
 

P r o t o k ó ł  N r XXXIV/2009 

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

z dnia 28 maja 2009 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

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

1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji 
2. Zastępcę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego  
3. Zastępcę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
4. Skarbnika Miasta Helenę Kullas, 
5. Posła na Sejm RP Jana Kulasa,  
6. Prezesa Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. Z o. o Janusza Bonieckiego,  
7. Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w 

Tczewie Marzenę Mrozek,  
8. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
9. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego, 
10. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
11. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
12.  przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

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

           Pkt.3 porządku posiedzenia 
           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad sesji z dnia 21 maja 2009 r. i zaproponował zmianę, dotyczącą  
pkt 10.  
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W związku z wnioskiem zainteresowanego oraz negatywnymi opiniami dwóch 
komisji stałych Rady Miejskiej, zdejmuję z porządku obrad pkt. 10.2 tj.  projekt 
uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora II.  
Jednocześnie informuję, że do tego punktu wrócimy podczas sesji jesiennych 
Rady Miejskiej, gdzie zainteresowani przygotują obywatelski projekt uchwały 
w tej sprawie z opinią społeczeństwa miasta Tczewa.  
Także w związku z tymi proponuję, aby wykreślić pkt 10.2 z porządku obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytaniem: czy do zaproponowanego porządku obrad sesji są uwagi, 
propozycje?  
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie porządek obrad, uwzględniający wykreślenie punktu 10.2 tj. projekt 
uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia Sambora II.  
 

          W wyniku jawnego głosowania  
porządek obrad sesji wraz ze zmianą 

- przyjęto większością głosów : za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 1, 
( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 22 radnych) 

                                                          nieobecny Z. Urban,  
 
          Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji wraz z autopoprawką.     
                
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 30 kwietnia 2009. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 kwietnia 2009 r. do    
     27 maja 2009 r. 
 
II . Część druga: 

 
7. Informacja o funkcjonowaniu służby  zdrowia w mieście Tczewie, w tym podstawowej    
     opieki zdrowotnej i  pozostałych placówek służby  zdrowia. 
8. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
9. Informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2009/2010. 
  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
10.1 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady do wykonania 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta, 
     10.2. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, 
     10.3. przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO. 
11. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
12. Wolne wnioski, oświadczenia 
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Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie  

           z dnia  30 kwietnia 2009 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do 

radnych z prośbą (zgodnie z ustaleniami na konwencie) odnośnie sporządzania 

protokołu. Aby wypowiedzi na sesji były przedstawiane krótko i zwięźle w 

formie wniosku w pierwszej kolejności, a następnie uzasadnienie 

przedstawionego  w wniosku. 

Ponieważ odwrotne postawienie sprawy powoduje to, że piszemy książkę. 

W sądach pisze się scenogramy, natomiast z sesji Rady Miejskiej pisze się 

protokoły. Po dwóch latach współpracy, powinniśmy wypracować troszkę 

precyzji i zaczynać swoją wypowiedź od wniosku, czy też oświadczenia, a 

potem go uzasadnić. Przekonując innego radnego o słuszności swego wniosku, 

czy propozycji, a nie odwrotnie. Będzie to ułatwiała sporządzanie protokołu.     
 

Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, 
że protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 2009r. 
 

           W wyniku jawnego głosowania   
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

                                                        z   dnia 30 kwietnia 2009r. 
- przyjęto jednogłośnie : za – 22 

( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 22 radnych) 
                                                          nieobecny Z. Urban,  
                Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji  z dnia 30 kwietnia 2009r. 

 

Pkt.5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności  

Prezydenta Miasta Tczewa. 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – przedstawił informację z 
działalności Prezydenta Miasta stanowiącą zał. Nr 1do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zanim zapytam, 
czy są pytania to chciałbym podziękować Panu Prezydentowi za życzenia 
skierowane do Rady Miejskiej z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. 
Jednocześnie w imieniu wszystkich radnych chciałbym złożyć wszystkim 
pracownikom organu wykonawczego serdeczne życzenia, dziękuję za 
współpracę i życzę wszystkiego dobrego na przyszłość.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji są 
pytania? 
Radny Krzysztof Misiewicz – miałbym dwa pytania: 
Pierwsze: Czy zakończyło się spotkanie dotyczące ksiąg wieczystych w sądzie? 
Drugie: Czy remont „jedynki” jest przewidziany tylko do ul. Głowackiego, czy  
aż do mostu w Czarlinie? Jeżeli do mostu w Czarlinie, to czy przewiduje się,  
ścieżkę rowerową do tego drugiego mostu? 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- odpowiem na drugie pytanie, 
ponieważ na pierwsze pytanie odpowie Prezydent Zenon Drewa, który łącznie z 
Panem Prezydentem Zenonem Odya był na tym spotkaniu, będziemy mieli 
informację z pierwszej ręki. 

Jeżeli chodzi o przebudowę „:jedynki” na dzień dzisiejszy dokumentacja 
jest od ,,Cariny” do Czarlina. Przy czym dokumentacja obejmuje remont 
jedynki. Podkreślam to słowo remont, ponieważ nie przewiduje się rozbudowy 
dwóch pasów ruchu. Bo to byłaby już inwestycja, a na to Generalna Dyrekcja 
nie ma środków. Nie mniej w ramach tego remontu przewiduje się przebudowę 
istniejących skrzyżowań. Mam na myśli Norwida i Głowackiego. Te dwa 
skrzyżowania będą kompletnie przebudowane. Staramy się z Generalną 
Dyrekcją ująć w ramach remontu maksymalną ilość budowy ścieżek 
rowerowych. 

Udało się włączyć w dokumentację budowę ścieżki rowerowej wzdłuż 
chodnika od Cariny do ulicy Jagiellońskiej. Jest wstępnie założenie co do 
dalszego przebiegu tej ścieżki rowerowej, ale do granicy miasta. Czarlin 
niestety jest już na ternie gminy i byłby problem prawny, finansowania 
dalszego przebiegu tej ścieżki. Natomiast gdyby się udało dojść do ulicy 
Głowackiego, a przede wszystkim do Norwida, to mamy już połączenie z 
planowaną ścieżką z tzw. „Szlak Grzymisława”, wyjście na teren południowy 
powiatu. Trochę w inną stronę niż „jedynka”, ale bardziej bezpieczniejszą i 
bardziej atrakcyjną, niż prowadzenie tej ścieżki cały czas przy „jedynce”. Tyle 
informacji na ten temat. 
 
 Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – jeżeli chodzi o pytanie pierwsze 
dotyczące spotkania z władzami sądu, odnośnie ksiąg wieczystych. Dotyczyło 
ono generalnie oferty, którą przekazało starostwo na ręce pani Prezes Sądu. 
Oferta dotyczyła budynku przy ulicy Kołłątaja, zawiera ona trzy warianty. 
 Pierwszy wariant to, kupno tego budynku za złotówkę, za 
wynegocjowaną cenę. Wersja druga jest to kupno tego budynku ale z 
rozłożeniem płatności na raty. Trzeci wariant, jest to dzierżawa budynku.  
Pani prezes przyjęła tą ofertę i w najbliższym czasie ma dojść do następnego 
spotkania podsumowującego, na którym zapadnie decyzja, czy się przyjmuje 
którykolwiek z zaproponowanych wariantów czy rozważa inne opcje. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska -  zwróciła się z zapytaniem: jakiej działki przy 
ul. Żwirki, dotyczy bezprzetargowa sprzedaż, do tej pory będąca we wieczystej 
dzierżawie. 
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Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- poinformował, że w 
przedstawionej informacji z działalności Prezydenta Miasta nie ma punktu 
dotyczącego zapytania pani Gertrudy Pierzynowskiej. 
Nie było mowy o sprzedaży działki przy ulicy Żwirki, była informacja o 
oddaniu w dzierżawę działki na targowisku przy ulicy Żwirki. 

 
Radna Gertruda Pierzynowska – ale  Pan Prezydent mówił o bezprzetargowej 
sprzedaży. 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- w tej chwili nie widzę w zapisie 
takiej informacji, jak znajdę to potem odpowiem. 
 
Radny Kazimierz Smoliński- chciałbym wrócić do sprawy sądu bo nie 
ukrywam, że byłem inicjatorem stanowiska Klubu PiS, aby miasto Tczew 
włączyło się w sprawę przeniesienia ksiąg wieczystych.  

Ponieważ na sesji jeszcze o tym nie rozmawialiśmy myślę, że mieszkańcy 
powinni wiedzieć dlaczego ta sprawa wynikała. W tej chwili sąd tczewski 
boryka się z ogromnymi problemami lokalowymi i grozi nam niestety 
likwidacja wydziału ksiąg wieczystych. Ponieważ obecnie wprowadzany 
system elektronicznych ksiąg wieczystych wymaga dodatkowych pomieszczeń. 
I tutaj jeżeli w najbliższym czasie nie zapadną decyzje, to w przyszłym roku 
kiedy jest ostateczny termin utworzenia elektronicznego wydziału ksiąg 
wieczystych, możemy utracić ten wydział na rzecz powiatu malborskiego albo 
starogardzkiego. 

Mało tego nie mamy również wydziału pracy, gdzie musimy jako 
mieszkańcy Tczewa jeździć do Starogardu, a tu byłaby kolejna utrata wydziału. 
W związku z tym wystąpiliśmy do Pana Prezydenta, aby Pan Prezydent włączył 
się w sprawę rozwiązania problemów lokalnych Sądu Rejonowego. Ponieważ 
miasto Tczew jest połową powiatu, połowa mieszkańców do tego sądu chodzi. 
Więc miasto powinno być zainteresowane. 

Czy jest jakaś propozycja ze strony miasta, jakaś koncepcja, aby w ten 
cały program się włączyć. Bo z tego co wiemy, to sąd nie posiada środków na 
inwestycje w postaci zakupu tego budynku. 

Natomiast Starostwo ma problem, co zrobić z instytucjami, które tam się 
znajdą. Nawet jeżeli zostanie to wydzierżawione to wstępnie mam taką 
informację, że dzierżawę sąd mógłby zaakceptować i może to w tym kierunku 
pójdzie.  

Natomiast chodzi o te instytucje, które tam są, starostwo nie ma gdzie ich 
zagospodarować. Ze strony miasta jest chęć przejęcia którejś z tych instytucji w 
nasze zasoby mieszkaniowe, czy jakichkolwiek  inny sposób. Czy trzeba będzie 
zaangażować się finansowo. Uważam, że jeżeli taka byłaby konieczność, to 
miasto powinno też to zrobić.  

Czy już jest znane jakikolwiek stanowisko miasta w tym zakresie? Czy 
czekamy na razie na te rozstrzygnięcia ze strony powiatu, ale to już kilka lat 
trwa i decyzji w tym zakresie nie ma. A czas już jest najwyższy. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- do tego pytania 
chce dołożyć jeszcze zapytanie radnego Misiewicza. 
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Radny Krzysztof Misiewicz- chciałbym wiedzieć, czy przedstawiciele sądu 
wyrazili swoją opinię na temat propozycji miasta odnośnie ulicy Chopina. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- w pierwszej kolejności udzielił 
odpowiedzi na zapytanie radnej Gertrudy Pierzynowskiej, dotyczące ulicy 
Żwirki. 
Nie chodziło o sprzedaż, tylko o zmianę terminu użytkowania wieczystego 
działek zapisanych w dwóch księgach. Użytkownik wieczysty wystąpił z 
wnioskiem o połączeniu tych dwóch ksiąg w obrębie jednej nieruchomości, w 
jedną księgę. Tu nie chodzi o sprzedaż. 

W obrębie dwóch nieruchomości położonych przy ulicy Żwirki – obiekt 
byłej piekarni.  

Natomiast jeżeli chodzi o zapytanie radnego Kazimierza Smolińskiego. 
Pamiętamy tutaj o wystąpieniu radnego Kazimierza Smolińskiego w sprawie 
budynku, siedziby na oddział ksiąg wieczystych. Chcę powiedzieć, że myśmy 
podjęli już decyzję w sprawie zanim radny wystąpił na sesji. Ponieważ 
pierwsze rozmowy Pana Prezydenta z Panią Prezes Sądu na ten temat odbywały 
się już dwa lata temu, wówczas kiedy Pani Prezes zaczęła sygnalizować, że jest 
taki problem i nie bardzo jest z kim porozmawiać. Tutaj Pan Prezydent jako 
pierwszy podjął ten temat. Wówczas też po raz pierwszy wystąpiliśmy z 
propozycją sprzedaży czy wiązania, były tam różne formy jeżeli chodzi o 
kwestie własnościowe gruntu, działek położonych w tzw. strefie biznesu przy 
Czerwonego Kapturka. 

To wtedy pojawił się pomysł stworzenia tzw. Centrum Sprawiedliwości, 
czyli połączenia w jednym miejscu siedziby trzech organów: Policji, 
Prokuratury i Sądu. Ponieważ każdy z nich sygnalizuje potrzebę zmiany lokalu. 
W związku z tym Prezydent wstępnie zadeklarował, że posiada także działki. 

