
 

 

P r o t o k ó ł  N r XXXV/2009 

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

z dnia 25 czerwca 2009 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

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

             Obecni radni     :                               -                 23 / wg listy obecności 
 
             Nieobecni radni :                            -                             -      
                             
             Obecni goście zaproszeni                 -                   7 / wg listy obecności 
 
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – otworzył               
      XXXV sesję Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji.  
 
       W i t a j ą c  : 

1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji 
2. Prezydenta Miasta Zenona Odya, 
3. Zastępcę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego  
4. Zastępcę Prezydenta Miasta Zenona Drewę, 
5. Skarbnika Miasta Helenę Kullas, 
6. Sekretarz Miasta Zytę Myszka, 
7. Przewodniczącego Oddz. NSZZ „Solidarność” Marka Nagórskiego 
8. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego, 
9. Prokuratora Rejonowego Mirosława Szymańskiego, 
10. Komendanta Komendy Państwowej Powiatowej Policji w Tczewie 

Roberta Sudenis, 
11. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
12. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
13.  przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 

 
 
Pkt.2 porządku posiedzenia  

 
Na podstawie listy obecności  Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz 
Mroczkowski  stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 23 radnych i na 
podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym jest wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych 
porządkiem obrad. 
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           Pkt.3 porządku posiedzenia 
           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
że w projekcie proponowanego porządku obrad sesji z dnia 15.06.09 r. ujęte 
były stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie  Inicjatywy 
Obywatelskiej odnośnie: zaniechania budowy ul. Nowosuchostrzyckiej i  
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy                
ul. Żwirki obok marketu „Polo”. 

W międzyczasie otrzymałem informację od Pana Prezydenta w tej sprawie 
i zdjąłem w/w stanowiska z porządku obrad.  
Otóż w dniu 19 maja br. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek 
Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w składzie: Gertruda Pierzynowska, Halina 
Daniel, Maria Szyber, Ewa Wiśniewska, Danuta Radziszewska, Włodzimierz 
Boderek, Andrzej Lenarciak, Zdzisław Osowiecki, Janusz Kulpa. 

Komitet utworzony 5 maja 2009 roku, przywołał uchwałę Rady Miejskiej 
z dnia 28.02.2008 r. w sprawie powołania Inicjatywy Obywatelskiej 
mieszkańców i wnosi o zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa tj.: 
- zaniechanie planu budowy Alei Kociewskiej (Nowosuchostrzyckiej) 
- zmiany zagospodarowania terenu przy markecie „Polo” funkcji 

mieszkaniowej na funkcję rekreacyjno -  sportową.  
 

Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z prośbą o przedstawienie w całości 
porządku dzisiejszego posiedzenia sesji. 

 
Radny Kazimierz Smoliński – poinformował, aby Pan Przewodniczący w tej 
chwili nie czytał tego co rozpoczął, tylko w imieniu Klubu Radnych PiS złożył  
wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 12, który ma zastąpić podjęcie 
uchwał o treści: Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 19 maja 2009 r.  
  Uzasadnieniem do tego wniosku jest treść uchwały Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 28.02.08 r. w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej mieszkańców 
Tczewa. W której § 4 mówi, że jeżeli inicjatywa obywatelska spełnia wymogi 
niniejszej uchwały i jest poparta podpisami co najmniej 200 mieszkańców, to 
Przewodniczący Rady jest zobowiązany przedłużyć ją Radzie Miejskiej do 
rozpatrzenia w przeciągu dwóch miesięcy od jej złożenia. 
  W związku z tym, że zapis jest jednoznaczny, wnosimy o uzupełnienie 
porządku obrad o punkt 12 „Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 19 
maja 2009 r.”  
Uważam, że to co Pan Przewodniczący chce w tej chwili zrobić, czyli 
rozpatrywać tą inicjatywę w trakcie omawiania porządku obrad jest to 
niewłaściwe podejście. Należy ująć to jako punkt w porządku obrad dzisiejszej 
sesji, w którym Pan Przewodniczący przedstawi swoje stanowisko, ewentualnie 
Pani Architekt i my będziemy mogli zadawać pytania. Będzie to rozpatrywanie 
tej inicjatywy. Skutkiem tego rozpatrzenia mogą być uchwały lub też może to 
się skończyć tylko i wyłącznie naszą dyskusją. 
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Z tego co wcześniej Pan Przewodniczący i Pan Prezydent mówił na  
konwencie i komisjach wynika, że nie możemy podjąć uchwały w tym zakresie 
ale musimy rozpatrywać tą inicjatywę, ona musi być w porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuję koledze 
radnemu z tym, że zwraca uwagę, że regulamin Rady mówi, iż Rada podejmuje 
stanowiska, opinie bądź też uchwały. W jakiej kwestii kolega radny chciałby to 
ująć. 
Radny Kazimierz Smoliński – nie wiemy w tym przypadku, czym zakończy się 
to rozpatrzenie ale musimy ją rozpatrywać. Może nie zakończyć się żadnym 
stanowiskiem, ani żadnym innym formalnym zakończeniem tego procesu.  
Panie Przewodniczący, jakie Pan ma uzasadnienie, żeby nie przedłożyć radzie 
tej inicjatywy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – uzasadnienie 
następujące. Ponieważ uchwała mówiąca o Inicjatywie Obywatelskiej daje 
Przewodniczącemu Rady czas dwóch miesięcy do podjęcia uchwały i 
rozpatrzenia.  
19 maja br. otrzymałem informację na temat Inicjatywy Obywatelskiej, 20 maja 
br. skierowałem zapytanie do Pana Prezydenta o wyrażenie opinii, 18 czerwca 
otrzymałem odpowiedź od Pana Prezydenta, którą chciałbym Państwu 
przedstawić. 
 
