwały w sprawie wzniesienia 
pomnika Księcia Sambora II- było dużo kontrowersji.  
Po pierwsze dlatego, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, 
kwota na przygotowanie dokumentacji wydawała nam się zbyt wysoka, co już 
podnosiliśmy na konwencie. A więc skoro taka była kwota na przygotowanie 
dokumentacji, uważaliśmy, że pomnik będzie bardzo drogi.  
Komitet Obchodów 750-lecia miasta Tczewa wcześniej nie wnosił tego typu 
pomysłu ani inwestycji. Dlatego też rozważaliśmy zasadność. Pomnik mógłby 
stanąć w Tczewie, do tego  nikt nie ma żadnych wątpliwości.  
Natomiast w tym czasie i w takim trochę nagłym trybie, to głównie budziło 
wątpliwości, no i oczywiście kwestia finansowa, zdecydowanie. 
Wydawałoby nam się, że kwestia ewentualnej lokalizacji dla muzeum 
kolejnictwa, byłaby większą atrakcją i bardziej przyciągałaby mieszkańców i 
turystów.  
Ostatecznie wszystko to wzięliśmy pod uwagę i komisja negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia 
Sambora II, w głosowaniu: za – 3, przeciw – 6, wstrz. – 0, 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – projekt  
uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora II, komisja 
zaopiniowała, w głosowaniu: za – 2, przeciw – 2, wstrz. – 2. Powyższy projekt 
nie uzyskał większości głosów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos ? 
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Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Kazimierz Smoliński 
– w imieniu Klubu Radnych PiS przedstawił stanowisko dotyczące projektu  
uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora II.  
  Jesteśmy przeciwni podjęciu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika 
Księcia Sambora II, przynajmniej w tym kształcie jaki został zaproponowany. 
Budowa pomnika w 2010 roku ze środków budżetowych, nie ujętych w 
przyjętym budżecie miasta na 2009 rok.  
Nie jesteśmy przeciwko pomnikom, ja osobiście jestem jak najbardziej za ty, 
koledzy radni z klubu również.  
Większość radnych naszego klubu, zresztą wielu radnych, brało udział w 
zbiórkach pieniędzy na budowę pomnika Jana Pawła II, który był budowany w 
czynie społecznym.  
Na dzisiejszej sesji Pani Gertruda Pierzynowska z Platformy Obywatelskiej 
stwierdziła, że jest przeciwna wydawaniu pieniędzy na dokumentację 
techniczną na ulicę Nowosuchostrzycką. Natomiast rada już wcześniej podjęła 
uchwałę, że to jest inwestycja konieczna. I mam nadzieję, że teraz koleżanka i 
koledzy z Platformy Obywatelskiej będą przeciwni budowie tego pomnika, 
mimo, że jeden z członków Klubu PO taki wniosek złożył. 
Powołujemy tu się na działania  Platformy Obywatelskiej na szczeblu 
rządowym, gdzie w okresie kryzysu trzeba oszczędzać, ciąć wydatki. Więc 
uważamy, że takie stanowisko powinno być zajęte przez naszą radę. A nie 
wydawać środków na rzeczy, które nie są niezbędne w sytuacji, kiedy nie 
jesteśmy w stanie realizować rzeczy, które powinny być realizowane.  
Chociażby wniosek na budowę placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 7, 
gdzie już kilkakrotnie z budżetu spada, mimo wcześniejszych zapewnień, że 
jeżeli będą wolne środki, to będzie plac apelowy budowany. Okazuje się, że 
środki będą skoro chcemy wznosić pomnik, a jednak plac apelowy nie jest 
budowany.  
Zachęcamy pomysłodawców, aby wzorem innych budowanych, czy 
wybudowanych pomników, powołali komitet społeczny. Chętnie się w tą 
inicjatywę włączymy i będziemy zbierać środki w sposób społeczny, w celu 
wybudowania pomnika.  
Nawet dzisiejsza korekta o zmniejszenie wydatków na projekt budowy 
pomnika z 75 tys. zł. na 50 tys. zł. idzie w dobrym kierunku. Natomiast trochę 
niepokojące jest, że tak właściwie z dnia na dzień zmienia się kwotę. Znaczy to, 
że nie wiemy ile ma kosztować, czy to będzie 250 tys. zł.- takie są nieoficjalne 
informacje, że do 250 tys. zł., to jesteśmy w stanie zaakceptować.  
Mamy informacje z Gdańska, gdzie budowany jest pomnik Świętopełka, że 
jego koszt wynosić będzie 650 tys. zł.  
Będziemy budować, jak będzie 270, 280 i 300 tys. zł., bo taką uchwałę 
podejmiemy, ponieważ w projekcie uchwały jest zapewnienie środków w 2010 
roku. Decydujemy się na zapewnienie środków, więc te środki zapewnimy.  
Dlatego apeluję do kolegów radnych, żeby w tym kształcie uchwała została 
odrzucona. Jesteśmy za budową pomnika, miasta może przygotować plac, ale w 
innym systemie.  
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Radna Gertruda Pierzynowska – mam pytanie do Pana Kazimierz 
Smolińskiego, w jakim kontekście użył Pan mojej wypowiedzi dotyczącej 
środków na dokumentacje ulicy Kociewskiej? 
Radny Kazimierz Smoliński – w takim kontekście, jakim koleżanka radna to 
użyła, w żadnym innym.  
Radna Gertruda Pierzynowska – pomnik, a droga, nie zrozumiałam. 
 
Radny Kazimierz Smoliński – mam prawo wyciągać własne wnioski. To jest 
wniosek klubu, który wyciągnęliśmy z wypowiedzi koleżanki.  
Radna Gertruda Pierzynowska – nie zrozumiałam, więc proszę powtórzyć, bo 
mam prawo nie zrozumieć.  
Radny Kazimierz Smoliński – koleżanka radna stwierdziła, że jest przeciwna 
wydawaniu środków z budżetu miasta na dokumentację ulicy 
Nowosuchostrzyckiej. Ale koleżanka chce głosować za budową pomnika.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – a skąd kolega o tym wie, właśnie, nie.  
Radny Kazimierz Smoliński – koleżanka jest z Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej, który wiemy, że jest za tym, dlatego użyłem… to jest 
konsekwencja przynależności do Klubu Radnych, I tylko w takim kontekście. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – Klub Radnych PO, jest klubem wolnym, nie 
ma dyscypliny, każdy głosuje jak chce, jest pełna demokracja. 
Radny Kazimierz Smoliński – i bardzo dobrze, dopóki koleżanka jest 
członkiem Klubu PO, mamy prawo takie wnioski wyciągać.  
 
Radna Bożena Chylicka – mam pytanie: w tej chwili głosujemy o pieniądze na 
projekt pomnika? Ewentualnie czy projekt ma być. Radny Kazimierz Smoliński 
powiedział, że bardzo dobrze, że taki pomnik powinien być. Jak nie będziemy 
mieli projektu, nie będziemy wiedzieli ile to kosztuje, nigdy nie będziemy 
mogli podjąć decyzji, czy ma być pomnik, czy nie. Wolnych pieniędzy, to 
raczej nie będzie.  