Dlaczego tak zrobił? Dlatego, że generalnie miasto na dzień dzisiejszy nie 
posiada wolnych budynków, które można by przeznaczyć na takie funkcje. 

Następnie włączyło się w to Starostwo Powiatowe, paradoksalnie ma lepsze 
możliwości lokalowe, ponieważ będzie likwidowało kilka instytucji. W 
związku z tym jest już możliwość, przynajmniej w którymś z budynków 
zlokalizowania wydziału ksiąg wieczystych. 
Przy czym na dzień dzisiejszy te rozmowy pomiędzy Sądem, Powiatem, a nami 
wyglądają niestety w ten sposób, że Powiat mówi dobrze to my damy ten 
budynek, ale miasto musi za to zapłacić. Mówię o tym w skrócie, ale oddaje to 
sens tych rozmów, propozycji. Faktycznie to dotyczy przeniesienia instytucji, 
które do tej pory w tych budynkach się znajduję. My mielibyśmy wziąć na 
siebie ciężar związany z przeniesieniem.  

Dlatego chcę przy okazji dodać, że to nie dotyczy tylko problemów 
wydziału ksiąg wieczystych. Do mnie zgłosiły się również melioracje, które 
zajmuję się utrzymaniem Kanału Młyńskiego. Ponieważ Starostwo Powiatowe 
wypowiedziało umowę tej instytucji, w związku z planowanym przeniesieniem 
siedziby Starostwa na ulicę Piaskową i planowaną sprzedażą budynku 
administracyjnego przy ulicy J. Dąbrowskiego. Wypowiedziano umowę, nie 
mniej przyszli do Prezydenta, na zasadzie „Prezydent teraz ratuj” bo my nie 
mamy gdzie się pomieścić.  
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Jest problem generalnie w mieście Tczewie, ponieważ miasto Tczew, 
paradoksalnie w porównaniu np. z Malborkiem, który posiada duże zasoby 
lokalowe związane z likwidacją jednostek wojskowych. 

W Tczewie zakończono proces związany z likwidacją dużych firm, w tej 
chwili nie bardzo mamy możliwości przenieść takiej dużej instytucji. 
Być może gdyby doszło do zakładanej likwidacji Domu Dziecka to też jest 
obiekt powiatowy, zamiast sprzedawać ten obiekt, można by umieścić tam 
jakąś instytucję. Także temat jest trudny. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – w tej części dotyczącej Domu Dziecka 
– wiadomo, że musi się zmienić struktura Domu Dziecka. Starostwo ma 
pomysł, na przemieszczenie tych instytucji, które mieszczę się przy                         
ul. Kołłątaja. 
      W momencie, kiedy by trzy grupy z Domu Dziecka zostały umieszczone w 
Gorzędzieju, a jest taka propozycja, w tym tygodniu miałoby się odbyć 
spotkanie z mieszkańcami. Zwolniłyby się miejsca w Domu Dziecka i tam 
zostałby przeniesiony PCPR. 
      Natomiast druga instytucja, która się tam mieści czyli Poradnia 
Pedagogiczno-Psychologiczna, jest też jakiś teren na to, aby ich tam przenieść. 
W związku z tym pomieszczenia przy ul. Kołłątaja by się zwolniły i z tego co 
mówił Pan Przewodniczący Rady (bo był na tym spotkaniu) jest taki plan, żeby 
zrobić to dość szybko. Bo taka możliwość istnieje. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- odnośnie zapytania pana radnego 
dotyczącego zagospodarowania budynku przy ul. Chopina 12. Faktycznie 
myśmy zaproponowali, aby wydział ksiąg wieczystych przeniósł się do tego 
budynku. Z tym, że tam jest nieuregulowany stan prawny tego budynku. 
Ponieważ budynek stoi na dwóch działkach, rogiem budynku zahacza o działkę 
prywatną, na której trwa w tej chwili postępowanie spadkowe. Do momentu 
jego zakończenia praktycznie cały budynek jest „zamrożony”. Nie mniej jednak 
taką ewentualność wzięliśmy pod uwagę. 
 
 Radny Kazimierz Smoliński- jak gdyby w uzupełnieniu, żeby mieszkańcy nie 
odnieśli takiego wrażenia, że jest przepychanka pomiędzy miastem, a 
powiatem. A efekt będzie taki, że stracimy wydział ksiąg wieczystych. 
      Mówienie o tzw. „Centrum Sprawiedliwości” - to mówiąc w starym języku, 
jest to przyszła dziesięciolatka, to nie rozwiąże dzisiejszych problemów. To jest 
dobry pomysł, wiem o tym, radni wiedzą, że Pan Prezydent jest w to 
zaangażowany, bo różne propozycje składał. Ale na etapie dzisiejszego budżetu 
Ministerstwa Sprawiedliwości wiemy, że w ciągu najbliższych kilku lat nie 
będzie żadnych środków na nowe inwestycje. Więc trzeba to rozwiązać, jak 
najniższym kosztem finansowym. I tutaj nikt nie wybaczy nam i powiatowi, 
jeżeli na skutek jakichkolwiek zaniedbań dojdzie do likwidacji ksiąg 
wieczystych. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- myślę, że do tej pory, przynajmniej 
z naszej strony, robiliśmy wszystko, żeby wydział ksiąg wieczystych uratować. 
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Głos radnego traktuję jako głos popierający te działania, ale też prosiłbym, żeby 
podobne głosy odbywały się w powiecie.  
Bo mam czasem takie wrażenie, że my mamy ciągle dawać, a powiat ciągle 
zarabiać na różnych rzeczach. Myślę, że to nie jest chyba równe podejście do 
sprawy. 
My jesteśmy chętni podjąć każdy temat, tylko proszę wsiąść pod uwag, że 
nasze możliwości lokalowe są ograniczone. Jeżeli będzie potrzeba partycypacji 
w kosztach, to oczywiście temat jest do podjęcia. To jest przy okazji temat do 
korekty budżetu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są jeszcze pytania dotyczące przedstawionej informacji z 
działalności Prezydenta Miasta. 
 
Więcej uwag do przedstawionej informacji z działalności Prezydenta Miasta nie 

zgłoszono. 
 
Następnie głos zabrał  
Poseł na Sejm RP Jan Kulas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo, zaproszeni goście. 
Chciałbym podzielić się kilkoma, jak się wydaje istotnymi informacjami.  
W kontekście spraw, o których mówił Pan Prezydent, to chcę oczywiście 
potwierdzić remont drogi jedynki na obszarze Tczew - Czarlin jest on dla nas 
bardzo ważny. Tu trzeba rzeczywiście siły połączyć, szansa jest, także ten 
argument przy korekcie budżetu, może być dla ministerstwa kluczowym. 
Sprawą tą zajmujemy się wiele miesięcy, trzeba ten remont zakończyć. 
 Podobnie jak też trwają rozmowy na wszystkich obszarach: 
parlamentarnym, miejskim, powiatowym w zakresie wydziału ksiąg 
wieczystych.  
Panie mecenasie, my sobie nie wyobrażamy Tczewa bez wydziału ksiąg 
wieczystych. I to trzeba powiedzieć jasno o wyraźnie. Połączymy siły ale też 
połączymy pieniądze samorządu dwóch szczebli. Wtedy wydział ksiąg 
wieczystych w Tczewie będzie.  
Panie i Panowie w ostatnich kilkunastu dniach  powiedziano też sporo                  
o jubileuszu 20-lecia. Trzeba wyraźnie rozróżnić, iż w tym roku mówimy                       
o jubileuszu 20-lecia odrodzenia demokracji parlamentarnej. Jubileusz 
demokracji samorządowej 20-lecia będzie tak naprawdę za rok. Aby ta 
informacja była jasna i przejrzysta.  
W tym roku obchodzimy 20-lecie demokracji parlamentarnej, związaną z                  
4 czerwca 1989 roku. Pierwszy niekomunistyczny rząd Pana Premiera 
Tadeusza Mazowieckiego z dnia 12 września 1989 r. Takie są fakty, cokolwiek, 
ktokolwiek by mówił inaczej, nie jest to zgodne z prawdą historyczną.  
W tym roku obchodzimy dwudziestolecie demokracji parlamentarnej, jej 
podstaw, jej fundamentów. Myśmy o tym ostatnio w Tczewie dużo rozmawiali. 
Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu, 
radnym,  bo samorząd Tczewa wsparł historyczną konferencję, która miała 
miejsce 15 maja. Miałem zaszczyt być jej współorganizatorem. Pokazaliśmy 
wczesne realia historyczne, społeczne w sposób merytoryczny, społeczny, 
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profesjonalny, ponadpartyjny, ponadpolityczny. To można zrobić, w Tczewie 
15 maja nam się to udało. Nawet młodzież była współorganizatorem tej 
konferencji. Postawiliśmy na młode pokolenie. Dzień 15 maja był dniem 
ważnym i istotnym. Podziękowaliśmy wszystkim liderom  ,,Solidarności”, 
szczególnie tym, którzy tutaj pracowali, działali z nami, są współtwórcami 
demokracji i wolności, jak: Pan Zdzisław Jaśkowiak, Janusz Miśkiewicz, Jerzy 
Wojda. Pewnie jeszcze wielu innych, ale przede wszystkim ta trójka, 
współtwórcy demokracji w Tczewie.  
 Panie i Panowie, powstało Biuro Poselskie, Tczew ma swojego posła, 
miał go kilkakrotnie. Pierwszym posłem Ziemi Tczewskiej była Pani Olga 
Krzyżanowska Wicemarszałek Sejmu. To są nasze tczewskie tradycje 
parlamentarne, które warto promować. Bo dziesiątki osób ( kilka osób widzę na 
tej sali) brało udział w tym wielkim wydarzeniu, to jest nasz wspólny sukces. 
Za rok będziemy świętowali 20 lecie odbudowy demokracji samorządowej 
myślę, że się do tego dobrze wcześniej przygotujemy. To drugi wielki filar w 
państwie demokratycznym. 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo tydzień temu w Parlamencie odbyła 
się duża debata na temat stanu gospodarki, finansów, było orędzie Prezydenta, 
było znakomite wystąpienie Pana Premiera Donalda Tuska. W Niemczech, w 
Unii Europejskiej, w Rosji, tam jest wręcz załamanie gospodarcze rzędu 
średnio 4,4% pkb, a w Rosji 9-10 % spadku gospodarczego.  
W Polsce nie ma recesji, żeby była jasna sytuacja. Mówimy o dużym 
spowolnieniu. Mam nadzieję, że potwierdzi się informacja Ministra Finansów, 
że będzie odnotowany pewien wzrost gospodarczy. Będzie to w obszarze 0,5 – 
1 % nie więcej.  
Szczególnie załamanie gospodarcze u naszych sąsiadów – 6,9% pkb, to rzutuje 
na to, że spadają obroty gospodarcze, spadają wpływy podatkowe. To się odbije 
na wszystkich budżetach, musimy sobie radzić. Premier ma rację, mówiąc o 
zaufaniu do przedsiębiorców, do obywateli, że jest to możliwe. Budzenie 
klimatu nadziei, zaradności, przedsiębiorczości. W tej chwili jest tak samo 
ważne, jak programy gospodarcze, społeczne.  
Na koniec, bo wiem, że sesja jest dziś bogata w programie, więc ograniczę 
swoją wypowiedź. Chciałbym się dołączyć do tych wszystkich wybitnych 
Polaków, przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej, ale także co z 
przyjemnością stwierdzam, także samorządu miasta Tczewa, o tym pięknym 
apelu, o udziale w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To może być jedno 
z najważniejszych wydarzeń w najbliższych kilkunastu latach.  Jeszcze nigdy 
Polacy nie mieli takiej szansy, żeby w perspektywie najbliższych kilku tygodni 
objąć najwyższe stanowiska w strukturach Wspólnoty Europejskiej. To jest 
kapitalna sprawa.  
Premier Jerzy Buzek może objąć najwyższe stanowisko w Parlamencie 
Europejskim i aby tak się stało jest potrzebny udział obywateli. Obywatele w 
demokracji są najważniejsi, ta siła kartki wyborczej, głosowanie na dobrych, 
mądrych Polaków. To też jest taki apel samorządu miasta Tczewa. Powszechny 
udział w tych wyborach daje szanse, że my jako Polacy będziemy 
współdecydowali o losach Unii Europejskiej, a pośrednio o losach Polski.  
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Często tczewianie pytają, jaka jest korzyść dla Tczewa. Korzyść jest bardzo 
wymierna, Pan Prezydent podał wiele argumentów, ja podam tylko dwa, ale za 
to bardzo ważne.  
Myślę, że Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły – sztandarowa 
instytucja, jeden z siedmiu cudów funduszów unijnych.  
Wystarczyłoby ten jeden argument podać, że bez środków unijnych za naszego 
pokolenia, nigdy takie Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły 
pewnie by nie powstało. My się tym chlubimy. Doceniał to niedawno Minister 
Rozwoju Regionalnego. Kapitalny sukces, wielka sprawa.  
Także Bulwar Nadwiślański – środki ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju. To też było bardzo ważne.  
Tczew jest bardzo ważnym beneficjentem środków unijnych. Dlatego my 
Tczewiacy, Radni, Poseł ziemi tczewskiej, wszyscy obecni na tej sali, mamy 
szczególny argument, atut w ręku, żeby namawiać naszych rodaków, w mieście 
Tczewie, w najbliższych okolicach, że warto naprawdę wziąć udział w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca br. To jest nasza wspólna 
sprawa.  
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, za ten apel samorządu Miasta Tczewa.  
Tak samo dziękuję za ten mądry ruch, (bo to trochę kosztuje, ale demokracja 
powinna trochę kosztować) o którym czytam w Panoramie Miasta, że będą 
środki transportowe dla tych, którzy z powodów niepełnosprawności, choroby 
nie będą mogli o własnych siłach dotrzeć do lokalu wyborczego. Bardzo za to 
dziękuję. Bo to jest przykład, że nie tylko mówimy, ale czynimy i działamy. 
Piękny gest Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Myślę, że to zachęci do 
udziału w tych wyborach. Dziękuję za uwagę. 