Radny Kazimierz Smoliński – ujmijmy to w porządku obrad i to jest to 
rozpatrywanie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ale nie będzie 
efektu ostatecznego. 
 
Radny Kazimierz Smoliński – nie musi być żaden efekt ostateczny, Panie 
Przewodniczący. Proszę przegłosować wniosek formalny o uzupełnieniu 
porządku obrad sesji i Pan Przewodniczący nie może ze mną dyskutować tylko 
proszę ten punkt głosować. 
 
Radny Zbigniew Urban – opierając się również na literalnych zapisach w 
uchwale o Inicjatywie Obywatelskiej tj. § 4 jest wprost zapis: „ jeżeli 
Inicjatywa Obywatelska spełnia wymogi niniejszej uchwały i jest poparta 
podpisami co najmniej 200 mieszkańców Tczewa, to Przewodniczący Rady jest 
zobowiązany przedłożyć ją Radzie Miejskiej do rozpatrzenia w przeciągu 
dwóch miesięcy od jej złożenia” 
I to jest istotne, to już zostało tutaj powiedziane. Jest to uzasadnienie do 
wniosku formalnego, które za chwilę złożę. 
Inicjatywa Obywatelska wpłynęła 19 maja br., czy Pan Przewodniczący planuje 
jeszcze posiedzenie Rady do 19 lipca br., aby dotrzymać termin i  przedstawić 
to radzie, zgodnie z tym co uchwaliliśmy. To jest pytanie pierwsze. 
 A mój wniosek formalny jest taki: Potwierdzam to, co powiedział Radny 
Kazimierz Smoliński i uzasadniam dodatkowo wniosek Radnego Kazimierza 
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Smolińskiego tym, że Komisja Polityki Gospodarczej w dniu 18 czerwca na 
swoim posiedzeniu sformułowała wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad 
sesji rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 19 maja 2009 r. , a zdjęcie 
ujętych stanowisk Rady w tej sprawie. 
 W związku z powyższym pytam, czy pan Przewodniczący uszanuje 
wniosek Komisji Polityki Gospodarczej i wprowadzi ten punkt do porządku 
obrad? 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się do 
Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej o odczytanie wniosku 
komisji.   
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn  - 
przedstawił wniosek komisji o treści:  
,, Komisja wnosi o zdjęcie porządku obrad sesji w czerwcu pkt. 13 Stanowisko 
Rady Miejskiej w sprawie zaniechania planów budowy tzw.  ul. „ 
Nowosuchostrzyckiej” od ul. Jagiellońskiej do drogi krajowej nr 1 i pkt. 14 
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa dotyczącego terenu przy ul. Żwirki obok 
marketu „Polo” z funkcji mieszkalnej wielorodzinnej na funkcję wyłącznie 
rekreacyjno – sportową. Jednocześnie Komisja wnosi o wprowadzenie pkt. „ 
Rozpatrzenie inicjatywy obywatelskiej Mieszkańców Osiedla Suchostrzygi w 
Tczewie z dnia 19 maja 2009 r.” 

Radny Zbigniew Urban – w związku z tym, chciałem potwierdzić, że wniosek, 
który powiedziałem był zasadny i taki zapis się znajduje, żeby nie było 
wątpliwości.    
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
że zna wniosek. Komisji Polityki Gospodarczej.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – przedstawił wniosek formalny o wprowadzenie 
do porządku obrad sesji punktu o treści: Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej 
z dnia 19 maja 2009r. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn  -  zwrócił 
się z wnioskiem w imieniu Klubu Porozumienie na Plus, o 5 minut przerwy w 
obradach sesji. 

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

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
Następnie  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – podał pod 
głosowanie wniosek formalny złożony przez radnego Kazimierza 
Smolińskiego, o wprowadzenie do porządku obrad sesji, jako punkt 12 
„Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 19 maja 2009 r.”  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek  

radnego Kazimierza Smolińskiego 

dotyczący wprowadzenia do porządku obrad sesji, jako punkt 12 -  

           „Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 19 maja 2009 r.” 
 

podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. - 1 
( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 23 radnych)  

 
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Kazimierza Smolińskiego i 
wprowadziła  porządku obrad sesji jako punkt 12 ,,Rozpatrzenie Inicjatywy 

Obywatelskiej z dnia 19 maja 2009 r.” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy ktoś z 
radnych ma kolejną propozycję zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji? 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban - zgłosił wniosek 
formalny, do porządku obrad.  
Na wniosek Radnego Romana Kucharskiego, przewodniczącego zespołu 
kontrolnego Komisji Rewizyjnej, proszę o  zdjęcie z porządku obrad punktu 
13.9 – projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta 
Tczewa.  
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Zbigniewa Urbana, o zdjęcie z 
porządku obrad punktu 13.9 – podjęcie uchwały w sprawie zaleceń 
pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Tczewa.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek  

radnego Zbigniewa Urbana 

o zdjęcie z porządku obrad punktu 13.9 – podjęcie uchwały 

w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Tczewa. 
podjęto jednogłośnie: za – 23,  

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 23 radnych)  
 

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie z porządku obrad punkt 
13.9 – podjęcie uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta 
Miasta Tczewa. Powyższy punkt wykreślono z porządku obrad sesji.  
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Następnie 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya -  zgłosił wniosek o wykreślenie z 
porządku obrad sesji punktu 13.4 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie powołania Miejskiego Komitetu Organizacyjnego obchodów 
Jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich miastu Tczew. Ponieważ 
wnioskodawcy  nie zgłosili kandydata, wobec powyższego projekt uchwały jest 
bezprzedmiotowy.  