 
        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – w dniu   

wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie klubów radnych; Platformy 
Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia na Plus i na ten temat  
była dość owocna dyskusja. Końcową puentą tej dyskusji było też, że byliśmy 
zgodni, aby na projekt przeznaczyć jakąś kwotę, nawet 50 tys. zł.  I co do tego, 
praktycznie wszyscy obecni  na tym spotkaniu byli zgodni.  
Natomiast na realizację, za ile miałoby być to wykonane, w jakiej formie, 
wynikać będzie z tego projektu w postaci konkursu., który jest rzeczywiście w 
projekcie uchwały. Decyzje ile to będzie kosztowało podejmiemy w 
późniejszym terminie.  
Najpierw konkurs i rozpracowanie tematu. Wszyscy byli zgodni.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przepraszam, nie wszyscy.  
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 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – jako 
Przewodniczący Rady prosiłem Pana Romana Kucharskiego, aby wycofał zapis 
ujęty w uzasadnieniu, że jest to jego wniosek. Aby nie upolityczniać tego 
wniosku, tej uchwały, nie mówić, że to Platforma Obywatelska chce, tylko 
pytanie padło do wspólnego posiedzenia klubów, czy radni chcą żeby w 
Tczewie był pomnik założyciela miasta.  
Odniosłem wrażenie z wyjątkiem decyzji Prawa i Sprawiedliwości, że będzie ta 
decyzja dzisiaj, czy po spotkaniu oddzielnym klubu. Na wspólnym spotkaniu 
tego nie podjęto. 
I dzisiaj proszę państwa spotykam się z tym, jako przewodniczący, że 
upolitycznia się tę sprawę. Więc znowu, Kucharski złożył – to nie, i tak to 
wygląda …, bo Platforma Obywatelska. No jak inaczej to rozumieć.  
Mam pytanie do radnych, jeżeli jesteście Państwo za tym, to tak, jeżeli nie, to 
głosujcie na nie, a nie upolityczniajcie tego.  
Wspólne wczoraj posiedzenie trzech klubów było po to, żeby się zastanowić jak 
ten temat podjąć.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący absolutnie nie zamierzam 
niczego upolityczniać. Z tego co mi wiadomo, na spotkaniu był kolega 
Krzysztof Misiewicz, wyraźnie zadeklarował, że decyzja klubu PiS w tej 
sprawie jeszcze nie zapadła. Ona przez chwilą została przedstawiona przez 
Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Kazimierza Smolińskiego. I taka jest 
decyzja klubu.  
Chciałbym tylko przypomnieć, głosowanie na komisjach merytorycznych. 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej odrzuciła projekt uchwały w 
sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora II, w glosowaniu: za- 3, przeciw 
-6. Komisja Finansowo-Budżetowa również nie przyjęła tego projektu uchwały 
w głosowaniu: za –2, przeciw–2, wstrz. – 2. Projekt uchwały nie został 
zaakceptowany przez dwie komisje merytoryczne. To jeżeli chodzi o kwestię 
formalną.  
Mam nadzieję, że rada będzie głosowała tak, jak członkowie poszczególnych 
klubów na komisjach, bo to do tej pory było zwyczajem, chociaż nie było 
pewne.  
Natomiast chciałbym powiedzieć tutaj jeszcze raz, to co powiedział Pan 
Kazimierz Smoliński. Można spróbować zebrać te pieniądze też w innej formie, 
w formie społecznej. Klub PiS się do tego na pewno dołączy i będziemy 
uczestniczyli w tej zbiórce.  
Nie wiem, czy uzasadnione jest wydawanie w tej chwili 75 tys. zł., ot tak, na 
projekt pomnika. Ponieważ z informacji, które do nas docierają, koszt jego 
budowy będzie dużo większy. A jeżeli mamy zapisane w uchwale gwarancje, 
że musi to zostać wykonane w 2010 roku, to obawiam się, że rada po 
wykonaniu projektu na jakąkolwiek kwotę i tak będzie zmuszona już go 
zrealizować. I czy to będzie 250, 500 czy 700 tys. zł. zostanie ten pomnik 
zbudowany. 
Dlatego uważam, że obecnie i tutaj teraz pozwolę sobie trochę politycznie. 
Wszędzie tam gdzie cięte są niezbędne koszty, my powinniśmy wzorem 
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naszych nadrzędnych władz zrobić dokładnie to samo. To nie jest wydatek 
niezbędny. Możemy spróbować poszukać tych środków w inny sposób.  
Przypomnę, że mamy dzisiaj podjąć decyzję w sprawie apelu dotyczącego 
profilaktyki raka szyjki macicy u dzieci i młodzieży.  
Przypomnę, że za te pieniążki moglibyśmy zaszczepić wszystkie dzieci w 
,,podstawówkach” przeciwko grypie, np. w przyszłym roku. Dziękuję.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie 
Przewodniczący, Panie Prezydencie Szanowni Państwo.  
Chcę zapewnić, że będę głosowała przeciwko pomnikowi, nie dlatego, że 
kolega  Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej był wnioskodawcą. Po prostu 
myślę po gospodarsku.  
Jestem przeciwna, kiedy w radzie dzieje się tak, iż wchodzą inwestycje w 
korektach. Już na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej zwróciłam 
uwagę, że chyba niepotrzebnie pracujemy nad budżetem, skoro planując 
wydatki inwestycyjne na ten rok, nie koniecznie muszą one być zrealizowane. 
Natomiast już stało się jakby to tradycją, że podczas korekt budżetu wchodzą 
do realizacji inwestycje, które są zupełnie nieprzewidywalne, nie konieczne.  
Rozumiem, że jest klęska żywiołowa, że musimy nagle podjąć decyzję, która 
jest niezbędna. 
I na luksus stać nas wtedy, kiedy naprawdę mamy pieniądze. Kiedy sprawa 
pomnika wyszła podczas Komisji Edukacji, to przypomniałam, że nie widzimy 
w naszych szkołach dziur w podłogach, stolików, które mają po czterdzieści lat, 
niedostosowanych krzeseł, bo nie jest to temat nośny, tego nie widać na 
zewnątrz. Natomiast pomnik będzie widoczny.  
A czy tak, my współgospodarze tego miasta powinniśmy myśleć. Myślę, że nie.  
  Po drugie dziwna wydaje mi się sytuacja, kiedy mielibyśmy 
zainwestować 50 tys. zł. na projekt i dopiero się przekonać, czy nas na to stać.  
No jako gospodyni wieloletnia, nie wyobrażam sobie gospodarowania 
budżetem domowym w taki sposób. A my jako gospodarze tego miasta, 
powinniśmy po gospodarsku podchodzić do budżetu tego miasta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zgadzam się z 
koleżanka radną w 100%, tylko szkoda, że wczoraj na spotkaniu klubów nie 
powiedzieliśmy sobie tego w oczy, może dzisiaj projekt uchwały byłby 
wycofany. A chodziło o to, co dzisiaj mamy, w tej chwili. Także bardzo 
dziękuję, bo jest dzisiaj sesja, są kamery … 
 
Radna Bożena Chylicka – nie chcę polemizować, tylko chcę powiedzieć, że 
rzeczywiście to się upolityczniło, Panie Przewodniczący proszę o podjęcie 
głosowania. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym sprostować jedną rzecz, ponieważ 
byłem obecny na wczorajszym spotkaniu klubów i kolega Mirosław Augustyn 
prosił, ( tak jak się umawialiśmy), abym przedstawił opinię klubu PiS.                      
I powiedziałem, że jest ona negatywna, ale może ulec zmianie. Nie była ona 
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ostateczna ponieważ wieczorem odbędzie się jeszcze spotkanie klubu. No i w 
dniu dzisiejszym przedstawiliśmy opinię klubu. Także ja wczoraj naszą opinię 
przedstawiłem i ona się nie zmieniła.  
 
Radny Zbigniew Urban –Panie Przewodniczący, głosowanie nad tym projektem 
uchwały będzie miało swoje dalsze konsekwencje, ponieważ te wydatki 
znajdują się w projekcie korekty budżetu miasta, co do której mam bardzo 
mieszane uczucia.  
Są tam pozycje, które chciałbym poprzeć, ale w wypadku, kiedy wszedłby 
projekt uchwały dotyczący pomnika, to wówczas nie będę mógł z pełną 
świadomością tego, że czynie dobrze, głosować za przyjęciem korekty.  
Dlatego myślę, że nad tym, też trzeba się zastanowić, bo korektę budżetu 
będziemy przyjmowali w całości. I jeżeli teraz przegłosujemy projekt tej 
uchwały, to rodzi to konsekwencje.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dlatego projekt 
uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora II jest w porządku 
obrad przed korektą budżetu miasta.       
 

           Więcej uwag  zgłoszono. 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora  
II. 
W wyniku jawnego głosowania 

Projekt uchwały w sprawie 
wzniesienia pomnika Księcia Sambora  II 

 
został odrzucony, w głosowaniu: : za – 10, przeciw – 10, wstrzy. 3, 

( podczas głosowania pkt 11.1- obecnych 23 radnych)  
za głosowali: W. Mroczkowski, R. Kucharski, R. Armatorska, B. Genca , M.Augustyn                           
                      Cz. Roczyński, K. Korda, R. Brucki, B. Chylicka, A. Truszkowski,  
przeciw głosowali: G. Antczak, K. Smoliński, B. Kamińska, Z. Urban, K. Misiewicz,       
                                M. Kaffka, P. Kajzer, B. Jeszke, G. Pierzynowska, T. Tobiański, 
wstrzymali się od głosu: K. Ickiewicz, J. Kulpa, T. Jezierski,  

 
Rada Miejska w Tczewie  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora  II 
 
 Pkt 11.2 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie budżetu  
miasta na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały z dnia 28.04.2009r.  
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Skarbnik Miasta Helena Kullas – przedstawiła autopoprawkę ujętą w w/w 
projekcie uchwały, dotyczącą zmniejszenia o 25 tys. zł. kwoty przeznaczonej 
na wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej budowy pomnika Księcia 
Sambora II.  

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja  
zaopiniowała projekt powyższej uchwały wraz z autopoprawką przedstawioną 
przez panią Skarbnik Miasta w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz.- 4. 
Odczytała opinię Komisji Finansowo-Budżetowej (w zał.)  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do projektu uchwały są propozycje uwagi? 
 
Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym 
rozdysponowania wolnych środków. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że kwota 25.000 zł. nie jest 
jeszcze zaangażowana w budżecie, pozostaje ona do rozdysponowania w 
czerwcowej korekcie budżetu.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, mam kilka pytań, ale zanim 
zacznę pytać, to chciałbym złożyć propozycję, bo skoro możemy tak swobodnie 
dysponować kwotą dotyczącą projektu – zmniejszać, zwiększać wolne środki, 
to może te wolne środki w kwocie 25.000 zł. przeznaczyć na szczepionki 
przeciwko grypie, dla dzieci w szkołach podstawowych.  
Proponuję rozważenie, czy warto zmniejszać wolne środki, czy być może 
przeznaczyć je, podzielić kasę przeznaczoną na pomnik, zrobić projekt tańszy i 
zaszczepić dzieci w szkołach podstawowych.  

 
Radna Gertruda Pierzynowska – pozostawić te pieniądze, to jest za mała kwota 
na szczepienia wszystkich dzieci.  
 
Radny Zbigniew Urban – to była tylko propozycja do rozważenia, skoro tak 
łatwo i tak szybko możemy podejmować decyzje.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- kolego radny, to 
nie jest tak łatwo, to są decyzje rozważone. To jest propozycja Prezydenta, 
rozważała to Komisja Finansowo-Budżetowa, wczoraj myśmy rozważali, tak 
nie można mówić, że tak  łatwo i tak sobie. Jaki jest cel w tym momencie? 
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, mogę mówić to co uważam za 
stosowne i za słuszne 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ale proszę też 
mówić to, co jest realne, a nie że to jest łatwe.  
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Radny Zbigniew Urban – a to nie jest realne, skoro realne staje się zmniejszenie 
kwoty na … 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- a czy to jest 
realne- 25.000 zł. na szczepionki, jak jest potrzeba 1.300.000 zł., jak można tak 
mówić? 
Radny Zbigniew Urban – panie Przewodniczący, Pan nie pozwala mi 
swobodnie się wypowiedzieć. 
Chciałbym tylko powiedzieć, że jako radny mogę wnieść propozycje zmiany do 
każdego projektu uchwały w każdym miesiącu.  
Radny Zbigniew Urban złożył wniosek o treści: 
Wnoszę, aby w projekcie korekty budżetu umieścić środki w kwocie 25.000 zł. 
z oszczędności na wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej budowy 
pomnika Księcia Sambora II. Powyższe środki przeznaczyć na zakup 
szczepionek przeciwko grypie dla dzieci, a nie przeznaczać tych środków jako 
zmniejszenie planowanego deficytu. 
 
Jak każdy wniosek formalny powinien on być przegłosowany.  
Natomiast co do treści samej korekty budżetu miasta będę się jeszcze 
wielokrotnie wypowiadał.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są jeszcze jakieś propozycje do projektu uchwały? 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – proszę Państwa, chciałabym wrócić do wniosku Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej, który również został przyjęty przez Komisję 
Finansowo-Budżetową. A mianowicie, dokończenie budowy części boiska tzw. 
placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 7. 
Na sesji budżetowej w grudniu było zapewnienie ze strony Pana Prezydenta, że 
w momencie pojawienia się możliwości finansowych, to zadanie budowy placu 
apelowego przy SP Nr 7 zostanie zrealizowane. Taka możliwość pojawiła się 
tym razem, ponieważ widzimy ile dodatkowych zadań zostało wprowadzonych.  
Natomiast znowu oba wnioski komisji nie zostały przyjęte.  
Tłumaczyliśmy to wielokrotnie, że w tym roku kończy się projekt. Zapewnienie 
Pana Prezydenta, że zadanie to zostanie wprowadzone w korekcie czerwcowej, 
też nie jest gwarantem, dlatego, że takie zapewnienie było już wcześniej. Środki 
się pojawiły i teraz zostały przeznaczone na inne zadania.  
A poza tym, jeżeli w czerwcu dopiero podejmiemy taką decyzję, to może być 
za późno na zorganizowanie przetargu, przeprowadzenie całej inwestycji                      
i zakończenie jej w okresie wakacyjnym, czy wczesnojesiennym.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – Panie Przewodniczący, Szanowni 
Państwo. 
Zadanie to zostało nazwane plac apelowy przy SP Nr 7, a formalnie powinno 
brzmieć boisko szkolne utwardzone. 
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Prezydent nie ujął tego wniosku w tej korekcie budżetu, wnioskując o 
rozpatrzenie tego zadania w korekcie budżetu w miesiącu czerwcu br. 
Gdybyśmy włożyli to do tej korekty budżetu, to Biuro Zamówień Publicznych, 
nie byłoby w stanie tego przetargu przeprowadzić teraz, ze względu na natłok 
zadań, które ma do realizacji. A poza tym to nie jest zadanie, które wymaga 
realizacji w okresie letnim, spokojnie można to zrealizować w okresie 
jesiennym. 
Gdyby te środki znalazły się w korekcie budżetu w czerwcu, to po ogłoszeniu 
przetargu, można by realizować zadanie w miesiącu wrześniu, październiku i 
listopadzie.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz –zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi budowy 
placu apelowego przy SP Nr 7: 
- czy Pan Prezydent obiecuje, że to będzie w czerwcu? 
- czy na pewno zdążycie w tym roku? 
- po co ta trybuna? 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – Pani Skarbnik poinformowała, że kwota 
25.000 zł. to są wolne środki. Wczoraj na spotkaniu klubów radnych, 
mówiliśmy, aby tą kwotę pozostawić.  
Zgłosiła wniosek, aby przeznaczyć kwotę 25.000 zł. na kompleksowy remont 
Tczewskiego Azylu.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – udzielił odpowiedzi na zapytania 
zgłoszone przez radnego Krzysztofa Misiewicza. 
Prezydent na naradzie sformułował stanowisko, że rozpatrzy to zadanie w 
korekcie czerwcowej i jeżeli będzie ono ujęte, to jego realizacja zakończy się 
do końca roku.,  
Odnośnie trybuny, to każdorazowo, przy jakiejkolwiek inwestycji w naszych 
placówkach, projekt jest uzgadniany z dyrekcją. Pan dyrektor znalazł taką 
argumentację, że jeżeli jest robiony plac apelowy, to aby kompleksowo 
wyposażyć go w trybunę. 
W momencie, kiedy szukamy oszczędności, to możemy z tej trybuny 
zrezygnować i to jest taki wniosek, aby zmniejszyć koszt tej inwestycji.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – radni chcą mieć pewność, że to zadanie będzie. 
Proszę Państwa, my byśmy nawet teraz to zadanie uwzględnili – mówię teraz w 
swoim imieniu, gdybyśmy mieli rozstrzygnięty do końca przetargi w działce 
oświatowej. Nie wiemy jakim wynikiem to się zamknie. Dlatego chcieliśmy to 
zrobić przy korekcie czerwcowej. Jeżeli będą oszczędności, to będziemy to 
zadanie realizować.  
Jest też drugi temat, także jestem za tym, aby plac apelowy przy SP Nr 7 
realizować bez sceny. Moim zdaniem scena może funkcjonować przez ok.                   
4 miesiące w roku. A więc koszty tego zadania można zmniejszyć o budowę 
sceny.  
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Skarbnik Miasta Helena Kullas – zwróciła uwagę, ze nie ma problemu, aby 
kwotę 25.000 zł. zagospodarować. Szukamy właśnie środków na pokrycie 
braku związanego z podwyżkami dla nauczycieli w kwocie ok. 1,5 mln zł.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – odnośnie wypowiedzi Pani Skarbnik, to chciałem 
powiedzieć, że dla nauczycieli nie ma pieniędzy, a na pomnik mieliśmy. 
Natomiast panie Przewodniczący były zgłoszone dwa wnioski formalne, aby je 
przegłosować.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – może w jakiś sposób pomogę rozwiązać 
problem. Mówiąc o oszczędnościach w kwocie 25.000 zł -  pomnik, to było 
wczoraj omawiane z przedstawicielami klubów. W projekcie korekty budżetu z 
dnia 28.04.2009 r. ,na pomnik ujęta jest kwota 50.000 zł. , nie ma już kwoty 
25.000 zł. 
 
Radny Zbigniew Urban – w związku z deklaracją Pana Prezydenta, wycofuję 
złożony wniosek dotyczący przeznaczenia kwoty 25.000 zł. na szczepionki 
przeciwko grypie dla dzieci i młodzieży.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – wycofała złożony wniosek, o przekazaniu 
kwoty 25.000 zł. dla Azyli Tczewskiego.  
 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z   
           zapytaniem: czy są inne propozycje do projektu uchwały? 
     

Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie rezygnacji z 
przejęcia w 2009 roku działki pod drogę do ZUOS-u. Czy jest to zupełne, czy 
tylko czasowe wstrzymanie się z przejęciem tej drogi.  
  Drugie pytanie, dotyczy zabezpieczenia kredytu na kwotę 15 mln zł,  
majątkiem spółki ZUOS, który kształtuje się  na poziomie 3,5 mln. zł.   
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – pierwsze pytanie odnośnie drogi 
dojazdowej do ZUOS. Jest to działka położna na terenach wojskowych, czyli na 
tzw. poligonie. Działka, która miała być wydzielona przez wojsko i przekazana 
nam w celu realizacji drogi dojazdowej, która miała połączyć drogę krajową Nr 
1 bezpośrednio z ZUOS.  Na dzień dzisiejszy cześć tego terenu jest geodezyjnie 
wydzielona, pozostała część jeszcze nie. Trwają trudne rozmowy z wojskiem.  
  Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to co innego jest kapitał zakładowy 
spółki, a co innego majątek spółki. Gwarancja na kredyt nie jest kapitał spółki, 
tylko majątek spółki, a konkretnie grunty, które spółka ma we własności.  
Na dzień dzisiejszy bank zaakceptował taka formę poręczenia. Natomiast nie 
wykluczone, że cała sprawa i tak będzie bezprzedmiotowa, ponieważ Minister 
Rozwoju Regionalnego, jakby pokazał zielone światło w dofinansowaniu 
naszego projektu śmieciowego, stwierdzając, że w zasadzie nic nie stoi na 
przeszkodzie , żeby Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już dzisiaj podpisało 
umowę o wstępnym finansowaniu, niezależnie od decyzji Brukseli.  
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I wówczas to zadanie nie musiałoby być finansowane z kredytu, tylko 
bezpośrednio ze środków dużego projektu.  
Jeżeli chodzi o drogę dojazdową, to ze strony wojska sprawa powinna być w 
tym roku jednoznacznie rozstrzygnięta.  
 
Radny Zbigniew Urban – przedstawił zapytanie: 
Czy przy Szkole Podstawowej Nr 2 zostanie wybudowane boisko 
przystosowane do piłki ręcznej w ramach programu Orlik 2012? 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – program Orlik mieści standard: boisko 
ze sztuczna trawą do piłki nożnej i drugie boisko wielofunkcyjne.  
Intencją naszego samorządu jest to, aby na mniejszej część, gdzie 
funkcjonowało zawsze boisko do piłki ręcznej, pobudować boisko 
wielofunkcyjne, z funkcją do piłki ręcznej.  
 
Radny Zbigniew Urban – podziękował za wypowiedź, poinformował, że jest za 
tym, aby to boisko zostało wybudowane jeżeli będzie to boisko do piłki ręcznej. 
Z tego boiska, będzie również korzystała młodzież z Gimnazjum Nr 2. 
Po tej odpowiedzi nadal nie wiem jak głosować nad korektą budżetu, dlatego, 
że zawiera ona jedno zadanie, którego definitywnie nie popieram i jedno 
zadanie, które bardzo popieram. 
Chciałbym aby taka informacja została zawarta w protokole.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   Włodzimierz Mroczkowski – czy są jeszcze 
zapytania do korekty budżetu? 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska -  wniosek Komisji, odnośnie budowy placu apelowego przy SP Nr 7 
zostanie rozpatrzony przy czerwcowej korekcie budżetu. Może być on 
rozpatrzony pozytywnie, albo negatywnie. Także na dzień dzisiejszy gwarancji 
nie mamy.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – dlaczego nie mogę dać 100 % gwarancji, tylko 
99%, ponieważ są wydatki obligatoryjne i te, które mogą być lub też nie muszą 
być. W pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć to, co wynika z przepisów 
prawa.  
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kazimierz Smoliński – przedstawił opinie 
Klubu Radnych Pis odnośnie korekty budżetu miasta na 2009 rok. W związku z 
zabezpieczeniem w korekcie budżetu środków na wykonanie koncepcji i 
dokumentacji technicznej na wykonanie pomnika Księcia Sambora II, nie 
możemy głosować za tym projektem. W pozostałym zakresie projekt uchwały 
popieramy i uważamy, że zmiany są zasadne.  
 
Radny Mirosław Kaffka – wyraził negatywne stanowisko, co do budowy boiska 
Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2, z uwagi na zbyt bliskie usytuowanie 
boiska przy SP Nr 11.  
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Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2009 rok wraz ze zgłoszoną przez Panią Skarbnik autopoprawką, dotyczącą 
zmniejszenia o 25 tys. zł. kwoty przeznaczonej na wykonanie koncepcji i 
dokumentacji technicznej budowy pomnika Księcia Sambora II.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXIII /292/2009 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 
podjęto większością głosów: za – 14, przeciw - 6, wstrzym. 3,  

( podczas głosowania pkt 11.1- obecnych 23 radnych)  

przeciw głosowali: G. Antczak, T. Jezierski, K. Misiewicz, K. Smoliński, M. Kaffka,  
                               P. Kajzer 
wstrzymali się od głosu: B. Jeszke, B. Kamińska, Z. Urban,  

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2009 rok. 

 
 Pkt 11.3 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  
emisji obligacji komunalnych  
oraz określenie zasad ich zbywania,  
nabywania i wykupu 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił   
           projekt w/w uchwały.  

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja     
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji   
komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz   
określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXIII /293/2009 
w sprawie 

emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrzym. 2,  
( podczas głosowania pkt 11.3- obecnych 22 radnych)  

                            wstrzymali się od głosu: Z. Urban, K. Misiewicz 
podczas głosowania nieobecna R. Armatorska, 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
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Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – przedstawił projekt ,,PRESTO”,  
w celu wyrażenia opinii Rady Miejskiej.  

Od pewnego czasu czynimy starania realizacji programu polityki rowerowej. 
Otrzymaliśmy taka możliwość wystartowania w miękkim programie ,,Presto”. 
Program ten pokazuje, jak rozwijać plany na rzecz lepszych i bezpieczniejszych 
warunków ruchu drogowego, zmianę mentalności ludzi w kierunku 
infrastruktury rowerowej. Zachęca do korzystania z rowerów elektrycznych. 
Ogólny koszt jest to 85.423 euro, z czego refundacji jest 56.507 euro, a 28.916 
euro jest to wkład własny.  
Jest o rozłożone na cztery lata do 2012 roku. Ponieważ Pan Prezydent nie może 
podejmować takich zobowiązań w tak długim okresie, to chciałbym zwrócić się 
do Państwa radnych, o rozpatrzenie wniosku: czy nie byłoby możliwe podjęcie 
takiego projektu uchwały, który zabezpieczałby nasz wkład własny.  
 
Nie ma tutaj żadnych działań konkretnych, to są działania miękkie, skupiające 
się na szkoleniach, na spotkaniach, promocji: internetowej, plakatowej, 
ulotowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wkład własny jest duży, ok. 30 tys. 
euro, licząc na dzień dzisiejszy 5 zł. za euro tj. ok. 150 tys. zł.  
Pan Prezydent otrzymał tą dokumentację w poniedziałek, nie jest skłonny 
podjąć się realizacji tego zadania, ponieważ jest tu dość duży wkład własny.  
Wymaga to stanowiska w dniu dzisiejszym, ponieważ ten projekt zaczyna się z 
początkiem maja br.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – Panie 
Prezydencie wspomniał Pan o uchwale, czy to ma być stanowisko rady, czy 
uchwała.  
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – musiałaby to być uchwała.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski –czy dzisiaj 
jesteśmy w stanie to zrobić?  
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – nie musiałaby być uchwała w dniu 
dzisiejszym. Gdyby była wola rady, to uchwałę podjęlibyśmy za miesiąc.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – stanowisko 
ewentualnie po to, żeby czynić starania.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – tak, aby dać panu Prezydentowi sygnał, 
czy może podpisać czy nie.  
Radny Kazimierz Smoliński – z tego co Pan Prezydent w czasie przerwy w 
obradach sesji, na Komisji Finansowo-Budżetowej mówił, to partnerami są 
miasta ze ,,starej unii”, tak to byśmy określili. 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – są to miasta: Brema, Grenoble, 
Wenecja i Zagrzeb.  
Radny Kazimierz Smoliński – obawiam się, że my po prostu na tym etapie nie 
jesteśmy przygotowani, do wejścia w tej projekt. SA to miasta z dużymi 
tradycjami rowerowymi, gdzie są ścieżki rowerowe, gdzie jest przyzwyczajenie 
do jazdy rowerami.  
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My jeszcze tej infrastruktury nie mamy  myślę, że najpierw trzeba zbudować 
infrastrukturę, bo zmiana mentalności – trzeba to u nas robić przez 10 lat i 
wydać na to kilka milionów. A nie trzyletni projekt i wydać na to 150 tys. zł. 
Obawiam się, że my jesteśmy nie przygotowani na ten etap. Najpierw musimy 
zrobić działania twarde, potem dopiero miękkie.  
 