 
           Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie  
           Marzena Mrozek – podziękowała za udział w akcji „ Ogród Nadziei”             

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

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
 
Prezes Zarządu Sp. z o. o. Tczewskie Centrum Zdrowia Janusz Boniecki- 
przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą Tczewskiego Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o., oraz informację na temat szpitala powiatowego w Tczewie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak - Panie  Prezesie 
powiedział Pan, że jest półtoraroczny okres oczekiwania na miejsce w szpitalu 
rehabilitacyjnym. W związku z tym chciałabym zadać pytanie: czy jest 
rejonizacja, czy w pierwszej kolejności są przyjmowani pacjenci z terenu 
Tczewa i powiatu, czy jest zupełna dowolność w przyjmowaniu, czy są jakieś 
zasady.   
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Prezes Zarządu Sp. z o. o. Tczewskie Centrum Zdrowia Janusz Boniecki- 
poinformował, że jest kolejka, każdy ma prawo zapisać się na terenie całej 
Polski. 

 
Pkt .6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  

           interpelacji przez radnych  

           w okresie od 30 kwietnia 2009 r.                     

           do 27 maja 2009 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 kwietnia 
2009 r. do 27 maja 2009 r. stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu. 
Zwrócił się z zapytaniem, czy do przedstawionej informacji są pytania? 
 
Radny Mirosław Augustyn- czy terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli 
przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej -  mamy 1,5 roku kontrolę, która  
się jeszcze nie zakończyła. Jak to się ma. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Komisja 
Rewizyjna zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę Miejską, 
kontrole te realizuje. 
      Natomiast  jeżeli są pytania, wątpliwości radnego dlaczego jeszcze niektóre 
kontrole trwają a powinny być zakończone, to proszę skierować to pytanie do 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Mirosław Augustyn- no właśnie nie mam okazji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- nie ma dzisiaj 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie znam powodów, Zbigniew Urban 
jest nieobecny na dzisiejszej sesji w związku z tym musimy poczekać z 
odpowiedzią na to pytanie do następnej okazji. 
 
Radna Barbara Kamińska- do odpowiedzi na swoją interpelację chciałabym 
dopowiedzieć, że zgodnie ze statutem ta odpowiedz według mojej oceny jest 
niezadowalająca. Złożę odpowiedni wniosek do Przewodniczącego Rady o jej 
uzupełnienie. 
 
Radna Bożena Chylicka- złożyłam pismo do Pana Prezydenta odnośnie 
usytuowania złomowiska w obrębie Starego Miasta. Czy coś wiadomo w tej 
sprawie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- podzielam to 
pytanie, koleżanko radna, lecz to nie jest przedmiotem odpowiedzi na 
interpelację. Dlatego możemy skorzystać z punktu „ Wolne wnioski, 
oświadczenia”  

 Zwracam uwagę, na punkt, w którym jesteśmy. 
  

Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- powiem tak, myśmy zajmowali się 
tym tematem, on został zgłoszony do różnych komórek urzędu, między innymi 
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do Straży Miejskiej w celu podjęcia kroków egzekucyjnych wobec tego terenu i 
osoby, która to zorganizowała. Także do Wydziału Spraw Komunalnych po to, 
aby podjąć działania w zakresie uchwały o utrzymaniu w czystości i porządku 
w mieście Tczewie. O wynikach poinformujemy po zakończeniu prac.  

 
           Część II 

 Pkt 7  porządku posiedzenia  

           Informacja o funkcjonowaniu 

           służby  zdrowia w mieście  

           Tczewie, w tym podstawowej    

           opieki zdrowotnej i  pozostałych  

           placówek służby  zdrowia. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
powyższą informację. Czy do tej informacji macie państwo pytania lub uwagi.  

 
Radny Mirosław Kaffka- zwrócił uwagę na ilość i godziny pracy higienistek w 
szkołach. 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- poinformował, że w Gimnazjum nr 1 są 
trzy dyżury, ale od 7.30 do 15.00. Natomiast w Liceum Katolickim są dwa 
dyżury od godziny 7.30 do godziny 11.30, czyli jest tutaj znaczny przedział 
czasowy.  
      Dyżurny pracy pielęgniarek szkolnych ustalają same pielęgniarki z 
dyrekcjami szkoły.  
 
Radny Kazimierz Smoliński- zwrócił uwagę na zapis zawarty w informacji, że 
w dalszym ciągu są problemy w uzyskaniu porady od lekarzy specjalistów oraz 
otrzymania skierowania na badania laboratoryjne. Wymusza to często na 
pacjentach konieczność korzystania z prywatnych wizyt i badań.  
      Czy to sformułowanie wynika z informacji uzyskanych od Niepublicznych 
zakładów Opieki Zdrowotnej czy też z informacji NFZ, który kontroluje te 
jednostki w ramach kontraktów. Czy mamy jakieś skargi przekazane przez 
NFZ, czy jest to obiegowa opinia.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa-  jest to wniosek wyciągnięty z 
nadesłanych informacji i wyciągnięty z obiegowych sygnałów, które zostały 
nam przekazane. 
Radny Tomasz Tobiański- zwrócił się z zapytaniem: czy w Tczewie 
funkcjonuje poradnia sportowa? 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- poradnia sportowa specjalistyczna 
funkcjonuje w Gdańsku.  
       Młodzież , która chce uprawiać sport, musi tylko i wyłącznie korzystać z 
porad w tej poradni. Ponieważ jest to poradnia specjalistyczna, tak więc 
podlega innemu katalogowi niż ten, który podlega samorządowi. 
Na razie nie czyniliśmy starań, aby taka poradnia w Tczewie powstała. 
Uważam, że to nie jest nasza kompetencja, raczej byłaby to kompetencja 
powiatu.  
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Następnie głos zabrała  
Dr Alina Nowosad – Bartoszcze- Szanowni Państwo czuję się łatwo „ugryziona 
przez tego psa” o którym mówił Pan Przewodniczący, dlaczego? Dlatego, że 
szpitalowi tczewskiemu dano możliwość przedstawienia swoich osiągnięć i 
problemów. Natomiast pominięto zupełnie przychodnie. Zostałam wyrwana do 
tablicy. 

Chciałam Państwo zapytać, gdzie pójdzie pacjent, który zostanie wypisany 
ze szpitala. Pójdzie do przychodni, do swojego lekarza rodzinnego. Czy my 
wszyscy staramy się pomóc przychodniom, lecznictwa otwartego, czy od 
dwóch lat krążymy koło tych spraw tak, żeby naprawdę ich nie dotknąć.  

Sprawy nasze nabrały tempa, kiedy wystąpiliśmy do Pana Prezydenta z 
zapytaniem: czy jest możliwy wykup przychodni. 

Hasło wykup podziałało na wszystkich, jak ten „pies na nogę do 
ugryzienia”. Zaczęto z nami rozmawiać, przedstawiać prawne sensowne 
propozycje, co zrobić z przychodniami, które do końca 2012 roku muszą być 
przystosowane według przepisów prawa budowlanego, ministra zdrowia, 
sanepidu, do wykonywania swojej roli. Ponieważ nikt w te budynki poradni nie 
inwestował, wiadomo w jakim są one stanie. Budynki te wymagają 
gruntownych remontów, modernizacji, a nasza działalność wymaga również 
inwestycji medycznej. 

Sprawy przychodni były przedstawione na Komisji Polityki Społecznej, 
Komisja przyjęła to z wielkim zrozumieniem i zainteresowaniem. W skrócie 
powiem, że problem jest taki: Ponieważ nasze dzierżawy kończą się za półtora 
roku, będziemy mieć kłopoty z uzyskaniem kontraktu, uzyskaniem pozwolenia 
na pracowanie w takich budynkach jakie one są. Będziemy mieć kłopoty z 
bezpieczeństwem pracy. 

Liczę na zborową mądrość radnych, którzy podejmą taką decyzję, że nam 
tą pracę ułatwią. Ułatwią remonty przychodni, pracę i planowanie naszych 
inwestycji.  

Brak długotrwałych decyzji za strony miasta pozbawia nas dostępu do 
pieniędzy unijnych oraz wytrąca nam z rąk  wszelkie argumenty do funduszu. 

Wiem, że problemy nasze mają być poruszane na sesji czerwcowej, dzisiaj 
starałam się tylko ja zasygnalizować. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- myślę, że czujemy 
się usprawiedliwieni tym, że poprosiłem Państwa o zabranie głosu. Wcale nie 
jest tak, że rada nie chciała z Państwem rozmawiać, bo byliście Państwo na 
Komisji Polityki Społecznej i tam była okazja do przedstawienia sprawy. 
       Natomiast Tczewskie Centrum Zdrowia przed sesją z wyprzedzeniem, 
zapytało mnie o możliwość zaprezentowania tematu i wyraziłem zgodę. 
Gdybyście Państwo chcieli zaprezentować szczegółowiej ten materiał, na pewno 
bym na to się zgodził. Nawet gdyby był to wniosek Przewodniczącego Komisji 
Polityki Społecznej to również bym się zgodził, abyście Państwo szerzej ten 
temat przedstawili na sesji. 

 
Radna Bożena Chylicka- chciałabym powiedzieć, że nie zgadzam się tutaj z 
Panią dr Bartoszcze w temacie dostosowanie obiektów do wymogów. Nie mogę 
się zgodzić również z wypowiedzią że w niepublicznych zakładach opieki 
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zdrowotnej pracuje zbyt mało lekarzy rodzinnych, specjalistów, a pozostali 
lekarze są to lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pozostali są to lekarze 
specjaliści z zakresu pediatrii, interny, diabetologii. Uważam, że trochę pani 
doktor „spłaszczyła” ich znaczenie. Wszyscy oni są specjalistami. 
 
Dr Grażyna Michalska- poinformowała, że w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 
pracują specjaliści rodzinni, specjaliści chorób wewnętrznych, pediatrzy lub 
osoby robiące tę specjalizacje. To jest w ramach funduszu. 
        Jeżeli chodzi o dostosowania przychodni, to chciałam przypomnieć, że już 
chyba cztery lata prowadzimy rozmowy z miastem na temat dostosowania 
naszych obiektów do  różnych wymogów. To wszystko kończy się na papierach, 
są przygotowania, wyceny. I my częściowo rzeczy, które są niezbędne robimy 
sami, nawet to co do nas nie należy. 
        Powinny być ustalone, określone kwestie finansowe. Pani dr Bartoszcze 
wystąpiła o wykup przychodni, pozostałe przychodnie nie wystąpiły o wykup. 
Chcemy pracować tak jak pracujemy, tylko jest kwestia ustalenia w jakim 
zakresie my mamy przygotować przychodnie, a w jakim zakresie będzie pomoc 
miasta, jako właścicieli tych obiektów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- znamy problem, 
kwestia jest wypracowania stanu rzeczy w poszczególnych przychodniach, jakie 
są potrzeby. To po pierwsze. Po drugie wypracowania wkładu w te remonty, 
które są konieczne.  
        Słuszna uwaga, że zostało mało czasu. Gdybyśmy teraz mieli podjąć te 
wszystkie działania biorąc na siebie w mieście, całość kosztów, to byłby 
problem. Szkoda że ten czas przepłynął, nie podjęliśmy żadnego kroku do 
przodu w tej sprawie.  
 
Radna Bożena Chylicka- na Komisji Polityki Społecznej, w której Pani doktor 
brała również udział, zostały podjęte pewne ustalenia. A mianowicie Pan 
Prezydent na wniosek komisji przedstawił propozycję ewentualnej sprzedaży 
lokali lub długoterminowej dzierżawy. Takie były wnioski komisji, ustalenia. 
Więc myślę, że teraz sprawa ruszy z miejsca. Rzeczywiście tempo jest 
potrzebne. Myślę, że jeszcze przed wrześniem będziemy wiedzieli co robić 
dalej. 
 