 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie wniosek zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zenona Odya, o 
wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 13.4 - podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Miejskiego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 750-
lecia nadania praw miejskich miastu Tczew. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek 

Prezydenta Miasta Zenona Odya 

o zdjęcie z porządku obrad punktu 13.4 - podjęcie uchwały w sprawie 

powołania Miejskiego Komitetu Organizacyjnego obchodów 

Jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich miastu Tczew 

 
podjęto większością głosów: za – 22, przeciw – 0, wstrz. - 1 

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 23 radnych)  
 
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek  o zdjęcie z porządku obrad punktu 
13.4 - podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiego Komitetu 
Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich 
miastu Tczew. Wobec powyższego punkt ten zdjęto z porządku obrad sesji.  

 
           Następnie  

Radny Mirosław Kaffka – w imieniu Klubu Radnych PiS zwrócił się z prośbą o 
udzielenie w punkcie 6 porządku obrad, głosu Panu Piotrowi Dowbor, z 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przyjął prośbę 
radnego do realizacji. 
 
Radna Grażyna Antczak – wyraziła wątpliwości dotyczące projektu uchwały w 
sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach 
wsparcia, ponieważ projekt uchwały nie był rozpatrywany na posiedzeniu 
Komisji Społecznej ze względu na zbyt późne dostarczenie go członkom 
Komisji. Czy ten temat Komisja Polityki Społecznej będzie jeszcze omawiała. 
 
Przewodniczący Komisji Społecznej Krzysztof Korda -  rzeczywiście w 
ostatniej chwili weszła ta uchwała pod obrady Komisji. Zdecydowaliśmy, że 
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spotkamy się dzisiaj w czasie przerwy na posiedzeniu i wydamy opinię. 
Proponowałbym aby ten punkt pozostał w porządku obrad sesji. 

 Następnie 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Barbara Kamińska – zgłosiła wniosek o 
zdjęcie z porządku obrad punktu 13.7 – projektu uchwały w sprawie  trybu i 
kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno- 
wychowawcze do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej. 
Prezydent Miasta przychylił się do wniosku Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie wniosek radnej Barbary Kamińskiej o zdjęcie z porządku obrad 
sesji punktu 13.7 - projekt uchwały w sprawie  trybu i kryteriów przyznawania 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 
Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek  

radnej Barbary Kamińskiej 

 o zdjęcie z porządku obrad punktu 13.7 – podjęcie uchwały 

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za 

osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 23 radnych) 
 

Rada przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 13.7 - projekt 
uchwały w sprawie  trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za 
osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze. Punkt ten, zdjęto z porządku obrad 
sesji.  
 
Następnie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
propozycję Prezydenta Miasta dotyczącą wprowadzenia do porządku obrad 
projektu uchwały z dnia dzisiejszego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 
2009 r. (sygn. akt II SA/GD 413/08) wydanego w sprawie skargi Powiatu 
Tczewskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XI/85/2003 z dnia 28 
sierpnia 2003 r. 
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Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  - uzasadnił wprowadzenie 
powyższego projektu uchwały do porządku obrad sesji. 

 
Radny Kszysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym treści 
wyroku. 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – punkt ten byłby 
omawiany pod koniec obrad sesji, więc zobowiązuję się do tego czasu 
dostarczyć wyrok sądu, można się będzie z nim zapoznać. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, 
że z przyczyn technicznych, nie otrzymaliśmy materiałów. Z racji terminów 
projekt tej uchwały musielibyśmy podjąć dzisiaj.  

 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji wraz z wnioskiem Prezydenta Miasta 
dotyczącym  wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu - podjęcie uchwały 
w sprawie  wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2009 r. (sygn. akt II SA/GD 
413/08) wydanego w sprawie skargi Powiatu Tczewskiego na uchwałę Rady 
Miejskiej w Tczewie Nr XI/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
- przyjęto jednogłośnie : za – 23 

( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 23 radnych) 
 
          Rada Miejska w Tczewie przyjęła porządek obrad sesji wraz z autopoprawkami.     
                
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 28 maja 2009. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 maja 2009 r.                     
    do 24 czerwca 2009 r. 
7. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez zespoły kontrolne   
    Komisji Rewizyjnej dotyczących:  
-  wydatkowania środków z budżetu miasta na zadania własne gminy realizowane   
    przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
-  projektu: „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda”.  
    Kontrola postępowania przetargowego dotyczącego przystani w Tczewie, 
-  pozyskiwania i wydatkowania środków z UE do końca trzeciego kwartału 2007 r.                               
    z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu miasta 
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II . Część druga: 
8. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2008 / 2009.  
9. Informacja o stanie czystości i porządku na terenie miasta Tczewa. 
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
11. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście    
      Tczewie  w 2008r. 
12. Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 19 maja 2009r.  
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
     13.1 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania   
       nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych 
     13.2 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, 
     13.3 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r.,  
     13.4 uchwalenia regulaminu targowisk w mieście Tczewie 
     13.5 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia                           
             zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
    13.6.ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i   
             mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w   
             ośrodkach wsparcia. 
     13.7 wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu   
            Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2009 r. (sygn. akt II SA/GD   
            413/08) wydanego w sprawie skargi Powiatu Tczewskiego na uchwałę Rady   
            Miejskiej w Tczewie Nr XI/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
14. Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przebudowy ulicy Jagiellońskiej. 
15. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
16. Wolne wnioski, oświadczenia. 