Radny Zbigniew Urban – byłem w czasie przerwy w obradach sesji na 
posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej i z tego co doczytałem jest tam 
wyraźny zapis, że partnerzy projektu oczekują do dzisiaj informacji, czy nasz 
wkład finansowy będzie czy nie.  
Więc wyrażenie opinii, czy my zamierzamy do tego przystąpić, jest tak 
naprawdę podjęciem decyzji, o przekazaniu tych pieniędzy już dzisiaj.  
Bo dzisiaj Pan Prezydent powinien wysłać fax, który mówiłby, czy 
uczestniczymy w projekcie lub nie. Czyli dzisiaj podejmiemy decyzję, czy 
przeznaczamy 29 tys. euro na propagowanie zmiany mentalności mieszkańców 
Tczewa. 
Proponuję oglądać filmy też z Chin, bo tam dużo na rowerach jeżdżą.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – proszę Państwa 
ma to być projekt miękki, uświadamiający społeczeństwo miasta Tczewa, do 
korzystania z rowerów, nie w sensie turystycznym, ale w sensie 
komunikacyjnym  - dojazdu do pracy, do szkoły. Aby przenieść się z 
samochodów na rowery.  
Moim zdaniem w Wenecji jest inny klimat, pogoda, tam można jeździć na 
rowerach przez cały rok. W Grenoble może to jest już inaczej. 
 
Radny Krzysztof Korda – Panie Przewodniczący, może rzeczywiście w naszym 
mieście nie ma infrastruktury do jazdy rowerem po mieście, ale jednak nie 
skreślałbym takiego projektu, z którym wychodzą partnerzy z innych krajów. 
Być może miasta te są bardziej rozwinięte, ale w jaki sposób zmieniać 
mentalność do korzystania z rowerów – właśnie począwszy od mieszkańców 
kończąc na radnych.  
Myślę, że jest to dobry pomysł, aby zmienić mentalność w tym kierunku.  
Realizować infrastrukturę rowerową, podejmując małe kroczki.  
 
Radna Bożena Chylicka – uważam, że nie ma infrastruktury, a w tej chwili 
mówimy o mentalności. Trzeba tak jak zaznaczył kolega małymi kroczkami 
zmieniać mentalność. Tutaj akurat zgadzam się z kolegą Kazimierzem 
Smolińskim, poczekajmy jeszcze troszeczkę.  
 
Wiceprzewodnicząca rady Miejskiej Grażyna Antczak – podzielam stanowisko 
koleżanki Bożeny Chylickiej, aby poczekać jeszcze. Ponieważ ta infrastruktura, 
ulice przepełnione samochodami, a także brak miejsc zabezpieczenia rowerów, 
powoduje to, że mam ogromny problem, aby korzystać z roweru.  
Najpierw powinniśmy szukać projektów twardych, a potem kolejno zmieniać 
mentalność.  
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Radny Zbigniew Urban – w świetle przedstawionych tutaj informacji 
dotyczących projektu  ,,Presto”, odnoszę takie wrażenie i podzielam poglądy 
tych osób, które myślą podobnie jak kolega Kazimierz Smoliński. Jesteśmy nie 
przygotowani do tego, żeby zmieniać teraz naszą mentalność, aby przesiąść się 
z samochodów, autobusów i rowerami dojeżdżać do pracy.  
Tym bardziej nie wyobrażam sobie, żeby taka decyzję rady zaakceptowali 
mieszkańcy. Myślę, że to nie jest do przyjęcia, tym bardziej szukając 
oszczędności na wynagrodzenia dla nauczycieli.  
 
Radna Bogumiła Jeszke – poinformowała, że projekt ,,Presto” jest jak 
najbardziej wart uwagi.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy na 
dzisiejszej sesji mam podjąć w ogóle to stanowisko. 
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący doprecyzuję, jeżeli Pan 
Prezydent wyśle dzisiaj fax, że przystąpimy do programu ,,Presto” , to jest 
zgoda na wydatkowanie tych środków.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie zapytanie o treści:  

,,kto z radnych jest za przystąpieniem do projektu ..PRESTO” ? 
 

W wyniku jawnego głosowania 
głosowanie: za – 4, przeciw – 13, wstrzym. 5,  

 
( podczas głosowania w/w zapytania- obecnych 22 radnych)  

                                               podczas głosowania nieobecna, B. Kamińska,  
za głosowali: B. Jeszke, M. Augustyn, J. Kulpa, K. Korda,  

              wstrzymali się od głosu: K. Ickiewicz, T. Jezierski, R. Kucharski, R. Brucki,  
A. Truszkowski,  

    
Rada Miejska w Tczewie negatywnie zaopiniowała propozycję przystąpienia 

do projektu ,,PRESTO ”. 
 

 Pkt 11.4 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił   
           projekt w/w uchwały.  
 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn –   
członkowie komisji pozytywie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, w głosowaniu: za – 8. 
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Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu Tczewskiego, w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod   
           głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla   
           Powiatu Tczewskiego. 

W wyniku głosowania 
Uchwałę Nr XXXIII /294/2009 

w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 

podjęto większością głosów: za – 16, przeciw – 1, wstrzym. 3,  
( podczas głosowania pkt 11.4- obecnych 20 radnych)  

przeciw głosował T. Jezierski 
                            wstrzymali się od głosu: R. Brucki, T. Tobiański, G. Pierzynowska, 

podczas głosowania nieobecni: M. Kaffka, Z. Urban, B. Kamińska,  
 

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

 
Pkt 11.5 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie 

           przyjęcia „ Raportu z wykonania 
           Programu Ochrony Środowiska  
           dla miasta Tczewa za lata  2007 – 2008” 
           wraz ze „ Sprawozdaniem z realizacji  
           Planu Gospodarki Odpadami  dla miasta 
           Tczewa za lata 2007 – 2008” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w  uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn –  komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.  
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Raportu z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata  2007 – 2008” wraz 
ze „ Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  dla miasta 
Tczewa za lata 2007 – 2008” 

 
W wyniku jawnego głosowania  
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Uchwałę Nr XXXIII/ 295/2009 
w sprawie  

przyjęcia „ Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Tczewa za lata  2007 – 2008” wraz ze „ Sprawozdaniem z realizacji 

Planu Gospodarki Odpadami  dla miasta Tczewa za lata 2007 – 2008” 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw 0, wstrz. – 1, 

( podczas głosowania pkt 11.5- obecnych 21 radnych) 
wstrzymał się od głosu J. Kulpa, 

nieobecni podczas głosowania: Z. Urban, M. Kaffka 
 

Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Raportu z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata  2007 – 2008” wraz 
ze „ Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  dla miasta 
Tczewa za lata 2007 – 2008” 

 
Pkt 11.6 porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie 
           wyrażenia zgody na przedłużenie 
           umowy dzierżawy na czas oznaczony    
           nieruchomości stanowiącej własność  
           Gminy Miejskiej Tczew położonej na   
           targowisku przy ul. Żwirki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na czas oznaczony  nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew położonej na targowisku przy ul. Żwirki. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXIII/ 296 /2009 
w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na czas oznaczony 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej 

na targowisku przy ul. Żwirki 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania pkt 11.6- obecnych 23 radnych)  
 

Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na czas oznaczony  nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew położonej na targowisku przy ul. Żwirki 
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 Pkt 11.7 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  

           udzielenia pomocy finansowej  
           dla gminy Kamień Pomorski 
           Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił   
           projekt powyższej uchwały.  
 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn –   
członkowie komisji pozytywie zaopiniowali projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja   
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy  

           finansowej dla gminy Kamień Pomorski, w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 

        Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod   
           głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla   

gminy Kamień Pomorski. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXIII /297/2009 
w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kamień Pomorski 
podjęto jednogłośnie: za - 23  

( podczas głosowania pkt 11.7- obecnych 23 radnych)  

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla gminy Kamień Pomorski. 

 
Pkt 12 porządku posiedzenia  

           Apel Rady Miejskiej w Tczewie  
           w sprawie wprowadzenia zakazu  
           produkcji, handlu i posiadania tzw. dopalaczy 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w apelu, zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Polityki 
Społecznej Krzysztofa Kordy z zapytaniem: czy treść apeli ujętych w porządku 
obrad sesji, pozostaje w takiej propozycji, którą radni otrzymali, czy są może 
jakieś zmiany? 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Krzysztof Korda – Panie 
Przewodniczący, mu proponowaliśmy i proponujemy przedłożone teksty apeli.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, propozycje do 
przedstawionego apelu, skierowanego do posłów i senatorów RP w sprawie 
tzw. dopalaczy? 