Radny Krzysztof Korda- od początku kadencji komisja zajmuje się tymi 
sprawami. Mam tutaj wnioski z poprzednich lat, kiedy ten temat podnosiliśmy. 
Trwa to długo, ale  ta dyskusja już się kończy, na komisji majowej podjęliśmy 
wniosek, aby ta sprawa nabrała tempa. Prawdopodobnie w czerwcu temat się już 
zakończy.  
Wniosek Komisji Polityki Społecznej: 
 Komisja prosi o przedstawienie do końca konwentu Rady Miejskiej w czerwcu, 
analizy wariantowej rozwiązania problemu dostosowania budynków 
zajmowanych przez NZOZ do wymogów Unii Europejskiej uwzględniającej 
następujące propozycje rozwiązań. Te propozycje wynikają z dyskusji i z 
rozmowy z Państwem: 
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a) poniesienie kosztów dostosowania budynków przez ZOZ i zachowanie 
dotychczasowych stawek czynszu, 

b)  dostosowanie budynków ZOZ ze środków budżetu miasta i 
urynkowienie czynszów, 

c) sprzedaż budynków na rzecz ZOZ. 
Więc czekamy teraz na decyzję, która na początku czerwca zostanie 
przedstawiona radnym i w czerwcu tematyka ta zostanie zakończona.  
 
Radny Tomasz Tobiański- padły tutaj takie sformułowania, że od czterech lat są 
rozmowy, nic w tym kierunku się nie czyni, wszystko jest na papierze. 
Obecnie jestem mieszkańcem os. Suchostrzygi i widoczna dla wszystkich jest 
poprawa sytuacji przy przychodni na ul. Jagiellońskiej, gdzie jest nowy podjazd. 
W tej sprawie były rozmowy nie raz. Jestem zdziwiony Państwa zdaniem, że w 
tym kierunku się nic nie robi. Aby Pan Prezydent udzielił w tym temacie 
informacji. 
 
Dr Alina Nowosad – Bartoszcze- chciałam uzupełnić, odnośnie specjalistów, co 
wywołało taką „burzę”, bardzo szanuję swoich kolegów specjalistów. Niestety 
standardy określa Minister, a kupuje usługi fundusz. I taką prawdę trzeba 
powiedzieć. Na temat tego, że niektóre przychodnie mają coś zrobione, zgadza 
się, ale dlaczego niektóre. Rok temu zadałem Państwu pytanie, ile pieniędzy 
otrzymała jaka przychodnia i w jakim celu. Odpowiedzi takiej nie mam do 
dzisiaj. Jeżeli jedna przychodnia potrzebuje tylko parkingu, to inne może 
potrzebują całego dachu, a jeszcze inne czegoś innego.  
       Więc nie widzę tutaj takiego zaplanowanego wydatkowania pieniędzy 
miasta na każdą przychodnię. 
 
Radna Brygida Genca- chcę przypomnieć, że wiele razy na Komisji Finansowo- 
Budżetowej podnosiliśmy sprawę wysokości czynszów za najem czy dzierżawę 
budynków, w których mieszczą się NZOZ. 
      Aby ta informacja była pełna to tak jak Państwo domagacie się ile środków 
na remonty przeznaczy miasto na każdą przychodnię, to nam bardzo byłaby 
potrzebna informacja odwrotna. Aby każda przychodnia wykazała ( w tym 
czasie kiedy korzystała z tych niskich czynszów preferencyjnych) ile z siebie 
dała. I wtedy myślę, będzie to wyrównanie płaszczyzny do dyskusji. 
 
Radna Bożena Chylicka- zwróciła się z zapytaniem: czy kwota 170 tys. 
przeznaczona była tylko na podjazd w przychodni przy ul. Jagiellońskiej, czy na 
inne jeszcze inwestycje 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- kwota 170 tys. zł jest to kwota w 
budżecie na wszystkie zadania związane z ochroną zdrowia, a nie tylko na jeden 
cel. Kwota się zgadza ale nie koniecznie na to jedno przeznaczenie. To jest jedna 
sprawa.  
Druga sprawa. Faktycznie głos Pani Przewodniczącej Komisji Finansowo- 
Budżetowej dotyka chyba kluczowego problemu, który toczy się w Radzie od 
wielu lat. Przecież nie ukrywajmy, to nie jest decyzja gospodarcza, to jest 
decyzja polityczna.  
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      Z jednej strony mamy strony własność komunalną, własność publiczną w 
postaci majątku. Z drugiej strony mamy podmioty gospodarcze, które działają na 
tym majątku i korzystają z tego majątku. 
      Wielokrotnie były podnoszone takie sprawy, dlaczego te podmioty mają 
płacić ok. 2 zł za m², jeżeli jest to stawka preferencyjna i jeszcze żądają od 
miasta, żebyśmy coś tam robili. 
       Chcę powiedzieć, że przykład obiektu przy ul. Jagiellońskiej -  oni nie 
czekali na miasto, sami wyremontowali. Także to też jest taka postawa, że 
można. Wszystkie NZOZ mają dokładnie takie same warunki finansowe, 
warunki funkcjonowania. Jedni coś robią inni bez przerwy żądają.  
        W ostatnim okresie pojawiła się opcja sprzedaży. Ale opcja sprzedaży jest 
opcją jednorazową, od tego nie ma odwrotu. Sprzedamy, a potem co. 
Zapewnienie opieki zdrowotnej jest zadaniem gminy. Jeżeli dojdziemy do 
wniosku, że sytuacja na rynku jest taka, że nawet jeżeli pozbędziemy się obiektu 
służby zdrowia, to ta usługa opieki zdrowotnej nadal będzie funkcjonowała. Bo 
ilość podmiotów prywatnych jest na tyle duża, że jeżeli nawet jeden dojdzie do 
wniosku, że zamyka działalność, na jego miejsce pojawi się inny. I że nie ma 
tutaj zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego miasta, to wtedy możemy 
podjąć decyzję o sprzedaży.  
        Osobiście jestem zwolennikiem sprzedaży tych obiektów na rzecz 
dotychczasowych użytkowników. Ponieważ jeżeli Rada kiedyś podjęła decyzję 
o prywatyzacji lokali użytkowych, to dlaczego nie sprywatyzować lokali służby 
zdrowia, które też są lokalami użytkowymi. Co prawda jest inny rodzaj 
działalności, ale to też jest lokal użytkowy. A jednocześnie umożliwić 
funkcjonowanie tym podmiotom na normalnym rynku.  
         Także to co się w tej chwili dzieje na forum Rady, to są także dyskusje o 
charakterze powiedziałbym rewolucyjnym, jeżeli chodzi o podejście do służby 
zdrowia.   
         Z jednej strony zaczęliśmy wiele lat temu od przyjęcia NZOZ w postaci 
przychodni od początku z preferencyjną stawką czynszu po to, żeby te obiekty, 
te jednostki zaczęły funkcjonować. No ale dzisiaj dochodzimy do takiego 
momentu, że pora odpowiedzieć na pytanie. Albo kończymy preferencje albo 
sprzedajemy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- jeżeli chodzi o 
polityczność to bardzo się cieszymy, że jest to może i polityczne podejście, bo 
Pan Prezydent, apolityczny to … 
Oczekiwalibyśmy tej deklaracji na 100 %, że Pan się też z nami włączy. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- Panie Przewodniczący, Pan 
rozumie politykę dosłownie, ja rozumiem politykę jako sposób rządzenia, 
sposób podejmowania decyzji. Politycznie to nie znaczy partyjnie. To znaczy 
wybrać określoną drogę postępowania. A jest to decyzja polityczna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- politycznie to 
przekonywać do swoich słuszności i wniosków 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- dokładnie tak 
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Radna Bożena Chylicka- chciałabym ustosunkować się do tego co mówił Pan 
Prezydent.  
         Na terenie Tczewa działa masa NZOZ, usytuowane są one w różnych 
obiektach, nie tylko w obiektach należących do miasta. W obiektach należących 
do miasta, funkcjonują trzy przychodnie: na ul. Jagiellońskiej, na                           
ul. Czyżykowskiej i na ul. Al. Niepodległości.  
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację o funkcjonowaniu służby  zdrowia 
w mieście Tczewie, w tym podstawowej opieki zdrowotnej i  pozostałych 
placówek służby  zdrowia.  
 

Pkt 8 porządku posiedzenia  

Informacja o bieżącym utrzymaniu 

zieleni na terenie miasta 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
informację 
Uwag nie zgłoszono 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację o bieżącym utrzymaniu zieleni na 

terenie miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
radny Zbigniew Urban jest nieobecny na dzisiejszej sesji. z powodów spraw 
rodzinnych. 

 

Pkt 9 porządku posiedzenia 

Informacja dotycząca naboru 

dzieci do przedszkoli na rok 

szkolny 2009/2010 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację. Zwrócił się z zapytaniem: czy są pytania do informacji. 
 
Radny Kazimierz Smoliński- zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym formuły 
wprowadzenia tego punktu pod obrady Rady. Ponieważ wiem, że 
wnioskodawcą była Komisja Rewizyjna. I tutaj nie bardzo wiem, dlaczego Pan 
Przewodniczący na wniosek Komisji Rewizyjnej wprowadza to pod obrady, a 
nie na wniosek Komisji merytorycznej. Jak to się stało, że komisja 
merytoryczna nie była tutaj wnioskodawcą, tylko Komisja Rewizyjna, która w 
zasadnie nie jest w tym zakresie kompetentna.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- na pismo złożone 
przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zareagowałem w ten sposób, że 
wprowadziłem to pod obrady Rady Miejskiej. W związku z tym, gdybyście 
Państwo wnioskowali na początku sesji, aby zdjąć ten punkt, to moglibyśmy to 
przegłosować. 
         Nie ma zapytań w związku z tym przechodzimy do zaopiniowania 
projektów uchwał. 
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Radny Kazimierz Smoliński- mam pytanie, bo to było zapytanie formalne, 
natomiast merytorycznie z informacji moim zdaniem nie wynika jednoznacznie 
czy jest to zapewnianie miejsc w przedszkolach w Tczewie, czy go nie ma.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę o 
udzielenie odpowiedzi, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle lub 
odwrotnie. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- proszę Państwa, trudno powiedzieć czy 
jest dobrze, jest średnio i przynajmniej w temacie miejsc w przedszkolach 
problem jakiś jest. 
         Problem ten występował już w latach wcześniejszych, nie jesteśmy w tym 
jedyni, problem jest w całej Polsce. W dużych aglomeracjach jest on jeszcze 
większy. Z powyższej informacji wynika, że w roku obecnym prawie 200 
dzieci nie dostało się do żadnego przedszkola. W ubiegłym roku była to liczba 
ok. 100 dzieci.  
Następnie Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa omówił zagadnienia ujęte w 
przedstawionej informacji. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska- Panie Prezydencie, nie mogę się z tym zgodzić 
co Pan nam tu przedstawia. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- poinformował, że był opracowany 
program identyfikacji dzieci, listy są weryfikowane między przedszkolami. W 
ubiegłym roku liczba 100 dzieci, była to liczba faktycznie nieprzyjętych do 
przedszkola. 
         W tym roku również tak było, że rodzice składali wnioski do kilku 
przedszkoli. Mamy taką analizę ile jest dzieci, ale wróżeniem z fusów jest, 
określanie, jaka ilość rodziców będzie chciała wysłać te dzieci do przedszkoli. 
Przyjdzie taki czas, że 6-latki pójdą do szkół i w przedszkolach będzie masa 
pustych miejsc.  
Dodatkowa rzecz, na Górkach będzie budowane przedszkole, w ubiegłym 
tygodniu Pan Prezydent podjął decyzję o lokalizacji gruntu. 
         Gdyby rząd był konsekwentny i dał nam jasną informację, że na jesień             
6-latki pójdą do szkół, to moglibyśmy to trochę inaczej zaplanować. Albo, aby 
dał nam informację, że one nie pójdą do szkół.  
Budowa jednego pomieszczenia, to jest tylko dla 30 dzieci. 
 
Radny Mirosław Kaffka- dzieci 6-letnie, moim zdaniem powinny pozostać w 
przedszkolach, nie powinny iść jeszcze do szkoły. 
         Konieczność budowy nowego przedszkola jest w pełni uzasadniona. 
Dobudowywanie kolejnych sal w poszczególnych przedszkolach, nie jest to 
dobry pomysł.       
         Stworzyłoby to proceder, że te placówki (podobnie jak NZOZ) będą w 
uprzywilejowanej sytuacji i panie prowadzące działalność, będą miały większe 
przychody z tytułu większej ilości dzieci. 
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Radny Roman Kucharski- zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, przeprowadził 
kontrolę w przedszkolach, protokół Pan Prezydent otrzymał. W protokole były 
zalecenia i wskazówki. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- poinformował, że Prezydent wziął pod 
uwagę wnioski zespołu kontrolnego. 
 
Radny Mirosław Kaffka- poruszył aspekt społeczny dotyczący omawianego 
tematu. 
 