 

Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie  

           z dnia 29 maja 2009 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, 
że protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 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 28 maja 2009r. 
 

           W wyniku jawnego głosowania   
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

                                                        z   dnia 29 maja 2009r. 
- przyjęto większością głosów : za – 22, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 23 radnych) 
wstrzymał się od głosu Z. Urban,  

                Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji  z dnia 28 maja 2009r 
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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. 
 Poinformował, że jest potwierdzenie o  dofinansowaniu projektu 
unijnego dotyczące „Domu Przedsiębiorcy”. Wartość projektu 4.100.000 zł. 
dofinansowanie na poziomie 75%, czyli miasto otrzyma 3.100.000 zł. z 
działania wspieranie przedsiębiorczości. 
Trzy kolejne wnioski, które złożyliśmy są w trakcie oceny a następnie do  
decyzji zarządu województwa. 
 Poinformował również, że odbyło się spotkanie wspólnego zespołu 
powiatowo- miejskiego do spraw inwestycji realizowanych na terenie miasta. 
Przedmiotem spotkania było kilka tematów. Między innymi pozwoliłem sobie 
wyrazić niezadowolenie w sprawie koszenie trawy przy drogach powiatowych. 
Minęło praktycznie pół roku, trawa przypomina zboże na polach. Powiat 
tłumaczył się tym, że nie był w stanie do tej pory zorganizować przetargu. 
Miasto dokłada się w kwocie 130 tys. zł do tej akcji powiatowej, 
zapowiedziałem już Panu Staroście, że będziemy wnosili o obniżenie tej kwoty, 
skoro tam przez parę miesięcy nic się nie działo, to nie ma powodu żeby za te 
miesiące płacić.  
 Korzystając z tego, że sesja jest nagrywana i bezpośrednio przekazywana 
mieszkańcom Tczewa, zaprosił mieszkańców Tczewa w dniu 18 lipca br. od  
10. 00 – 13.00 przed Urzędem Miasta zorganizowana będzie dla chętnych akcja 
pobierania krwi.  

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do przedstawionej przez Z-cę Prezydenta Miasta informacji są 
pytania? 
 
Radny Mirosław Kaffka – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym  obchodów 15 
sierpnia br.-  Święta Wojska Polskiego.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zbigniew Drewa – środki na obchody dnia 
Wojska Polskiego 15 sierpnia i na organizację tego przedsięwzięcia są 
zabezpieczone, jesteśmy gotowi organizacyjnie. Natomiast nie miasto jest 
organizatorem tego święta, tylko Jednostka Wojskowa, tak więc czekamy na 
informacje od Dowódcy Jednostki Wojskowej, jak mają wyglądać obchody 
Dnia Wojska Polskiego i czego organizator oczekuje od miasta w tym zakresie.  
 
Radna Barbara Kamińska – sygnalizowaliśmy już na Komisji Edukacji 
niepokój, który dotyczy dalszego funkcjonowania CED w Tczewie.  
Została tutaj przedstawiona informacja, że Prezydent podjął decyzję o 
wstrzymaniu naboru na kilka kierunków w tej szkole. Należy zadać pytanie co 
dalej w tym temacie. Abyśmy przynajmniej na ten moment usłyszeli coś więcej 
niż na Komisji Edukacji. 
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Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zbigniew Drewa – poinformował, że decyzja 
Prezydenta Miasta o zamknięciu kilku kierunków wynikała z tego, iż stany 
ilościowe w poszczególnych oddziałach szczególnie klas pierwszych były 
zastraszająco niskie.  
Ekonomia wymusza następujące posunięcia. Wraz z powiatem prowadziliśmy 
analizę.  Jest zabezpieczenie w innych placówkach prowadzonych przez powiat 
czy też przez osoby prywatne tych kierunków, które CED proponował. 
W sierpniu chcemy Państwu zaproponować debatę o przyszłości CED-u. 
 Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa wraz z Panią Dyrektor CED, 
udzielali odpowiedzi na zapytania i wątpliwości przedstawionych przez 
radnych odnośnie funkcjonowania CED w Tczewie. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – Panie i Panowie Radni, aby zakończyć 
tą dyskusję pozwolę sobie na takie stwierdzenie. Byłem jednym spośród tych, 
którzy CED tworzyli, a więc będę ostatni, który by chciał go zlikwidować. 
Myślę, że do tego komentarza nie trzeba. 
 Ale też nie chciałbym od Państwa usłyszeć, że CED jest prywatną szkołą, 
gdzie na oddziale jest 70 uczniów. A więc jeżeli taką informację mamy, to 
musimy coś z tym problemem zrobić.  
Dzisiaj CED funkcjonuje, ograniczyliśmy tylko nabór na niektóre kierunki 
jeżeli chodzi o pierwszy rok. myślę, że to jest jakby sygnał, że musimy się 
poważnie zastanowić nad tym tematem. Żadne decyzje nie zostały podjęte, co 
do likwidacji tej placówki, proszę to przyjąć jako pewnik. Jeżeli będziemy 
przygotowani na różne warianty to na pewno Państwu je przedstawimy. 