 
Radna Barbara Kamińska – proszę Państwa, myślę, że w drugim akapicie, 
według mnie powinien być zapis ,,jako materiałów kolekcjonerskich”, trzeba to 
odmienić.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- mam taką 
propozycję, ponieważ treść merytoryczna apelu nie została zmieniona, jest 
kwestia odmiany wyrazów, bardzo proszę, aby Pan Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej poprawił zapis na ,, jako materiałów kolekcjonerskich”.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – w samej główce apelu jest też, moim zdaniem 
niezręczne sformułowanie, że apel do posłów i senatorów wybranych z listy z 
dnia 30 kwietnia, Więc trzeba by inaczej sformułować ren zapis.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  Apel Rady 
Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zakazu 
produkcji, handlu i posiadania tzw. dopalaczy.  
Stylistyczne błędy będą poprawione.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie projekt apelu w sprawie wprowadzenia zakazu produkcji, handlu i 
posiadania tzw. dopalaczy.  
W wyniku jawnego głosowania 

Apel 
Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie 
wprowadzenia zakazu produkcji, handlu i posiadania tzw. dopalaczy 

podjęto większością głosów: za – 21, przeciw, - 1, wstrz.- 0,  
( podczas głosowania pkt 12- obecnych 22 radnych)  

przeciw głosował R. Kucharski,  
nieobecna podczas głosowania G. Antczak,  

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt apelu w sprawie 
wprowadzenia zakazu produkcji, handlu i posiadania tzw. dopalaczy. 

 
Radny Krzysztof Misiewicz – zastanawiałem się jak zagłosować, dlatego, że 
jestem absolutnym przeciwnikiem palenia tytoniu i chciałbym zwrócić uwagę 
na to, jak jest to postrzegane. Tutaj rozumiemy, że jest to szkodliwa substancja, 
chcemy tego zakazać, a tak naprawdę papierosy i tytoń szkodzą nam tak samo, 
a je aprobujemy. Wydaje mi się, że ogólnie jesteśmy bardzo niekonsekwentni 
jeżeli chodzi o używki.  

 
Pkt 13 porządku posiedzenia  

                   Apel Rady Miejskiej w Tczewie  
                   w sprawie profilaktyki pierwotnej  
                   raka szyjki macicy dzieci i młodzieży 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt powyższego apelu. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, propozycje do 
apelu.  
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Radny Kazimierz Smoliński – nie mam uwag, ale proponuje, aby oprócz Pani 
Minister Zdrowia apel przekazać również Komisji Sejmowej.  
Kolejne samorządy przystępują do tego programu dobrowolnie, W ostatnim 
czasie przystąpiło miast Słupsk i gmina Kobylnica.  
Czy mimo nieprzyjęci naszego apelu, bo bardzo wątpię, że zostanie przyjęty, 
ale mam nadzieję, że będzie. Czy jednak nie powinniśmy wrócić do tego, aby 
samemu wprowadzić program szczepień. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej o zanotowanie propozycji 
skierowania apelu do Komisji Zdrowia.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – myśmy w budżecie miasta na 2009 rok pewną 
kwotę zabezpieczyli. Ale w ramach debaty nad tym, stwierdzono, że jak na 
razie nas na więcej nie stać. W związku z tym wycofano się z tego zadania, 
przeznaczając te pieniądze na innego rodzaju formę profilaktyki.  
Jeżeli taka wola będzie to w budżecie na 2010 rok możemy ponownie wrócić 
do rozważania tego tematu. Jeżeli oczywiście decyzja Pani Minister Zdrowia 
będzie negatywna, to nic na przeszkodzie nie stoi, ale musi być wspólna wola i 
chęci. My do tego czasu możemy wszystkie dane zabrać i do tego tematu 
wrócić.  
Radna Bożena Chylicka – pragnę przypomnieć, jaka była burzliwa dyskusja na 
Komisji Polityki Społecznej, kiedy to część z nas chciała, żebyśmy byli 
pionierami w tej dziedzinie. Wtedy nie udało się przekonać, no myślę, że może 
teraz będzie lepiej, chociaż szkoda, że opuściła nas aura pionierów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- w kontekście 
załatwienia sprawy we własnym zakresie. Jako Przewodniczący Rady odbyłem 
dwa spotkania z firmami , które się do nas  ,,dobijały” wiedząc, że to rada 
podejmuje decyzje. Informując o tym jaki jest koszt szczepionki, procedura 
podawania szczepionki. Tutaj niektórzy radni uczestniczyli w tych spotkaniach. 
Ale Pan Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa przejął to na siebie. Przekazałem 
wszystkie dokumenty Panu Prezydentowi pół roku temu.  
I w tej chwili kierujemy apel. Także zwracam uwagę, że możemy do tematu 
wrócić . Oczekujemy jako rada propozycji – młodzież trzeba policzyć, jak 
również zbadać rynek, kto za ile może tą szczepionkę przygotować.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – mam uwagę odnośnie samego 
tekstu, a właściwie początku dotyczącego ,,Rada Miejska w związku z licznymi 
ofertami producentów szczepionek”. Nie wiem czy to sformułowanie jest 
szczęśliwe, bo to oznacza praktycznie, że popieramy lobby producenckie. 
Ten fragment powinien być wykreślony z apelu. .Mógłby być zapis: ,,Rada 
Miejska w związku z częstymi apelami mieszkańców miasta Tczewa”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, aby w treści apelu uwzględnić 
zgłoszone uwagi.  
Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie profilaktyki pierwotnej  

                   raka szyjki macicy dzieci i młodzieży, wraz autopoprawkami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Apel 
Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie 
profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy dzieci i młodzieży 

podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
( podczas głosowania pkt 13- obecnych 22 radnych)  

wstrzymał się od głosu P. Kajzer 
podczas głosowania nieobecny Z. Urban,  

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała Apel Rady Miejskiej w 
Tczewie w sprawie profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy dzieci i 

młodzieży 
 

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

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – wznowił obrady 
sesji.  

 
Pkt.14 porządku posiedzenia  

           Zgłaszanie interpelacji i wniosków 
 
Treść interpelacji 

1. Radny Kazimierz Smoliński  
Radny wnosi o ujednolicenie i uszczegółowienie zasad rozliczania energii 
cieplnej, wody w mieszkaniach komunalnych, szczególnie w bloku przy ul. 
Armii Krajowej. Liczne skargi ,mieszkańców na sposób rozliczania ciepła i 
niezrozumienia zastosowanych zasad świadczą o braku systemu lub jego 
skomplikowaniu. Problemem mieszkańców tego bliku jest również kwestia 
porządku oraz kwestia parkowania pojazdów.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 38 

 
      Treść wniosków: 

2. Radny Czesław Roczyński 
Radny zwraca się z zapytaniem jakie zostały podjęte działania i kiedy zostanie 
zrealizowany remont chodnika od ul. Jedności Narodu do internatu Zespołu 
Szkół Ekonomicznych ? Wymieniony chodnik znajduje się w „szczękach” 
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budynków Jedn. Narodu 20, 21 i 22 i są tam poważne ubytki w nawierzchni 
chodnika.  

                   Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 39 
 

 Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się do Pana Prezydenta z 
zapytaniem, dotyczącym budynku po dawnej masarni. 
Na poprzedniej sesji mówiłam, że do tej pory przekłada się tylko papiery, a my 
nic na ten temat nie wiemy. Czy powołana pani komisarz ds. budynku po byłej 
masarni, przedstawiła co do tej pory zrobiono w tej sprawie. Póki co budynek 
stoi w stanie fatalnym. To jest jedna rzecz. 
Druga sprawa. W dniu 8 kwietnia składałam wniosek dotyczący ulicy 
Czerwonego Kapturka. Z pisma, które otrzymałam dowiedziałam się, że w dniu 
22 kwietnia odbędzie się spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Miasta, Policji oraz wspólnot mieszkaniowych w sprawie oznakowania 
ulicy Czerwonego Kapturka. Aby osoby, które się zebrały zastanowiły się, czy 
teren przeznaczony na plac zabaw, nie przeznaczyć na parkingi.  
Kolejną sprawą będzie wniosek złożony na piśmie.  

 
Treść wniosku: 

              3.Radna Gertruda Pierzynowska 
Wniosek radnej dotyczy sygnalizacji świetlnej z przywołaniem na ul. Armii 
Krajowej przy budynkach TTBS. Po dokładnym zbadaniu i wycenie usługi 
ustalono, że koszt oscylować będzie w granicach 80-100 tysięcy, w chwili 
obecnej stwierdzono, że koszt wzrośnie do kwoty 350 tys. zł. bowiem 
usytuowanie ich na skrzyżowaniu muszą zmienić charakter z przywołania na 
czasowe. Należy przesunąć je w kierunku drogi nr 1, gdzie mogą być 
zainstalowane jak wskazano pierwotnie.  
Uzasadnienie:  
Wyraziliśmy zgodę i zabezpieczyli środki w wysokości 50 tys. zł, jak również 
starostwo, na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Armii Krajowej na 
wysokości TTBS.  
 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 47 

 
4. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna wnosi o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego, a tym samym do 
odpowiednich służb w sprawie ponownego przeanalizowania wydanej decyzji 
dotyczącej wybudowania obszernego podjazdu dla osoby niepełnosprawnej  
przy ul. Jedności Narodu 13/5. Jest to budynek wysoki należący do zasobów 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która dała wstępna zgodę. Na 88 lokatorów 72 
osoby wyraziły zgodę, nie uwzględniono osób mieszkających bezpośrednio 
przy podjeździe. Z podjazdu tego korzystają wszyscy lokatorzy, młodzież robi 
sobie tam spotkania, a ponadto przy nawet lekkim wietrze poszczególne 
elementy uderzają o siebie, co powoduje znaczny hałas.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 48 
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Radny Zbigniew Urban – udzielę odpowiedzi na temat ulicy Czerwonego 
Kapturka.  
Rzeczywiście 22 kwietnia odbyło się spotkanie na mój wniosek. Sprawa jest 
rozwiązana, zaproponowaliśmy odnośnie Czerwonego Kapturka,  cztery 
warianty rozwiązań. Każda ze stron miała tydzień czasu na zastanowienie się. 
Wczoraj zapadły decyzje. Jest zgoda na to, żeby była tam możliwość 
parkowania pojazdów wzdłuż ulicy Czerwonego Kapturka, przy blokach, tylko 
z jednej strony.  