Radna Brygida Genca- najbardziej leży mi na sercu, aspekt społeczny jeżeli 
chodzi o zabezpieczenie miejsc dla dzieci w przedszkolach. Jak również aspekt 
finansowy, nie powinniśmy liczyć ile zysku będzie otrzymywał prowadzący 
działalność na naszym obiekcie, tylko powinniśmy patrzeć ile nas kosztuje 
utrzymanie przedszkola publicznego i niepublicznego. Oferty są porównywalne 
a niekiedy przedszkolanie publiczne składają wyższą ofertę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- temat przedszkoli 
jest nam bardzo znany, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo będzie to 
politycznie. Ale zadam Panu Prezydentowi pytanie, skoro jest tak dobrze, to 
dlaczego jest tak źle. Pytanie moje brzmi w ten sposób: sam Pan Prezydent 
powiedział, że podjęliśmy decyzję polityczną, żeby nie rozbudowywać 
przedszkoli, więc kto taką decyzję podjął? 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- powiedziałem że temat był polityczny, a 
nie, że podjęliśmy decyzję polityczną. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- kto taką decyzję 
podjął, żeby nie robić takich rzeczy? 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- ja  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- rozumiem Pan 
Prezydent, nie mam więcej pytań. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- podjąłem taką decyzję i pozwoli Pan 
Przewodniczący, że powiem teraz dwa słowa komentarza.  
         Nie mam interesu, żeby Panią Dyrektor Mroczkowską, która prowadzi 
dobre przedszkole, narażać na konsekwencje tego, że jest żoną 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- jestem z tego 
dumny, że mam taką żonę i jest dyrektorką takiego przedszkola. 
 
Radny Kazimierz Smoliński- zgłosił wniosek formalny, aby Pan 
Przewodniczący, przy następnych tego typu wnioskach komisji nie 
merytorycznych, żeby te wnioski kierować do komisji merytorycznej. I dopiero 
jeżeli komisja merytoryczna tą sprawą by się nie zajęła, dopiero wówczas 
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kierować na radę. Bo na dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy dwie informacje. 
Komisja merytoryczna tą sprawą się zajmowała i uznała sprawę za zamkniętą. 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła informację o informacji dotyczącej naboru 
dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2009/2010. 

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

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
 

Pkt 10 Podjęcie uchwał  
Pkt 10. 1 porządku posiedzenia 

           Podjęcie uchwały uchylającej 

           uchwałę w sprawie upoważnienia 

           przewodniczącego rady do wykonania 

           czynności w sprawach z zakresu prawa 

           pracy w stosunku do Prezydenta Miasta 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w uchwały. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia 
przewodniczącego rady do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy w stosunku do Prezydenta Miasta.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXIV/298/2009 

uchylającą 

           uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady  

do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

 w stosunku do Prezydenta Miasta 
podjęto jednogłośnie: za – 21, 

( podczas głosowania pkt 10.1- obecnych 21 radnych)  
nieobecni: Z. Urban, Cz. Roczyński 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie 

upoważnienia przewodniczącego rady do wykonania czynności w sprawach                 
z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta. 

 

 Pkt 10.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

           zwolnienia z obowiązku zbycia  

           nieruchomości w drodze przetargu 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu w głosowaniu: za -2, przeciw- 4, 
wstrz.-2 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn- komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu w głosowaniu: za –7, przeciw- 0, 
wstrz.-1 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? 
 
Radny Tomasz Jezierski- Panie Przewodniczący chciałbym poruszyć sprawę 
techniczną. Niejednokrotnie prosiliśmy aby projekt uchwały był tytułowany, 
kto dany projekt przygotował. Tutaj po raz kolejny w tej uchwale tego nie ma. 
Także nie wiem czyja to była inicjatywa. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- jest to projekt Prezydenta. 
 
Radny Tomasz Jezierski- druga sprawa, w treści samej uchwały są inne zapisy i 
inne zapisy w uzasadnieniu. Mianowicie w § 1wymieniona jest działka                         
Nr 181/22, zabudowana budynkiem produkcyjnym. 
         Natomiast w uzasadnieniu ta sama działka jest watą magazynową, 
pomieszczeniami magazynowymi oraz oczyszczalnią ścieków. Wiec czy to w 
końcu budynek produkcyjny czy to jest oczyszczalnia ścieków, czy magazyn. 
To jest duża nieścisłość. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- faktycznie ta działka zabudowana 
jest kilkoma obiektami, ale ponieważ wszystkie służą celom produkcyjnym, w 
związku z tym w uchwale zostało to ogólnie zapisane jako cel produkcyjny. 
         Jeżeli jest taka wola, czy pragnienie, żeby to ujednolicić, to można. Ale 
według mnie jest to zmiana która nie wnosi nic nowego do treści uchwały. 
         Oczyszczalnia ścieków też może być traktowana jako element ciągu 
produkcyjnego. Bez oczyszczalni całość nie będzie funkcjonowała, tak samo 
jak bez obiektów magazynowych. 
         Wydawało nam się, że w samej uchwale powinno być krótko, natomiast 
uzasadnienie bardziej szczegółowe. Taka była intencja. 
 
Radny Kazimierz Smoliński- nie mam pytania, chciałbym tylko odnieść się do 
samego projektu uchwały. 
         Dzisiaj była już dyskusja nad kwestią sprzedaży ewentualnej obiektów 
dzierżawionych pod działalność przedszkolną, służby zdrowia. Tutaj mamy 
działalność typowo produkcyjną. I tak jak w każdym przypadku prowadzenia 
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działalności, ten kto ją prowadzi powinien znać dokładnie warunki 
długoterminowe. 
         Tutaj firma zwróciła się z wnioskiem o zakup tego gruntu, ponieważ jest 
to część działki, którą firma użytkuje. I my jako miasto mielibyśmy 
ograniczone możliwości sprzedaży tego na wolnym rynku. Ponieważ nie ma 
tam dojazdu do tej działki, poza możliwością przejazdu przez dotychczasowy 
teren tej firmy. Dojazd jest bardzo ograniczony, między domkami, które tam są, 
przy kolei jest wąski dojazd. Także tam sprzęt ciężki nie może dojechać. 
 
Radny Tomasz Jezierski- zwrócił się z zapytaniem: dlaczego ten projekt 
uchwały wraca po raz kolejny. Dwa miesiące temu Komisja Polityki 
Gospodarczej była przeciwna. Chciałbym zapytać co się stało, że teraz Komisja 
zmieniła zdanie. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn- materiały 
nie były pełne na komisję, wróciły uzupełnione i komisja podjęła taką decyzję. 
 
Radny Tomasz Jezierski- chciałbym wyrazić swoją opinię, ona jest zupełnie 
odmienna od opinii kolegi Kazimierza Smolińskiego oraz od decyzji Komisja 
Polityki Gospodarczej. 
Przychylam się do opinii  Komisji Finansowo-Budżetowej, bo uważam, 
gdybyśmy tą działkę sprzedali w trybie bezprzetargowym, wykazalibyśmy się 
niegospodarnością. 
Działka ta przynosi nam w tej chwili 6 tys. zł wpływu do budżetu miasta, co 
daje nam rocznie 72 tys. zł.  
Nie widzę tutaj powodu, abyśmy mieli uruchamiać tryb bezprzetargowy.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – zwróciła się 
z zapytaniem dotyczącym zapisów w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
         Uchwała Rady Miejskiej z 1990r. dotyczyła działki nr 181/2 o 
powierzchni 1980 m². w tej chwili do sprzedaży ma być działka 2047 m². Co się 
dzieje z różnicą tej powierzchni, czy zakład ten ją dzierżawi, czy to jest tak 
poza dzierżawą. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- wszystko się zgadza, zabrakło tam 
tylko jednego słowa – „dzierżawa części działki”. Zarówno w jednym, jak i w 
drugim przypadku mówimy o części dużej działki, która w tym momencie 
zastała podzielona. W wyniku tego podziału działka została jakby zmieniona. 
Zmieniła się powierzchnia. Natomiast przedmiotem dzierżawy był fragment. 
Stąd też nie można porównywać tych dwóch powierzchni. Do projektu uchwały 
dołączona jest mapka, która powinna wszystko wyjaśniać. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – chcę tylko 
dopytać, w tej chwili dzierżawa zgodnie z umową  na jaką jest powierzchnię. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- taka jaka jest w projekcie uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca –czyli na 
2047 m². 
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Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- odpowiadając radnemu, ponieważ 
nie Prezydent był inicjatorem tej uchwały, to z rady wyszła inicjatywa 
sprzedaży tej działki. Nie mnie jednak czuję się jakby w obowiązku tutaj 
radnemu Tomaszowi Jezierskiemu odpowiedzieć. 
Byłaby możliwość sprzedaży w trybie przetargowym gdyby ta działka i 
zabudowa na tej działce stanowiła jakby samodzielną całość. 
         Natomiast na dzień dzisiejszych jest tak, że na tej działce stoi kilka 
budynków, częściowo na tej działce, częściowo na sąsiedniej. Po to żeby to 
sprzedać, czyli rozwiązać umowę, musielibyśmy się rozliczyć z 
dotychczasowym dzierżawcą z nakładów. A jednocześnie tak to zrobić, że ten 
fragment hali, który stoi na naszej działce wyburzy, postawić ściankę 
działkową. 
         Jest to pewna teoria, w teorii jest to wszystko proste. Natomiast w 
praktyce jest to raczej nie realne. Stąd też i projekt uchwały i wniosek 
dotyczący trybu bezprzetargowego. Ponieważ nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł 
w takich warunkach przystąpić do przetargu, wygrać i skutecznie tą działkę 
eksploatować. Pomimo, że działka formalnie posiada drogę dojazdową o małej 
szerokości. Nie mniej jednak teoretycznie taki dojazd posiada.  

  
 Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – jestem 

zdziwiona dlatego, że byłam przekonana, że to jest projekt uchwały Prezydenta. 
Więc pytam, jeżeli jest to projekt uchwały radnego, grupy radnych, to dlaczego 
nie jest to wymienione. 

         Druga sprawa,  umowa ta jest zawarta na dalsze 10 lat. Usłyszeliśmy ile 
rocznie z tej umowy możemy uzyskać środków. Więc czy leży to w interesie 
miasta pozbywać się takich dochodów? 

  
 Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki- projekt uchwały jest projektem 

prezydenckim, tak samo jak wszystkie inne uchwały, które trafiają na sesje 
rady. Natomiast z inicjatywą złożenia projektu wystąpił jeden z radnych, na 
Komisji Polityki Gospodarczej. Komisja przychyliła się do tego projektu 
uznając argumenty, które zostały podniesione i argumenty nie finansowe. 
Ponieważ z punktu widzenia finansowego, faktycznie my możemy na tym 
stracić. Nie chcę odnosić się do kwestii relacji czynszu dzierżawnego do 
wartości sprzedaży, ponieważ dopóki nie ma operatu, to takie porównania są 
bardzo trudne. 

         My możemy cenę sprzedaży w różny sposób ustawić. Nie mniej jednak 
faktem jest, że na pewno my przy sprzedaży uzyskamy mniejszą wartość 
finansową, niż przy długoletniej dzierżawie. Nie mniej jednak autor wniosku 
podniósł argument dotyczący przyszłości tego zakładu, związany z faktem, że 
właścicielem jest spółka giełdowa i spółka jest zainteresowana regulacją formy 
prawnej gruntu. I ewentualnie odrzucenie tego wniosku, może być pretekstem 
do zaprzestania działalności zakładu w tym miejscu. 

         Dlatego Komisja Polityki Gospodarczej uznała, że lepiej jest pozytywnie 
przychylić się do tego wniosku, nie dając pretekstu do tego, żeby za pół roku 
zapadła decyzja, że Koral jest likwidowany, bo miasto nie chciało sprzedać nam 
kawałka gruntu, na którym stoi jakaś hala.  
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         To był jedyny powód jak pamiętam na obradach Komisji, który 
spowodował, że Komisja Polityki Gospodarczej przychyliła się do tego 
wniosku. A Prezydent na tej podstawie przygotował projekt uchwały.  

 
 Radny Tomasz Jezierski- wracając do Komisji Polityki Gospodarczej, nie była 

znana informacja o wysokości stawki dzierżawy, którą płaci firma Koral                      
Sp. z o. o. Radni mieli informację, że stawka tam wynosi 10 groszy od metra, a 
okazuje się że jest to 3 zł od metra. To co powiedział Pan Prezydent, aby 
zachować miejsca pracy, wiem, że to jest ważne. Natomiast nie można 
doprowadzić do takiej sytuacji że firmy w jakiś sposób dają nam do 
zrozumienia, że się wyniosą z miasta jeżeli czegoś od samorządu nie uzyskają. 
Bo to są znamiona szantażu. I my nie powinniśmy się zgadzać na tego typu 
traktowanie samorządu.  