 
Pkt .6  porządku posiedzenia  

           Informacja ze zgłoszonych  

           interpelacji przez radnych  

           w okresie od 28 maja 2009 r.                     

           do 24 czerwca 2009 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 28 maja 
2009 r. do 24 czerwca 2009 r. stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu. 
Zwrócił się z zapytaniem, czy do przedstawionej informacji są pytania? 
 
Radny Zbigniew Urban – podziękował Panu Prezydentowi Miasta, za realizację 
trzech zgłoszonych interpelacji.   

  
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się z zapytaniem: odnośnie planu 
zagospodarowania przestrzennego- rysunku. Czy na pewno jest zapewnienie 
Pana Prezydenta, że analiza ekonomiczna dotycząca poszerzenia granic miasta, 
będzie ujęta również w działaniach i przygotowaniu zmian jeśli chodzi o 
rysunek w planie gospodarowania.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – poinformował, że 
procedura związana z przystąpieniem do zmiany stadium i miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie teksu i rysunku, jest w tej 
chwili na etapie przygotowania wstępnej analizy istniejących dokumentów. W 
m-cu sierpniu spotka się miejska komisja architektoniczno- urbanistyczna, która 
dokona oceny dokumentów i sformułuje wnioski. Planujemy, jak zdążymy na 
komisję sierpniową, albo na sesję wrześniową, przygotować stosowną uchwałę 
Rady o przystąpieniu do procedury związanej ze zmianą planu.  
Oczywiście musieliśmy zagwarantować odpowiednie środki finansowe w 
budżecie na rok 2010 na przygotowanie takiej zmiany.  
 Jeżeli chodzi o drugą część pytania, na Komisji Finansowo- Budżetowej 
już potwierdziłem takie zobowiązanie, jest ono aktualne, w zakresie zalecenia 
dla firmy przygotowującej zmianę stadium, będzie również analiza 
ekonomiczna związana z poszerzeniem granic miasta.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska  - zwróciła się z prośbą, aby rozpatrzenie 
wniosku TTBS o podwyższenie kapitału zakładowego, przenieść z m-ca 
września na sierpień br. uzasadniając to tym, że we wrześniu, jest zbyt późno na 
składanie wniosku o kredyt na budowę w ramach TTBS-u. 
 
Następnie głos zabrał 
Piotr Dowbor z Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, 
przedstawiając informację na temat projektu trasy turystycznej Malbork-Tczew. 
Poinformował również, o propozycji przeniesienia skansenu- muzeum 
kolejnictwa z Kościerzyny do Tczewa na teren dawnej Parowozowni.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – poinformował, że przeniesienie 
skansenu kolejnictwa do Tczewa jest dobrym pomysłem. Lecz problem jest w 
tym, że to co jest charakterystyczne dla Tczewa jest w złym stanie technicznym. 
Zarówno Most Tczewski jak i teren lokomotywowni wymaga nakładów 
finansowych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Kazimierz Ickiewicz – 
poinformował, iż żyje jedyny obrońca miasta Tczewa z 1 września 1939r. 
wówczas ppr. rezerwy Waldemar Faterkowski. 
 
Pan Maciej Kacmajor ze Stowarzyszenia Historycznego „Prusy” z Malborka 
przedstawił krótki zarys historyczny i wystąpił o nadanie tytułu Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa, dla Pana Waldemara Faterkowskiego. 

 
Radny Mirosław Kaffka – poinformował, że dobrym pomysłem byłoby nadanie 
tytułu Honorowego Miasta Tczewa Panu Waldemarowi Faterkowskiemu                  
1 września br., sprowadzenie pociągu historycznego 1 września aby Prezydent 
RP i Premier RP których mamy zamiar tutaj gościć, jechali historycznym 
pociągiem do Szymankowa miejsca wybuchu II wojny światowej.  
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Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – poinformował, że jako organizatorzy 
czy współorganizatorzy obchodów 1 września przewidziano takie rozwiązanie. 
Niestety ze względu na remont magistrali krajowej, takiej możliwości nie ma. 

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

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
W czasie przerwy w obradach sesji odbyło się spotkanie Komisji Polityki 
Gospodarczej.  

 
    Pkt 7  porządku posiedzenia  

Przedstawienie protokołów  

z przeprowadzonych kontroli  

przez zespoły kontrolne Komisji 

Rewizyjnej dotyczących:  

- wydatkowania środków z budżetu miasta na zadania własne gminy   

  realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- projektu: „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin –   

  Kaliningrad – Kłajpeda”. Kontrola postępowania przetargowego   

  dotyczącego przystani w Tczewie, 

           - pozyskiwania i wydatkowania środków z UE do końca trzeciego    

  kwartału 2007 r. z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu   

  miasta 
 
Radny Antoni Truszkowski – przedstawił protokół z kontroli Komisji 
Rewizyjnej w MOPS, dotyczący wydatkowania środków z budżetu miasta na 
zadania własne gminy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
Radny Zbigniew Urban  - przedstawił protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej 
w sprawie projektu: „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin –   
Kaliningrad – Kłajpeda”. Kontrola postępowania przetargowego   
dotyczącego przystani w Tczewie. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – przedstawił protokół z kontroli Komisji 
Rewizyjnej pozyskiwania i wydatkowania środków z UE do końca trzeciego    
kwartału 2007 r. z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu  miasta. 
 
Przedstawione protokoły znajdują się w materiałach Komisji Rewizyjnej.  

 
Część II 

Pkt  8 porządku posiedzenia  

           Sprawozdanie z przebiegu  

           Akcji Zima 2008 / 2009 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
sprawozdanie. 
Uwag nie zgłoszono 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima         
2008 / 2009 

Pkt 9 porządku posiedzenia 

           Informacja o stanie czystości  

           i porządku na terenie miasta  

           Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację. Zwrócił się z zapytaniem: czy są pytania do informacji o stanie 
czystości i porządku na terenie miasta Tczewa. 