 
Radny Zbigniew Urban – chciałbym zgłosić wniosek. Przez kilka dni 
konsultowałem się z mieszkańcami plomby przy ulicy Jedności Narodu. Dwa 
lata temu złożyłem wniosek o to, żeby Straż Miejska zintensyfikowała 
działania, odwiedzając tam częściej, młodzież spożywających alkohol. 
Otrzymywałem co miesiąc, ze Straży Miejskiej informacje, jak wyglądają 
statystyki. W tej chwili znowu następuje nasilenie się tej patologii.  
W związku z tym zobowiązałem się do złożenia wniosku, co niniejszym czynię.  
 Aby w trakcie realizacji budowy okablowania elektrycznego oświetlenia 
w Niecce, zainstalować jeszcze jedną dodatkową kamerę przy SP Nr 11, która 
obejmowałaby przedmiotowe plomby.  
Wiem, że to się już znajduje w projekcie opracowanym, za co bym też chciał 
podziękować. Nie mniej jednak uważam, ze w tej Niecce powinny znaleźć się 
trzy, a nie dwie kamery.  
Radny w dniu dzisiejszym nie złożył pisemnego wniosku.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- dodam tylko 
jeszcze do wypowiedzi koleżanki radnej Gertrudy Pierzynowskiej. W dniu 
wczorajszym rozmawiałem z Panią Witkowską podczas posiedzenia klubu. 
Pani Witkowska stwierdziła, że na ulicy Armii Krajowej przejście na 
wysokości TTBS zbadane przez audytora nie może być usytuowane, ponieważ 
byłoby to w obrębie skrzyżowania ul. Akacjowej z Armii Krajowej. Zadanie to 
powinno być rozwiązane wraz ze skrzyżowaniem.  
Dlatego też 50 tys. zł. ujęte w budżecie na realizację przejścia dla pieszych z 
sygnalizacja z przywołaniem, jest małą kwotą.  
Oświetlenie należy wykonać w obrębie całego skrzyżowania i będzie ono 
kosztowało ok. 350.tys. zł. 
 
      Treść interpelacji 

                5. Radny Kazimierz Ickiewicz  
Radny wnosi o podjęcie dodatkowych działań w zakresie zagospodarowania 
miejsca rekreacyjnego w obrębie ulic: Jagiellońskiej, Piotrowa i Kubusia 
Puchatka. Radny zwraca się o rozważenie możliwości ustawienia przy alejkach 
wokół oczka wodnego ławek oraz wykonania dodatkowych alejek. 
Zagospodarowanie tego miejsca mogłoby wyglądać jak na przedstawionej 
propozycji przez radnego.  

     Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 36 
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                 6. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radna zwraca się z zapytaniem czy istnieje możliwość wykonania przez Gminę 
Miejską Tczew zadania dotyczącego poszerzenia i uporządkowania terenu ul. 
Jagiellońskiej graniczącego z Placem Jana Pawła II, będącego w dyspozycji 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zadanie to należałoby zrealizować w m-cach 
letnich.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 35 
 

                  Treść wniosków 
                 7. Radny Kazimierz Ickiewicz 

Radny wnioskuje o dokończenie wyłożenia płytami typu YUMBO fragmentu ul. 
Królowej Marysieńki (w odcinku gdzie ulica jest bez przejazdu tj. ok. 20 metrów). 
Zadanie, które zaczęto realizować późna jesienią 2008 roku wymaga dokończenia. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 49 
 

                 8. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Rady wnioskuje o dokonanie naprawy płotka łańcuchowego u zbiegu ulic 
Jagiellońskiej i Zygmunta Starego. Po kolizji samochodowej płotek ( słupki i 
łańcuch ) na pewnym odcinku został uszkodzony.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 50 
 

                9. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Po zapoznaniu się z propozycjami Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego 
„TRSOW” dotyczącymi umieszczenia w określonych miejscach tablic 
poświęconych : 
- Romanowi Klimowi – na budynku CWRDW, 
- Wacławowi Dytkiewiczowi – na budynku UM, 
- Alfredowi Eisenstaedt – na budynku przy ul. Chopina 33, 
- Nathanielowi Wolffowi – na budynku przy ul. Krótkiej 11  
Radny wnioskuje o wykonanie i umieszczenie we wskazanych miejscach tablic , o 
których mowa.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 51 
 

Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym dopowiedzieć, odnośnie wizyty 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ma zaproszenie Pana Starosty, które 
zostało przyjęte. Przyjedzie Pan Prezydent do Tczewa i przy okazji do 
Skórcza. Taka była kolejność.  
A przy okazji 4 maja przyjeżdżają przedstawiciel Pana Prezydenta RP i 
będzie uzgodniony harmonogram wizyty. Myślę, że 5 maja będziemy mogli 
już podać jak będzie ta wizyta wyglądał.  
 

                 Treść interpelacji 
                 10.Radny Mirosław Augustyn 

Radny zwrócił się z zapytaniem jakie i ile było zaplanowanych przez Komisję 
Rewizyjną kontroli w obecnej kadencji tj. od grudnia 2006r. do 30 kwietnia 2009r. 
Radny zwraca się z prośbą o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia 
zaplanowanych kontroli wraz z podaniem tematu kontroli.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 40 
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Radny Zbigniew Urban-  poinformował, ze nie można składać interpelacji do 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- jest to wniosek o 
udzielenie informacji do Przewodniczącego Rady, poprzez Komisje Rewizyjną. 
I taka informacja będzie.  
 
   11. Radny Mirosław Augustyn 

Radny wnosi o przedstawienie informacji odnośnie budynku przy ul. Kołłątaja 4, 
który zamieszkują cztery rodziny inwestujące w w/w budynek tzn. m.in. wymieniają 
stolarkę, ponoszą duże koszty, nie wiedzą czy będą go zamieszkiwać, czy też w 
niedalekiej przyszłości zostaną przekwaterowane do innych budynków.   
 Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 41 

 
                Treść wniosków 

12.Radna Bożena Chylicka 
W związku z uszkodzeniami wiaty przystankowej przy cmentarzu na ul. Rokickiej 
radna wnosi o rozpatrzenie możliwości zainstalowania zamiast szyb we wiacie 
bardziej trwałego tworzywa.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 42 

 
13.Radny Krzysztof Korda 
Radny wnosi o zamontowanie ławek na osiedlu Zatorze. Na w/w osiedlu mieszka 
wiele osób starszych, które w drodze na dworzec autobusowy i kolejowy, w drodze 
do sklepów i kościoła nie mają miejsca na chwilowy, a konieczny dla osób starszych 
odpoczynek.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 43 
 
14.Radny Krzysztof Korda 
Radny wnosi o uporządkowanie terenu pomiędzy ulicą Jaworową 7 a Topolową ( 
przy punkcie przesyłu i rozdziału gazu ). Wspominany teren jest częstym miejscem 
spacerów mieszkańców Tczewa. Przy punkcie gazu leżą śmieci psujące wizerunek 
tego szlaku – przyszłej drogi Nowosuchostrzyckiej. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 44 
 
15. Radny Krzysztof Korda 
Radny wnosi o uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Obrońców Tczewa, 
Hanny Hass i terenów przy Kanale Młyńskim. W tym rejonie rozrzucono odpady, 
jedzenie wypełnione prawdopodobnie trucizną, w wyniku czego zdechł pies, a trutka 
zagraża innym zwierzętom i dzieciom bawiącym się w tym rejonie.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 45 

 
Radny Janusz Kulpa – zwrócił się z zapytaniem do Pana Prezydenta, czy jest 
możliwe uzyskanie informacji z monitoringu na osiedlu Suchostrzygi, o 
interwencji Straży Miejskiej  czy Policji, w sprawie złego zachowania się 
mieszkańców.  
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Zauważyłem fakt, iż na słupie jest kamera miejska i nazwałem to właściwie 
,,słupem szyderstwa z Policji” Bo jeżeli proszę Państwa, widzę przy słupie 
stojące trzy osoby pijące alkohol, bez żadnej interwencji. No to poco SA te 
kamery. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- jak to mówi 
przysłowie, pod latarnią najciemniej.  
 