         Dodatkowo uważam również, że byłby to pewnego rodzaju wyłom i 
niebezpieczny proceder. Zgodnie z uchwałą, która reguluje wyraźnie, że jeżeli 
jest umowa dzierżawy do 10 lat czy powyżej 10 lat, to wówczas faktycznie rada 
ma takie prawo, aby taki tryb bezprzetargowy zastosować. Teraz więc 
wszystkie firmy w Tczewie, które mają takie umowy będą się domagały, aby 
taki sam tryb zastosować wobec nich. Co tak jak Pan Prezydent powiedział, 
może skutkować tym, że finansowo będzie to dla nas niekorzystne. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 

zapytaniem do Pana Prezydenta, czy w umowie dzierżawy na podstawie 
poprzedniej uchwały jest zapis, zezwalający na inwestowanie na gruncie 
dzierżawczym, czy są takie warunki zapisane w kwestii rozliczenia się z 
nakładów przeniesionych na tym gruncie.  

         Skomentuje moje pytanie , że musielibyśmy ponieść koszty związane ze 
zwrotem nakładów poniesionych przez dzierżawcę. Czy jest taki zapis.  

 
 Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki-  jest taki zapis, poza tym kwestię 

zwrotu nakładów przy umowie dzierżawy reguluje kodeks cywilny. Także ta 
sprawa jest uregulowana umownie jak i kodeksowo. 

 
 Radny Kazimierz Smoliński- chciałbym się odnieść do stwierdzeń kolegi 

Jezierskiego, każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, (to co wcześniej 
powiedziałem) ma prawo oczekiwać od samorządu, że będzie wspierał jego 
działania. Nie możemy zapominać o tym, że działka ta była praktycznie 
nieużytkiem leżącym nad Wisłą i to ta firma ją zagospodarowała. W tej chwili 
jest tam 3 zł za m² dzierżawy gruntu który był nieużytkiem.  

         Jeżeli my bierzemy 2 zł za m² dzierżawy w przychodni, to albo to 3 zł jest 
strasznie dużo, albo to 2 zł jest strasznie mało. 3 zł za m² gruntu, który był 
nieużytkiem i został zagospodarowany bez możliwości dojazdu, aby go 
gospodarczo wykorzystać. Natomiast 2 zł za m² dzierżawy, za lokal użytkowy, 
w którym także prowadzi się działalność gospodarczą, no to coś jest nie w 
porządku. 

         To, że zgadzamy się na sprzedaż bezprzetargową, to wcale nie znaczy, że 
Pan Prezydent musi doprowadzić do tej sprzedaży, bo wycena będzie 
początkiem ustalenia ceny do sprzedaży. Może się okazać że ta firma tego nie 
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kupi za te pieniądze. Pan Prezydent też może z wyższą stawką wyjść. Może się 
okazać, że to i tak doprowadzi do procedury przetargowej. No i wówczas może 
się okazać, że będziemy mieli mniej niż w przetargu, bo może nie dojść do 
przetargu i będzie cena obniżona.  

         Tutaj są różne aspekty tego, ale każdą taką sprawą, trzeba odrębnie 
rozpatrywać. Jestem przekonany, że w Tczewie nie ma drugiej takiej samej 
dzierżawy.  

 
 Radny Tomasz Jezierski- tutaj mógłbym polemizować z kolegą, ale szkoda 

czasu, ale tylko jedna moja uwaga, że jeżeli naprawdę chcielibyśmy do tego 
tematu przejść profesjonalnie, to przede wszystkim ta wycena, ten operat 
szacunkowy powinien trafić pod obrady Komisji Polityki Gospodarczej, żeby 
Komisja miała wiedzę jaką szacunkowa wartość stanowi ta działka.  

         A dzisiaj podejmujemy uchwałę co do trybu zbycia nieruchomości, tak 
naprawdę nie znając jej wartości. Tak nie powinno być. 

 
 Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca –  odniosła się 

do porównania stawek dzierżawy w budynkach przychodni, która świadczy 
usługi zdrowotne dla mieszkańców a dzierżawą gruntu omawianego. Jest to 
zupełnie inny rodzaj działalności, tego nie można porównywać. To jest jedna 
sprawa. Druga sprawa odnośnie zagospodarowania terenu jako nieużytek. Być 
może tak było. Natomiast za to do 2003 roku przez wiele lat mieli bardzo dobre 
preferencje dlatego, że płacili 9 groszy za m², ta stawka dopiero została 
podwyższona w 2003 roku. Także myślę, że te nakłady w jakiś sposób sobie 
czynszem odebrali. 

 
Radny Mirosław Kaffka- zgłosił wniosek dotyczący uchwały w sprawie  
zwolnienia z obowiązku zbycia  nieruchomości w drodze przetargu, aby w dniu 
dzisiejszym nie podejmować decyzji w tej sprawie.  
 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
glosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Mirosława Kaffkę o treści:  
,,  kto z radnych  jest za przełożeniem głosowania uchwały w sprawie 
zwolnienia z obowiązku zbycia  nieruchomości w drodze przetargu na następne 
posiedzenie Rady Miejskiej”.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek  

radnego Mirosława Kaffki 

dotyczący przełożenia głosowania uchwały w sprawie zwolnienia z 

obowiązku zbycia  nieruchomości w drodze przetargu  

na następne posiedzenie Rady Miejskiej 

 
został odrzucony w głosowaniu:  za – 9, przeciw – 10, wstrz -2, 

 ( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: Cz. Roczyński, Z. Urban,  

Rada Miejska w Tczewie negatywnie zaopiniowała w/w wniosek. 
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Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- podał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Projekt uchwały 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości  

w drodze przetargu. 
został odrzucony w głosowaniu:  za – 6, przeciw – 9, wstrz -6, 

( podczas głosowania pkt 10.2- obecnych 21 radnych)  
nieobecni radni: Cz. Roczyński, Z. Urban 

 
Rada Miejska w Tczewie w głosowaniu odrzuciła projekt  uchwały w sprawie 

zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 
 

 Pkt 10.3  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

przystąpienia Gminy Miejskiej 

Tczew do projektu PRESTO 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Tczew do projektu PREST,  w głosowaniu: za -6, wstrz.-1 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn- komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Tczew do projektu PRESTO  w głosowaniu: za –8, wstrz.-3, 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że głosowanie na komisji było nieoficjalne, ponieważ komisja 
nie otrzymała projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się do            
Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy z zapytanie, czy projekt uchwały 
powinien być zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej?  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- projekt uchwały powinien zawierać 
opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- czyli jako 
wnioskodawca, Pan Prezydent proponuje wykreślić zapis, po zaopiniowaniu 
przez Komisję Polityki Gospodarczej.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- komisją wiodącą odnośnie tego projektu 
uchwały mogłaby być Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej która 
zaopiniowała ten projekt. W preambule moglibyśmy wpisać, po zasięgnięciu 
opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, jako komisję 
merytoryczną.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO w głosowaniu: za -
7, przeciw- 1, wstrz.-1 
 
Radny Mirosław Kaffka- temat dotyczący uchwały, dosyć kontrowersyjny z 
uwagi na głosowanie, które miało miejsce na poprzedniej sesji. 
         Zanim przystąpimy do głosowania chciałbym się odnieść się do tego co 
powiedziałem miesiąc temu. Z uwagi na to, że człowiek jest istotą omylną, ja 
przyznaję się do swego błędu, że głosowałem przeciw. Chciałbym powiedzieć 
jedno, że nie byliśmy poinformowani do końca na temat tego projektu. Po 
burzliwych dyskusjach na komisjach i po tym, co przedstawiciele programu 
„Presto” nam przedstawili, że Unia Europejska w niedalekiej przyszłości (może 
to być dwa, trzy lata,) uruchomi 600 milionów euro na projekty związane z 
infrastrukturą budowania ścieżek rowerowych.  
Zanim podejmiemy dzisiaj uchwałę, chciałbym powiedzieć, pod jednym 
warunkiem. Jeżeli mamy przeznaczyć 130 tys. na projekt miękki z naszego 
budżetu to chciałbym aby ta kwota była przeznaczona faktycznie na 
podnoszenie świadomości społeczeństwa, co do słuszności tego projektu. I aby 
w przyszłości nie doszło do takiej sytuacji, że pieniądze te byłą przeznaczane na 
konferencje, wyjazdy do miast, które są w tym projekcie itd. 
 
Radny Krzysztof Korda- chcę tylko powiedzieć, że swoje zdanie wyraziłem na 
poprzedniej sesji Rady, jako jeden z czterech radnych głosowałem za tym 
projektem,  także dzisiaj będę głosował za. 
 
Kierownik Biura Promocji Ludwik Kiedrowski- jest to projekt którego łączny 
budżet wynosi 85 tys. euro, projekt ma być realizowany przez 33 miesiące do 
2012 roku. Ma być wypłacony w trzech transzach finansowych. Pierwsza i 
druga transza ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej czyli my dostaniemy 
pieniądze. Trzecia transza w latach 2011 – 2012 ma to być nasz udział własny. 
Teoretycznie można by powiedzieć, że w 2011r.  65 tys. i 2012 r.  65 tys. 
         Przystąpienie do projektu ma duże znaczenie promocyjne dla miasta.  
Koncert Golec Orkiestry wynosi 60 tys. a koncert grupy Skorpions  400 tys. 
W projekcie ,,Presto” bierze udział pięć miast w tym Tczew: Bremen, Grenobl, 
Wenecja, Zagrzeb.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
chciałbym usłyszeć jedno drobne sprostowanie, ponieważ tu kolega mówił, że 
600 milionów euro ma być na projekty twarde, a z informacji które uzyskaliśmy 
na komisji Polityki Gospodarczej, na moje pytanie odpowiedz brzmiała, że są to 



 28 

projekty twarde i miękkie. Dlatego chciałbym wiedzieć konkretnie czy to 600 
milionów jest na projekty twarde i miękkie, czy tylko na twarde.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- na następną kadencję jest przeznaczone 
600 milionów euro, na projekty twarde i projekty miękkie. 
 
Radny Roman Kucharski- zaprezentował w stroju sportowym jazdę na rowerze. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- nie wiem, czy 
kolega radny zauważył, jaka zazdrość wystąpiła w tym momencie w oczach 
radnego Mirosława Kaffki.  
 
Radny Mirosław Kafka- Panie Przewodniczący, nie zazdrość tylko zachwyt, że 
znalazłem, tak jak w przypadku zakupu i dofinansowania drabiny dla Straży 
Pożarnej, tak znalazłem tutaj druha Kucharskiego, który będzie mnie tutaj 
wspierał. Przypomnę, że w tej kadencji trzy lata temu do początku kadencji tej 
Rady, to ja przywoływałem temat ścieżek rowerowych i promocji zdrowego 
tryby życia, który do dnia dzisiejszego nie został wcielony w życie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- z tym, że kolega 
radny wie, że projekt „Presto” nie dotyczy ścieżek rowerowych.. 
 

 Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew 
do projektu PRESTO. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXIV/299/2009 

w sprawie 

przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO 
podjęto większością głosów: za – 16, przeciw – 0, wstrz. - 4, 

( podczas głosowania pkt 10.3- obecnych 20 radnych)  
nieobecni: Z. Urban, Cz. Roczyński, K. Smoliński 

 
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO. 
 

Pkt 11  porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i wniosków 

 

Treść interpelacji: 
1. Radny Mirosław Kaffka 
W związku z planem utworzenia w Tczewie muzeum kolejnictwa, radny 
zwraca się z prośbą o udzielenie przez Pana Prezydenta informacji, czy 
możliwym byłoby utworzenie kolejowego szlaku historyczno-turystycznego 
na terenie Tczew-Malbork. Tworząc w/w szlak należałoby uwzględnić 
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przekazanie gruntów pod budowę wysokiej kategorii hotelu w okolicach 
Bulwaru, jak również dokończenie projektu i rozpoczęcie budowy ścieżki 
rowerowej (pętli rowerowej) biegnącej Bulwarem wałem 
przeciwpowodziowym oraz mostami – tczewskim i knybawskim. Projekt 
ten idealnie wpisuje się w europejskie program, rowerowy BAYPAD oraz 
PRESTO, na które samorząd przeznacza pieniądze z budżetu miasta.  
 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 57 

 
Treść wniosków: 

              1. Radna Gertruda Pierzynowska 
       Radna zwraca się z wnioskiem o zabezpieczenie środków w czerwcowej 

korekcie budżetu, na wsparcie budownictwa TTBS. Po analizie 
materiałów przedstawionych przez Zarząd Spółki, przedstawiono dwa 
warianty, budynek na 15 mieszkań i budynek na 47 mieszkań. Spółka nie 
jest w stanie budować kolejnych mieszkań ze środków własnych. Radna 
wnioskuje jw. ponieważ jest ogromne zapotrzebowanie na ten rodzaj 
budownictwa.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 55 
   Następnie 

Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się do Pana Przewodniczącego Rady  
z zapytaniem, na jakim etapie jest sprawia budowy nowej Alei Kociewskiej. 
Osiem dni przed sesją złożyłam w imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej 
pismo do Pana Przewodniczącego z 623 podpisami, odnośnie zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – pismo  
skierowałem na ręce Prezydenta w celu udzielenia odpowiedzi. Do dnia 
dzisiejszego nie mam odpowiedzi.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  
miałem nadzieję, że radna nie poruszy tego tematu ale skoro go poruszyła to 
chciałbym zapytać koleżankę radną, gdzie była w poprzedniej kadencji gdy 
było głosowanie nad planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie 
koleżanka była za. Gdzie była w tej kadencji gdy głosowaliśmy nad 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, gdzie koleżanka również głosowała za.  
W obu przypadkach, w tych dokumentach zawarty był temat ulicy o której 
koleżanka wspomniała. 
         Pytanie jest takie: czy koleżanka nie czyta materiałów, czy nie 
zastanawiała się wtedy nad tym i nagle kiedy doszło do realizacji, gdzie 
przedstawiciele rady tu siedzący, półtora roku omawiało Wieloletni Plan 
Inwestycyjny. Spędziliśmy wiele godzin, żeby ten dokument przygotować. 
Wtedy nie było żadnych głosów że komuś się nie podoba budowa tej ulicy. 
Przepraszam ale jest to trochę nie poważne traktowanie swoich kolegów. 
Robienie nagle wielkiej burzy z tego tematu o którym od wielu lat było 
wiadomo. Mieszkańcy którzy tam mieszkają doskonale wiedzieli, że będzie ta 
ulica, ona w planach miasta jest już od wielu lat zaznaczona. I robienie teraz w 
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ostatnim momencie, że tak powiem burzy wokół tego tematu jest bardzo nie w 
porządku. 
         Odnośnie TTBS, to jest specjalny zespół zajmujący się sprawami 
mieszkalnictwa i do tego zespołu powinna trafić sprawa TTBS.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – chciałabym tylko kolegę zapytać, kolega 
mieszka na Placu Hallera i tam nawet taksówki nie mogą pod sam dom 
podjechać, bo to koledze przeszkadza. Natomiast fontanna nie będzie 
przeszkadzała.  
         Chcę Państwu wszystkim wyjaśnić, że Aleja Kociewska istnieje od 30 lat. 
I to nie była żadna Aleja, tylko była to droga dla Fabryki Domów specjalnie 
przygotowana. I proszę mi takich głupot nie opowiadać, bo dlaczego kolega, 
będący w Komisji ds. WPI, nie zdawał sobie sprawy, że 10 lat temu na tej 
drodze, alei został sprzedany grunt. I teraz jak to się ma. Droga jest od 20 lat, a 
od 10 lat miasto bez przeszkód sprzedało tam grunt, jest tam działka, piękny 
domek z ogrodem. Jak to jest kolego, ja mam tylko takie pytanie, jak kolega by 
tam mieszkał na Suchostrzygach i życzę koledze duże mieszkanie we wieżowcu 
przy ul. Jagiełły 1 lub 3, to ja naprawdę liczyłabym wtedy, że kolega stanie 
równo ze mną, nawet na barykadach.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwracam uwagę 
koleżankom i kolegom radnym, że jesteśmy w punkcie interpelacje i wnioski, 
proszę przestrzegać tego punktu. Sesja Rady Miejskiej nie jest jakimś forum 
dyskusyjnym nad sprawami, które nie są w porządku obrad sesji. Proszę 
formułować wnioski, będzie łatwiej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  
zwróciłem uwagę na fakt, że koledzy, koleżanki pracowali nad tym faktem 
wiele razy, bardzo długo. Pani Radna nie odezwała się ani słowem. To po 
pierwsze.  
Po drugie jeżeli otrzymujemy informację z urzędu, że droga powinna być 
budowana i patrzyć w przeszłość, owszem może była to droga planowana do 
Fabryki Domów, której w tej chwili nie ma, ale również zmieniły się czasy, 
przybyło bardzo dużo właścicieli samochodów. I nie można było patrzeć na ten 
problem, na budowę tej ulicy z pozycji mieszkańca tam mieszkającego, przykro 
mi bardzo. Ale to nie Suchostrzygi powinny decydować czy ta ulica powstanie 
ale całe miasto.  
         A jeżeli będzie wypowiedz mieszkańców z innych dzielnic jeżeli ona 
będzie negatywna, to uznam to za fakt, że mieszkańcy miasta tego nie chcą. 
         Nie może być tak, że sami mieszkańcy Suchostrzyg decydują o inwestycji 
czy ulicy, która ma znaczenie dla całego miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę Państwa 
bardzo się cieszę że w wypowiedzi radnego był  wątek  uzasadniający myśl, że 
ta ulica powinna być i jest potrzebna. Przekonajmy się wzajemnie do czegoś, 
nie zwracajmy sobie uwagi, gdybyście Państwo byli wtedy, a wtedy, bo to 
niczego nie wnosi. Radny powinien przekonywać np. że ta ulica jest potrzebna.   
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         Uwaga do wniosku – pisma,  pani radnej Gertrudy Pierzynowskiej i 
Państwa, którzy podpisali się pod tym wnioskiem.  
         Wniosek ten składa się z trzech wątków: mówi się o ul. Żwirki o nowej 
ul. Alei Kociewskiej, i jeszcze jednym problemie, nie Suchostrzygach. 
 Mówią o tym mieszkańcy mieszkający przy tej ulicy, która ma powstać. Z 
ulicy Jagiełły, ulicy Żwirki. Zwracam uwagę, ponieważ są głosy innych 
mieszkańców tego osiedla, to co radny Misiewicz powiedział, że całe miasto 
powinno być zainteresowane budową tej ulicy, czy też nie budową. Natomiast 
600 podpisów jeszcze niczego nie dowodzi. Trzeba rozważyć sprawę głęboko, 
nie ma żadnego podpisu z Topolowej, Akacjowej. Trzeba dyskutować na ten 
temat ale nie w dniu dzisiejszym. Pan Prezydent przedstawi ostatecznie zdanie 
na ten temat. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki-  nie chce podsumowywać, bo 
dyskusja się jeszcze bardziej toczyła.  
         Chcę tylko sprostować informację, którą Pani Radna przekazała. Miasto 
nie sprzedawało żadnej działki pasie drogowym Alei Kociewskiej i nie ma 
zamiaru sprzedawać. Byłoby to zresztą nie możliwe z prawego punktu 
widzenia. 
         Pani radna myli po prostu położenie działek. Podejrzewam, o którą 
działkę chodzi ale ona leży poza pasem drogowym. To jest jedno.  
Druga rzecz, to faktycznie ta droga jest od 30 chyba lat – pamiętam dyskusję 
nad zmianą nazwy tej drogi z Alei 40-lecia PRL na Aleję Kociewską. Pamiętam 
również głosy Pani Radnej, która wbrew temu co dzisiaj mówi wtedy była za a 
nawet chciała utrzymać starą nazwę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- dziękuję, 
zamykam temat Alei Kociewskiej. 
 
Treść wniosków: 

            2. Radna Brygida Genca 
Radna  zwraca się z prośbą, o przedstawienie informacji dotyczącej zawartych 
umów z najemcami w przejętym budynku po wypowiedzeniu umowy 
użyczenia dla Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w zakresie: 
- z kim umowy są zawarte i od kiedy, 
- na jaki czasookres, 
- wysokość czynszów 
- zmiany w stosunku do umów poprzednich zawartych na podnajem przez   
  PIPH.         

Poinformowała, że pismo TTBS wpłynęło do Komisji Finansowo- Budżetowej, 
jednakże ze względu na zbyt małą ilość informacji, Komisja zwróciła się o 
dodatkowe informacje w tej sprawie. 
Komisja również zwróciła uwagę aby wypracować jakiś system współpracy z 
TTBS. Aby przy każdym budynku nie było ,,rwania” korekty budżetu lub coś 
innego. Powinny być wypracowane pewne zasady współpracy z TTBS. Dlatego 
że TTBS bez pomocy gminy nie jest w stanie wybudować już żadnego 
budynku. 
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Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki-  temat TTBS był również 
omawiany na Komisji Polityki Gospodarczej. Komisja wystąpiła o 
zorganizowanie kolejnego spotkania z prezesem TTBS, aby ponownie wrócić 
po polityki miasta w stosunku do tej spółki. Wiązało się to z tym, że z jednej 
strony faktycznie były jakieś tam przypuszczenia co do ewentualnego 
wystąpienia Pana Prezesa, on dopiero potem złożył ten wniosek odnośnie 
dofinansowania. Ale jednocześnie w trakcie dyskusji na Komisji pojawiały się 
różne głosy ze strony radnych. 
         Między innymi także, żeby zaprzestać budowy tego typu budownictwa 

na tzw. osiedlu TTBS. Aby TTBS przenieść w inne mniej atrakcyjne miejsce, a 
te działki przeznaczyć na sprzedaż pod budownictwo deweloperskie. Były w 
tym sprzeczne jak gdyby wnioski ze strony radnych. Stąd też myślę, że to 
otwarte spotkanie ze wszystkimi radnymi Panem Prezesem TTBS jest 
potrzebne, aby raz na zawsze ustalić politykę. Bo faktycznie wychodziło na to, 
że co trzy miesiące wracamy do tego tematu, za każdym razem zmieniamy 
zdanie. 
         Teraz Pan Prezes TTBS jest na urlopie, myślę, że na początku czerwca 

takie spotkanie się odbędzie. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
prośbą aby począwszy od następnej sesji rady, przekazywać wszystkim radnym 
wyciąg z narady Prezydenta Miasta, w którym ujęte są informacje na temat 
wniosków z komisji.  
 
Radny Janusz Kulpa- zwrócił się z zapytaniem: czy jest możliwość aby Pan 
Prezydent zapewnił mieszkańcom Suchostrzyg specjalistę w przychodni przy 
ul. Jagiellońskiej, ponieważ przyjmuje tam tylko internista.  
Drugie pytanie: kto wydał decyzję i co było jej powodem, że w ciągu pieszo- 
jezdnym na ulicy Jodłowej ( jest tam „Kebab”, okulista) wybudowano obiekt 
usługowo- mieszkalny. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa- jest mi bardzo przykro ale nie mam 
żadnej możliwości, aby zapewnić specjalistę w przychodni na ul. Jagiellońskiej. 
W naszej gestii jest podstawowa opieka zdrowotna. 
 
Radny Mirosław Kafka- chciałbym odpowiedzieć do zgłoszonej przez siebie 
interpelacji, ponieważ padły pytania o co mi chodzi mówiąc o turystycznym 
szlaku historycznym, kolejowym z Tczewa do Malborka. 
         Mój pomysł dotyczy tego, aby zabytkowy parowóz., który stoi za 
peronem pierwszym dworca PKP w Tczewie, lub podobny tego typu stanął na 
torach kolejowych wraz z zabytkowymi wagonami czasów wojny, który 
mógłby wozić turystów do Malborka, przez jedyny na świecie most historyczny 
na, którym ta wojna wybuchła. I abyśmy przestali dyskutować, urządzać 
konferencje i zaczęli zarabiać na turystyce, nie ujmując nic pozostałym 
zabytkom. 
 
Radny Tomasz Tobiański- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam taki 
wniosek, aby być może powołać w urzędzie miejskim taką komórkę która 
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będzie odpowiedzialna za turystykę w naszym mieście, która będzie zarabiać. 
Złoże tutaj na piśmie i proszę się tu do tego ustosunkować. 
 
3. Radna Bogumiła Jeszke 
Radna zwraca się ponownie o zmianę uchwały Rady Miejskiej umożliwiającej 
osobom prowadzącym rodziny zastępcze i adopcyjne i posiadającym tytuł 
prawny do lokalu mieszkalnego z zasobów gminy na zamianę zajmowanych 
mieszkań komunalnych z mniejszych na większe.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 54 
 
4. Radny Krzysztof Korda 
Radny wnosi o zamontowanie progu spowalniającego na jezdni przy                         
ul. Kasztanowej 12 i ul Wąskiej 4, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.  

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz.56 
 

Pkt 12  porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, oświadczenia. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
chciałbym wyprostować dwa tematy. Pierwszy: to chciałbym przeczytać pismo, 
złożone przez Klub Radnych PiS dotyczące udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, w zał. 
         Chciałbym zwrócić uwagę, że inicjatorem zaproszenia mieszkańców 
Tczewa i powiatu był Klub Prawa i Sprawiedliwości i bardzo nieeleganckie jest 
podpisanie się pod ten temat Pana Posła, dziękowanie Panu Przewodniczącemu 
itd. Bo ja rozumiem że Pan Poseł podpina się pod wszystko co może. Jest już 
żeglarzem, strażakiem i nie wiadomo czym jeszcze. No ale to naprawdę jest nie 
w porządku z jego strony, że robi tego typu rzeczy. Pan Poseł podpina się pod 
wszystko co jest możliwe, przepraszam ale tak jest i to jest fakt i wszyscy w 
kuluarach o tym mówią, a nikt nie mówi tego oficjalnie. Wiem, że jest posłem 
ale jeżeli w jakimś temacie nie uczestniczy, to nie znaczy, żeby mówił, że to 
jest jego. To po pierwsze.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  zwracam uwagę 
koledze radnemu to nie jest przedmiotem obrad sesji, żeby komentować osoby, 
które są posłami, bądź też reprezentują rangi państwowego urzędu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  
oświadczam, że taka postawa nie jest elegancka.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- druga moja 
uwaga, to proszę nie wykorzystywać sesji Rady Miejskiej do zwracania uwagi 
na kampanię wyborczą, która powinna odbywać się poza samorządem. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  
przepraszam ale nie wymieniłem nazwiska. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- tu nie chodzi o 
nazwisko, pan radny wymienił w tej chwili listę na którą należałoby głosować. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  
nie wymieniłem. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- jak to nie – Prawo 
i Sprawiedliwość. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  ja 
tylko powiedziałem, że Klub PiS serdecznie zaprasza – dobrze nie będę się 
kłócił. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- złamał Pan 
ustawę o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  
absolutnie nie, proszę sobie odsłuchać nagranie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- nie będę 
odsłuchiwał, ja wiem co mówię. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  ja 
też. 