 
 Pkt 10 Porządku posiedzenia 
           Informacja o stanie bezpieczeństwa  

           na terenie miasta Tczewa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
informację, zwrócił się z zapytaniem: czy do przedstawionego materiału są 
zapytania oraz czy są zapytania do obecnych na sali Panów Komendantów, do 
pana Prokuratora? 
 
Uwag, zapytań nie zgłoszono. 
Prokurator Rejonowy Mirosław Szymański  - omówił zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa w mieście Tczewie, będące w zakresie działania Prokuratury 
Rejonowej w mieście Tczewie. 
 

Rada przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 
 

Pkt 11 Porządku posiedzenia 
           Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania  

           Problemów Społecznych w mieście    

           Tczewie  w 2008r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
raport. 
 
Uwag nie zgłoszono. 

Rada przyjęła raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w mieście Tczewie  w 2008r. 

 

 Pkt 12 Porządku posiedzenia 
           Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej 

           z dnia 19 maja 2009r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
radni otrzymali do wiadomości dwa dokumenty dotyczące w/w inicjatywy 
obywatelskiej tj: 
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- dwa wnioski złożone przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej odnośnie  
terenu zielonego przy markecie „Polo” i tzw. ulicy Nowosuchostrzyckiej, 
(formalnie nazywa się ona Aleja Kociewska) 

 
- odpowiedź Pana Prezydenta, z parafką o uzupełnienie o opinię prawną, z 

dnia 22 czerwca 2009r.  
Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? 
 
Radny Kazimierz Smoliński  - zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą, aby 
publicznie przedstawił zagadnienie inicjatywy obywatelskiej, w celu  
omówienia i dyskusji na sesji. Radni zapoznali się już z tym tematem, ale 
opinia publiczna nie. Konieczna jest dyskusja na sesji. 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
– omówiła zasady, które obowiązują przy zmianie dokumentów planistycznych.  
Inicjatywa Obywatelska dotyczy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Wniosek dotyczy zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa w dwóch miejscach. 
 Uchwalone jest stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa. Jest to dokument, który nie jest dokumentem 
prawa miejscowego, ale wiąże Pana Prezydenta do tego, żeby plany miejscowe 
były zgodne z tym stadium. 
 Mamy również uchwalony w 2005 roku plan zagospodarowania 
przestrzennego, który jest przepisem prawa miejscowego i wiąże Pana 
Prezydenta. 
Na podstawie tego planu wydaje się decyzje administracyjne. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa 
jednoznacznie zasady i tryb zmiany dokumentów. 
Wniosek mówi o zmianie planu. 
Stwierdzamy, że wnioski te nie są zgodne ze stadium uwarunkowań. Więc 
konieczne jest podjęcie uchwały o zmianie stadium w tym zakresie. Ponieważ 
dokumenty są, to raz w czasie kadencji Pan Prezydent zobowiązany jest do 
dokonania analizy funkcjonowania planu i stadium, sformułowania wniosków z 
tej analizy, zaopiniowania tych wniosków przez Miejską Komisję 
Architektoniczno – Urbanistyczną. Wnioski te przedkłada radzie, w celu 
stwierdzenia, czy stadium jest aktualne lub czy nie jest aktualne. Rada będzie 
podejmowała uchwałę, która stwierdzi, że przystępujemy do zmiany stadium. 
 W związku z powyższym Inicjatywa Obywatelska powinna zostać 
zgodnie z art. 31 zarejestrowana przez Prezydenta Miasta w rejestrze wniosków 
o zmianę. Wniosek ten zostanie zarejestrowany, co wyczerpuje: wymagania, 
procedury zawartej w ustawie.  
 W tym trybie wyczerpuje się wniosek Inicjatywy Obywatelskiej, nie ma 
tutaj potrzeby zajmowania  stanowiska Rady w tej sprawie. 
 Chce dodać, że analiza funkcjonowania stadium została opracowana, 
pewne wnioski są sformułowane. Będziemy o tym dyskutować 
prawdopodobnie we wrześniu br. Wiąże się to z kosztami, bo zmiana stadium 
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uwarunkowań obejmuje cały teren miasta. Koszty kształtują się od 100 tys. do  
3 mil. zł.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są pytania do Pani Naczelnik? 
 
Radny Zbigniew Urban – korzystając z tego, że powiedziała Pani kilka słów na 
temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chciałbym 
uzyskać informację, które być może będą również istotne dla mieszkańców 
naszego miasta. 
 Dzisiaj wyłożono m.p.z.p. w związku z tym od dzisiaj mieszkańcy 
miasta mogą składać wnioski dotyczące zmian w m.p.z.p. jeżeli chodzi o treść, 
nie o rysunek. 
Dlatego pytanie do Pani, korzystając z tego, że przekaz jest również publiczny. 
- do kiedy m.p.z.p. jest wyłożony? 
- do kiedy i do kogo można składać wnioski dotyczące zmian w m.p.z.p.? 
- kiedy i przez kogo te wnioski zostaną rozpatrzone? 
- czy wnioskodawcy zostaną powiadomieni o sposobie rozstrzygnięcia tych 

wniosków? 
- 15 czerwca Klub Radnych PiS złożył oficjalną interpelację dotyczącą 

niezwłocznego wszczęcia procedury zmieniającej m.p.z.p. w rysunku, na 
jakim etapie jest załatwienie tej interpelacji? 