Radny Mirosław Kaffka – poinformował, że 2 maja w TVP transmitowany 
będzie memoriał poświęcony zmarłej najmłodszej mistrzyni olimpijskiej pani 
Kamili Skolimowskiej.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała, że w dniu jutrzejszym 
odbędzie się w amfiteatrze w parku miejskim, impreza poświecona V rocznicy 
wejścia Polski do Unii Europejskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  jako 
Przewodniczący rady, zwracam uwagę, że punkt 14 porządku posiedzenia, są to 
zgłoszenia interpelacji i wniosków. 
Punkt ten po to jest wyodrębniony, aby mówić o interpelacjach i wnioskach, na 
pewno nie komentowania, namawiania do oglądania programu telewizyjnego, 
albo też ogłaszania informacji publicznej dotyczącej jutrzejszej imprezy. Po to 
jest punkt 15 porządku posiedzenia ,,Wolne wnioski, oświadczenia.”  
 

             16. Radna Bogumiła Jeszke 
W związku z wprowadzeniem Karty Miejskiej i brakiem możliwości dotarcia 
mieszkańców osiedla Działki Staszica jednym autobusem do centrum miasta                   
( jedyna taka linia ) radna wnosi o rozpatrzenie możliwości wydłużenia trasy linii nr 
6 w kierunku osiedla Czyżykowo.  

              Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 46 
 
              17. Radna Barbara Kamińska 

Radna zwraca się z zapytaniem czy istnieje możliwość wykonania przez Gminę 
Miejską Tczew zadania dotyczącego poszerzenia i uporządkowania terenu ul. 
Jagiellońskiej graniczącego z Placem Jana Pawła II, będącego w dyspozycji Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Zadanie to należałoby zrealizować w m-cach letnich.  

              Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 37 
 

Pkt.15 porządku posiedzenia  
           Wolne wnioski, oświadczenia 
 

Radny Tomasz Jezierski – przekazał Panu Prezydentowi pamiątkowy medal z 
okazji 36 maratonu Dębna. Medal został wręczony na ręce delegacji samorządu 
miasta Tczewa w dniu obchodów święta Miasta Dębna. 
Radny zwrócił się z prośbą, o rozważenie możliwości zorganizowania w 
Tczewie podobnego maratonu, z okazji 750-lecia miasta Tczewa.  
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Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – proszę Państwa, byłem poproszony na 
spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ,,Wspólna Europa”, odnośnie 
projektu ,,Presto”. W moim mniemaniu w Brukseli może to troszeczkę narobić 
zawirowań. Ale nie mniej ustaliliśmy, że odpiszemy na ten fax, pokazując 
mankamenty, które ich wniosek zawierał, że mamy podpisywać aneks do 
porozumienia, a treści porozumienia nie znamy.  
I w związku z tym, że jest to nie tylko nasza wina, tylko oni także nie dopełnili 
pewnych procedur, które u nas obowiązują. Z sugestią taką, że jeżeli te 
informacje byłyby uzupełnione, pełne, to rada ewentualnie może ponownie 
rozważyć sprawę tego wniosku, jeżeli to jest dla nich do przyjęcia.  
Można by  wówczas na komisjach rady w miesiącu maju rozważyć tę sprawę, 
czy rada jest skłonna zweryfikować swoje stanowisko, czy też podtrzymać. I w 
ten sposób temat byśmy zamknęli.  
Także tu prosiłbym Pana Przewodniczącego, aby na gorąco zrobić wyciąg z 
obrad sesji, w którym pokazano by, że Rada w taki sposób głosowała nad 
tematem i takie stanowisko podjęła na dzień dzisiejszy.  
 
Radny Ryszard Brucki – chciałbym wrócić do poprzedniej sesji i do 
wypowiedzi radnego Kazimierza Smolińskiego na temat spożycia alkoholu, 
ilości koncesji w Pelplinie i w Pruszczu Gdańskim.  
Chciałbym powiedzieć, że to w tamtych latach Pelplin i Pruszcz Gd. zwracał się 
do nas z pytaniami, jak to zrobiliśmy, że zaczynamy od 20 punktów.  
Myśmy w tym czasie, byli zadowoleni, że możemy na sesjach zwiększać liczbę 
punktów sprzedaży alkoholu. Proszę Państwa zabrać koncesję komukolwiek to 
jest ogromny problem, dotychczas nikomu się to nie udało.  
Jako przewodniczący Gminnej Komisji próbowałem to zrobić i znalazłem się w 
sądzie. Spożycie alkoholu wśród dzieci i młodzieży zwiększyło się o 37% i ich 
wiek spada. Coraz młodsi zaczynają spożywać alkohol. O 30 % zwiększyło się 
ogólne spożycie alkoholu. Wiąże to się z tym, że jest coraz więcej dostępności i 
to jest też udowodnione.  
 
Radny Tomasz Tobiański – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 
Szanowni Radni. 
Mieliśmy dzisiaj dwa apele, zwrócę się z trzecim apelem, którego nie będziemy 
musieli głosować.  
Z apelem do Państwa radnych, abyśmy kierowali się rozsądkiem, dobrem 
naszego miasta, mieszkańców, a nie własnym interesem i promowaniem się 
poprzez telewizję i czas antenowy, który jak wiemy wszyscy jest 
relacjonowany na żywo.  
Z jednej strony widzę dzisiaj zachowanie Pana Przewodniczącego, który 
pokazał, ze można w inny sposób te sesję prowadzić. Czyli puścił to na żywioł. 
Widzicie Państwo która jest godzina. Nie szanujemy siebie nawzajem i nie 
szanujemy też innych radnych. Nie chciałbym tutaj przytaczać przykładów, 
które dzisiaj padały, typu: zadałem pytanie na Komisji Finansowo-Budżetowej, 
ale chciałbym tutaj jeszcze raz. 
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Takich pytań i sugestii niepotrzebnych moim zdaniem było dzisiaj zbyt wiele i 
niestety jest taka godzina jaka jest. Chyba nie o to nam chodzi.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – no, wtedy mam takie krótkie pytanie, bo kolega 
tutaj widzę, że się skarży na czas. Zastanawiam się, jesteśmy za to 
wynagradzani, żebyśmy usiedli, wyjaśnili wszystkie sprawy dogłębnie, do 
końca i zdecydowali tak, jak decydujemy dzisiaj.  
 
Radny Tomasz Tobiański – myślę, że nie czas i długość tej sesji świadczy o 
tym, czy nasze decyzje są słuszne czy nie. I do tego zmierzam kolego, po to 
mamy komisje, żeby się spotkać, wyjaśnić sobie pewne rzeczy, a nie na sesji. 
Podam przykład typu: jestem za tym, żeby były ścieżki rowerowe, ja też 
uważam, moglibyśmy wszyscy wstawać i po kolei mówi: ja chciałbym jeździć 
rowerem, mnie też brakuje ścieżek rowerowych.  
Myślę, że nie o to nam chodzi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są jakieś oświadczenia?  
Oświadczeń nie złożono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
informacje: 
- opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta do tej pory był radny Krzysztof 
Korda, który z dniem dzisiejszym opiekę przekazał radnemu Piotrowi Kajzer. 
Wiąże to się z tym, że radny Krzysztof Korda został Przewodniczącym Komisji 
Polityki Społecznej, co wiąże się z większymi obowiązkami.  
 
- 9 maja o godz. 12.00  TCSiT organizuje V edycję ,,Polska biega”. Bieg 
odbędzie się na odcinku Bulwar na Wisłą, a os. Czyżykowi.  
 
- czynimy starania, o których Państwo zdecydowali, a mianowicie o uszyciu 
szat na Jubileusz 750-lecia miasta Tczewa. Jest prośba, aby sukcesywnie 
wpłacać do Biura Rady np. miesięcznie po 50 zł.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – Panie Przewodniczący, nie żeby nie było mnie 
stać, ale uważam, ze to jest taka sukmana, bo to nie jest żaden strój. 
Niepodobna mi się kolor, niepodobna mi się ten strój, jak my będziemy 
wyglądać.  
 
Radny Zbigniew Urban – szanowna pani radna, szanowny panie radny 
Tomaszu Tobiański, to jest forma autopromocji itd. Chciałbym tylko 
powiedzieć, żeby Pani była człowiekiem większej wiary, to nie jest strój 
jednorazowy, na pewno będzie używany w przyszłej kadencji.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – jeżeli Państwo pamiętacie, kiedyś rada 
odgrywała nadanie praw miejskich i wówczas też za swoje pieniądze ,,uszyłem 
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sobie” strój Księcia Sambora, myślę, że można by też go wykorzystać na 
obchody 750-lecia miasta Tczewa.  
           

      Więcej uwag nie zgłoszono             
 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXXIII 
sesji, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1630  

      

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 