Drugi temat, który chciałbym, wyprostować to temat, który tutaj przypisała 
mi pani radna Gertruda Pierzynowska.  

Nie mam nic przeciwko temu, żeby taksówki jeździły po ulicach, po osoby 
niepełnosprawne konkretnie chodziło o ul. Mickiewicza i Krótką.  Zresztą na 
Komisji Polityki Gospodarczej przegłosowaliśmy ten temat. Sam byłem 
świadkiem sytuacji, którą wyjaśniłem z kolegą, gdzie taksówkarz zabrał po 
godzinie 14. 00 młod osobę z Placu Hallera i pojechał ul. Krótką. A ul. Krótka 
nie jest ulicą do jeżdżenia samochodem. Myśmy się zgodzili na Komisji 
Polityki Gospodarczej, owszem na sytuacje wyjątkowe ale nie na sytuacje, aby 
to było codziennością.  

 
Radna Bożena Chylicka- muszę powiedzieć koledze, że tak nieładnie. Kolegi 
Posła nie ma już, nie ma jak się bronić. A ponadto jak pamiętam, to Pan Poseł 
podpierał się artykułem właśnie  do informacji z „ Panoramy Miasta”. Myślę że 
to nie było fair.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
jest jeszcze jeden element tej sprawy, o którym koleżanka nie wiedziała a 
mianowicie pismo, które przeczytałem było skierowane właśnie do Pana 
Przewodniczącego, aby umieścić to zaproszenie w „Panoramie Miasta”. I stąd 
wziął się ten cały temat. 

 
Roman Kucharski Dyrektor Biura Jana Kulasa- Panie Przewodniczący, Panie 
Prezydencie, Szanowni Radni.  
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Zapraszałem do biura zawsze macie temat do Posła kiedy Posła nie ma. 
Przecież ja nie będę tutaj za Posła odpowiadał. W poniedziałek Poseł 
przyjmuje, może każdy przyjść. A wy zawsze podejmujecie dyskusję, że Poseł 
to, że Poseł to. 
         Naprawdę jeżeli macie jakieś tematy, był Poseł, mówił, trzeba było do 
Pana Przewodniczącego dać propozycję, przedstawić zapytania 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
krótkie sprostowanie, moja wypowiedz była reakcją na wystąpienie Posła na tej 
sesji, dlatego przyznaję, że może było to niezręcznie, że mogłem zabrać glos od 
razu. No ale z drugiej strony mam prośbę do Pana Przewodniczącego, żeby po 
wystąpieniu Pana Posła, po prostu zapytał czy są jakieś pytania do Pana Posła. 
 
Radna Bożena Chylicka- muszę zabrać tu głos, ponieważ kolega mówił tu, że to 
właśnie PiS zwrócił się o umieszczenie artykułu w biuletynie Panorama Miasta. 
W artykule nie ma ani słowa na temat, że to PiS jakieś swoje sugestie składało 
A ponadto jest tutaj dokładny opis przystąpienia do wyborów i warunków, 
także myślę, że to nie ma nic wspólnego z PiS-em. A jeszcze chciałam 
powiedzieć, że kolega mówił, głosujcie na jednego radnego z powiatu. A z 
kolei jak wybraliśmy sobie Posła też swojego, to ten już Poseł jest zły. Bądźmy 
konsekwentni, rzeczywiście potrzebny jest nam poseł, to jest nasz Poseł, tego 
Posła wybraliśmy.  
Dobrze jak będzie drugi Poseł w Parlamencie Europejskim, ale też należy go 
wówczas szanować. A nie , na tego naszego głosujmy, a ten drugi to jest już 
niedobry.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
jestem wywołany do odpowiedzi.. 
Koleżanko, ja jedynie uważam, że Pan Poseł jako osoba publiczna, nie jest 
osobą, która nie popełnia błędów. Jeżeli mam jakąś krytykę wobec Posła, to ją 
wypowiadam. Nie rozumiem, dlaczego koleżanka nie pozwala mi tego zrobić. 
Mogę go szanować, mogę cenić jego pracę, ale jeżeli uważam, że w jakimś 
momencie postępuje źle, to o tym mówię. To jest wszystko. To nie jest osoba, 
która nie powinna być krytykowana. Taki był sens mojej wypowiedzi. A radna 
sugeruje, że powinienem go tylko chwalić i nie mieć żadnych pretensji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę Państwa 
zamykam dyskusje na temat Posła, jeżeli ktoś zabierze głos na temat Posła Jana 
Kulasa, zabiorę mu głos. Mam takie prawo. To nie jest przedmiotem dzisiejszej 
sesji. Bardzo proszę uszanować Posła Jana Kulasa, czy też inne kandydatury, 
tym bardziej na sesji. Bo w tym momencie dyskusja zmierza nie w tym 
kierunku. 
 Natomiast chcę wszystkim Państwu odpowiedzieć, ponieważ radny Krzysztof 
Misiewicz wywołał temat, który musze do końca zamknąć odnośnie 
umieszczania w Biuletynie Panorama Miasta, czy też tej dyskusji na temat 
agitacji do wyborów Parlamentarnych na sesji Rady Miejskiej.  
Otóż, Klub Radnych PiS zwrócił się do Rady Programowej Panoramy Miasta , 
o to, aby umieścić ogłoszenie wyborcze. Radny Klubu PiS z zaznaczeniem 
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głosowania na ich kandydata, który jest z PiS na terenie miasta Tczewa . Klub 
Radnych PiS otrzymał ode mnie jako przewodniczącego rady następująca 
odpowiedź. Odczytam odpowiedź ( pismo w załączeniu).  
Proszę zauważyć, że art. 146 mówi: kto w ramach kampanii wyborczej do 
parlamentu Europejskiego prowadzi agitację wyborczą w siedzibach urzędów 
administracji rządowej, samorządowej itp. Podlega karze grzywny. Nie pisze 
się co zawiera się w temacie agitacji. I proszę nie mieć pretensji, że ja na to 
zwracam uwagę. Dziękuje bardzo w tym temacie. 
 
Radny Mirosław Kaffka – panie przewodniczący wywołał pan temat, używając 
nazwy kandydata i partii. Kolega Misiewicz nie użył ani nazwy partii, ani 
nazwy kandydata tejże partii. Temat, który miał być umieszczony w Panoramie 
Miasta, był zachęceniem obywateli do wzięcia udziału w wyborach. Nie był 
odniesieniem do ukierunkowanego głosowania na partie i kandydata przede 
wszystkim.  
Druga rzecz dotyczy samej Panoramy Miasta i redaktorów, którzy go redagują. 
Chciałem teraz powiedzieć coś, co miał powiedzieć kolega Kazimierz 
Smoliński. Wrócę do tematy uroczystej sesji 30 stycznia br. Panie 
przewodniczący nie chcę tutaj broń Boże krytykować Posła Jana Kulasa, nie 
jest to krytyka. Tylko kiedyś powiedziano, że doszło do precedensu właśnie na 
uroczystej sesji Rady Miejskiej, kiedy Pana Posła Jana Kulasa poza 
scenariuszem wpuszczono na scenę, by mógł dziękować w swoim imieniu kilku 
osobom, za ich osiągnięcia. Nie było to w scenariuszu, a Pan Poseł wystąpił, 
powiedział, zareklamował siebie i ludzi, których udekorował.  
W Panoramie Miasta Pan Poseł od samego początku w każdym momencie jest 
reklamowany. Czy nadużywa tej gościnności w Panoramie Miasta czy nie, nie 
mi sądzić. Niech to ocenią wyborcy, mieszkańcy, radni. Ale jest w każdej 
panoramie Miasta. A w każdej Panoramie Miasta chociażby z obrad sesji nie 
ma informacji, jeżeli chodzi o prace poszczególnych radnych, czy komitetów.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- nie zgadzam się z 
kolegą radnym, ale niech już tak będzie. Radny zgodnie z uchwałą z 1994 roku 
dotycząca regulaminu Biuletynu Panorama Miasta ( proszę tą uchwałę 
ubogacić) punkt 4 ppkt 5 i 6, ma prawo zgłaszać swoje wypowiedzi, ma też 
prawo grupa radnych. Macie Państwo prawo z tego skorzystać. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym tylko uzupełnić wypowiedź kolegi. 
Owszem nazwę partii przytoczyłem, ale to było jako zaproszenie i to zupełnie 
inaczej brzmiało.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ale kolega radny 
nie miał innej partii na myśli.  

 
Radny Krzysztof Misiewicz – nie chciałbym tylko wytłumaczyć sprawę jak to 
wyglądało. Owszem nasz wniosek był konkretny, dotyczył jednej osoby, ale 
tutaj koleżanka Grażyna Antczak uczestnicząca w obradach zespołu Panoramy 
Miasta, wycofała się z punktów, które były sporne. Czyli ze wskazania 
kandydata. Nasza kolejna propozycja była  taka, aby ogólnie zachęcić do 
głosowania. I to wszystko.  



 37 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – aby było ściślej 
kolego Krzysztofie, to nie ja wycofałam się z tego zapisu, tylko kolega 
przewodniczący zespołu Kazimierz Ickiewicz zaproponował, aby nie było 
zapisu, że głosujemy na określonego kandydata, tylko aby był zapis,  
zaproszenie do wyborów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- cała ta dyskusja 
jest kampania wyborczą w myśl art. 146. Ucinam na ten temat dyskusję. Proszę 
Państwa, to jest wykorzystywanie luki prawnej, nie wprost zapisanej w 
ustawach. Nikt tego nie przewidywał i radny ma prawo z tej mównicy mówić o 
tematach zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Na pewno nie ma 
tam ani słowa o odnoszeniu się do kampanii wyborczej. I zapis w regulaminie 
panoramy Miasta, mówi też o wystąpienia grupowych, czy pojedynczych 
radnych w odniesieniu się do pracy radnego w myśl ustawy o samorządzie 
gminnym. Czy ja się dobrze wyrażam, czy ktoś tego nie rozumie. Jak nie 
rozumie, nie dopuszczę do głosu w tej sprawie.  
W tej chwili ucinam dyskusje na temat jakichkolwiek wyborów.  
 
Radny Mirosław Kaffka – chciałbym panu przewodniczącemu zadać jedno 
pytanie w  sprawie, o której pan mówił. Ponieważ pewnych rzeczy nie 
rozumiem i prosiłbym o wyjaśnienie.  
Jeżeli tutaj mówimy o tych sprawach bardzo ważnych podlegających karze 
grzywny(pan przewodniczący sam to powiedział), to ja chciałbym zadać 
pytanie: Dziejesz wystąpienie Posła Jana Kulasa jaki miało charakter? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- odbieram koledze 
radnemu głos. 
Radny Mirosław Kaffka – przepraszam chciałem tylko zapytać. Mówiąc o tym, 
o czym mówił Pan Poseł, to było polityczna reklama przed wyborami.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- odbieram koledze 
radnemu głos.  
Radny Ryszard Brucki – mam prośbę do koleżanek i kolegów radnych. Nie od 
dzisiaj jestem radnym, a jeszcze się nie spotkałem z taką dyskusją.. Według 
mnie czy to będzie wybrany poseł z PiS-u, czy z jakiejkolwiek partii, będę go 
zawsze szanował. Chciałbym Was prosić żebyście szanowali obecnego Posła,   
którego wybrało społeczeństwo. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- bardzo dziękuję 
radnemu seniorowi, za tą wypowiedź.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – poinformowała o zorganizowanym w dniu 30 
maja Dniu Dziecka. Jednocześnie zwróciła się z prośbą użyczenia małego 
namiotu na te imprezę.   
 
Radny Mirosław Kaffka – zaprosił na festyn poświęcony dzieciom z okazji 
Dnia Dziecka, który odbędzie się 2 czerwca o godz. 12 w Szkole Podstawowej 
Nr 10. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poruszył sprawę 
zbiórki pieniędzy na stroje z okazji 750 lecia miasta Tczewa, która odbędzie się 
30 stycznia 2010r.  
 

      Więcej uwag nie zgłoszono             

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXXIV 
sesji, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
Obrady sesji zakończono o godz. 1510  

                                                                                

 
 
 
 
 

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

 