 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
– poinformowała, że projekt zmiany tekstu planu jest wyłożony od dnia 
dzisiejszego do 17 lipca.  Przewidujemy 9 lipca o godz.17 debatę publiczną w 
sali nr 8.  
 Do wyłożonego planu można zgłaszać uwagi, a nie wnioski, które można 
składać w każdym terminie. Wnioski rozpatrywane są przy analizie, oczywiście 
nie ma obowiązku, żeby zostały one ujęte. Żaden przepis ustawy nie wiąże 
Prezydenta, żeby ujął dany wniosek. Zgodnie z art. 7 rozstrzygnięcie wniosków 
przez Prezydenta Miasta, nie podlegają zaskarżeniu do Sądu 
Administracyjnego. Czyli jest to rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, oczywiście 
przygotowane merytorycznie przez wydział, czy w ramach zlecenia. 
 A Państwo już raz dokonali analizy planu w 2007 roku, na podstawie 
której przyjęta została uchwała o przystąpieniu do prac nad zmianą tekstu 
planu. 
 Zmiana rysunku planu, będzie takim samym trybem jak Inicjatywa 
Obywatelska. Czyli przyjmiemy ten wniosek. Zmiana rysunku planu wiąże się 
ze zmianą stadium. Także w ten sposób prowadzimy prace urbanistyczne. 
 Stadium określa przeznaczenie terenu. Plan zagospodarowania, musi być 
zgodny ze stadium. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się z zapytaniem: czy jest możliwość 
zmiany tego planu, czy to jest już decyzja nie do rozwiązania? 
Bo zrozumiałam że jest to kosztowne i należy się tego trzymać.    
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
– chciałam powiedzieć, że jeżeli wypowiadam pewne sformułowania, to wiążą 
się one z dokumentami, które są uchwalone tzn. studium uwarunkowań i 
planem. Przekazuję jedynie te informacje, które poprzednia rada uchwaliła.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska – a obecna rada może zmienić decyzję? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
– oczywiście, może ale mając świadomość jakie skutki finansowe ta decyzja 
będzie powodowała. Jest demokracja i macie Państwo prawo uchwałę zmienić, 
biorąc pod uwagę to, że nie jest to tzw. „chciejstwo” planistyczne. To 
„chciejstwo” musi być oparte o przepisy prawa. 
Zapraszam Panią radną na rozmowę, chciała się Pani ze mną spotkać w tej 
sprawie, ale nie doszło do tego. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – mieszkańcom Suchostrzyg chodzi o 
uregulowanie ul. Jagiellońskiej. Jagiellońska jest ulicą „marszałkowską”, miało 
to już być rozwiązane dwa lata temu. Miał być to priorytet prowadzący do 
węzła komunikacyjnego. My będziemy mieli kolejną ulicę, aby włączyć się w 
ruch w ulicę Jagiellońską.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, 
aby zwracać uwagę na to co mówiła Pani naczelnik, np. art. 32, który mówi o 
możliwości zmian stadium i analizach które są w tej chwili prowadzone. Proszę 
uważnie słuchać, żebyśmy dwa razy tych samych pytań nie zadawali.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z prośbą o  przypomnienie radnym i 
mieszkańcom, jakie do tej pory rada różnych kadencji podejmowała decyzje, 
które były związane z tą sprawą, z budową nowej ulicy Nowosuchostrzyckiej i 
z ewentualnym zagospodarowaniem placu przy markecie „Polo” (czyli WPI, 
budżet, itd.)  
 Druga sprawa, to odniesienie się też do samego tekstu Komitetu, który 
stwierdza, że budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w chwili obecnej jest 
bezsensowna, bowiem przewlekają się decyzje i prace przygotowawcze co do 
ul. Jagiellońskiej. 

 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
–  poruszonych zostało kilka problemów. Plan i stadium, to jest jedna sprawa. 
Tereny te objęte są dużym planem miejscowym uchwalonym w 2005 r. jest on 
ważny na dzień dzisiejszy, tzn. obowiązuje do momentu zmiany. Jest to 
ustalenie planistyczne dotyczące przeznaczenia terenu i sposobu 
zagospodarowania. Realizacja budowy podejmowana jest w WPI, także 
uchwała w tej sprawie została podjęta. 
To wszystko wiąże Pana Prezydenta i zgodnie z tymi uchwałami podejmowane 
są działania. 
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Zmiana rozstrzygnięć następuje w ramach zmian tych dokumentów, czyli 
uchwał rady. Sprawa Nowosuchostrzyckiej. 
Sprawa zagospodarowania terenu przy markecie „Polo” jest to rezerwa terenu 
pod zabudowę wielorodzinną.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – pani architekt bardzo 
wyczerpująco omawiała kwestie związane ze zmianą stadium i planu, ale 
wniosek dotyczy jakby dwóch spraw: 
- terenu zielonego przy markecie „Polo”  
- tzw. ulicy Nowosuchostrzyckiej, (formalnie nazywa się ona Aleja 

Kociewska). 
Nie mniej jednak sprawa jakby wykracza poza zmianę stadium i planu. 
Odnośnie  zapytań radnego Kazimierza Smolińskiego, to faktem jest, że ta ulica 
jest wpisana głosem Państwa do WPI na lata 2010-2011. Również w tym roku 
głosem Państwa została wpisana do budżetu miasta na ten rok do sporządzenia 
dokumentacji technicznej tej ulicy. Przetarg się odbył, prace planistyczne się 
rozpoczęły i w tej chwili projektanci projektują tę ulicę. Prace są już dość 
daleko zaawansowane, bo są już sporządzone pierwsze rysunki do pierwszej 
oceny związanej z przebiegiem tej ulicy. 
Nie mnie jednak ten wniosek Inicjatywy Obywatelskiej należy rozpatrywać 
również w kategoriach zmian w dotychczasowych uchwałach rady.  
Stąd też ja w tym momencie nie widzę możliwości, żeby na przykład dzisiaj 
rada podjęła uchwałę o odstąpieniu od realizacji, ponieważ nie ma takiej 
prawnej możliwości. Jest to zapisane w budżecie, jest to realizowane, jest 
zapisane w WPI. Co można zrobić, co Państwo na pewno będziecie musieli 
zrobić? Ponieważ ten temat za chwile pojawi się po raz drugi. 

Przystąpimy niedługo do aktualizacji WPI. W związku z tym, że 
niedługo czekają nas prace związane z tworzeniem budżetu na rok przyszły, 
musimy wiedzieć, czy pewne preferencje dotyczące zadań inwestycyjnych 
nadal są aktualne, zgodne z planem WPI, czy po roku czasu coś się zmieniło, że 
musimy dokonać korekty WPI. Wówczas pojawi się pytanie, co zrobić z 
realizacją tej ulicy. dokumentacja już będzie, jest ona ważna trzy lata.  
W momencie kiedy przystąpimy do uchwalenia zmian w planie inwestycyjnym, 
pojawi się na nowo dyskusja, co z tą ulicą, która jest w realizacji. 
W poniedziałek 29.06. br. jest spotkanie zespołu, niestety zbliża się okres 
wakacyjny, będziemy się starać prace tego zespołu zakończyć w sierpniu po to, 
żeby we wrześniu podjąć uchwałę i mieć jakby wytyczne do tworzenia projektu 
budżetu. 
Prawdopodobnie w miesiącu sierpniu może we wrześniu pojawi się temat i 
Państwo będziecie podejmowali decyzję co z tą ulicą, w formie uchwały. To 
jest jedna sprawa. 
 Po drugie. Pani radna sprowadziła problem ulicy tzw. 
Nowosuchostrzyckiej, do problemu ulicy Jagiellońskiej. O tuż nie mogę się 
zgodzić z taką tezą, dlatego, że wystarczy spojrzeć na plan miasta – 
Suchostrzyg, który w granicach zabudowy wielomieszkaniowej przypominają 
bardzo wydłużony prostokąt, w którym  ul. Jagiellońska jest krótszym bokiem. I 
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tak prawdę mówiąc, to nie ul. Jagiellońska obsługuje osiedle, tylko na dzień 
dzisiejszy osiedle Suchostrzygi obsługuje ul. Armii Krajowej.  
 Jak wygląda ruch na Armii Krajowej, wszyscy Państwo wiecie i również 
pani radna wielokrotnie zgłaszała wnioski o budowę przejść dla pieszych z 
sygnalizacją świetlną. Niestety jest tak, że sygnalizacja świetlna poprawia 
bezpieczeństwo pieszych, ale w zdecydowany sposób utrudnia ruch 
samochodów. Efekt byłby taki, że jedyna ulica, która obsługuje największe w 
Tczewie osiedle byłaby motorycznie zakorkowana w momencie stworzenia 
kilku sygnalizacji świetlnych.  
Osiedle, które było budowane jako osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w 
zasadzie nie posiada infrastruktury drogowej. Ulice, które są, to ulice lokalne, 
małe, wąskie, nieprzystosowane do ruchu samochodów. Brakuje miejsc 
parkingowych. 
Nie możemy w tym momencie zamknąć tego osiedla w istniejącym układzie, 
ponieważ to osiedle zacznie się dusić.  
 Rozumiem stanowisko kilkuset osób, które się podpisały pod tym 
wnioskiem. Docierają różne sygnały z tego osiedla, również takie, że absolutnie 
ta ulica jest potrzebna. Nie przypadkowo pojawiła się ona w planach już 30 lat 
temu. To nie jest tak, że to myśmy wymyślili tę ulicę, 30 lat temu 
przewidywano, że do obsługi tego osiedla będzie potrzebna ta ulica. Co prawda 
zmieniły się pewne uwarunkowania, nie ma fabryki domów, nie ma tej części 
przemysłowej. Na tym terenie nie ma fabryk, ale mamy kilkanaście firm tam 
działających i ten ruch też tam istnieje.  
 Reasumując, ulica Jagiellońska jest na pewno ważną ulicą z punktu 
widzenia tego osiedla, ale nie jest decydującą. Ona jest bardziej ważna z punktu 
widzenia wyprowadzenia ruchu samochodów z centrum, w kierunku autostrady 
na zewnątrz. Ona nie obsługuje osiedla.  
 Z punktu widzenia obsługi osiedla, ważne jest skrzyżowanie Armii 
Krajowej z Jagiellońską. Będzie ono zlikwidowane, ponieważ na mocy 
porozumienia z Marszałkiem, w ramach projektu modernizacji drogi 
dojazdowej do autostrady, to skrzyżowanie będzie przez Marszałka 
przebudowane. Będą tam światła, usprawni to wyjazd z osiedla. 
 Miałbym  prośbę, aby Państwo zastanowili się mocno, czy wystarczy 
jedna ulica na 20 tys. osiedle. Moim zdaniem nie. I tzw. Nowosuchostrzycka 
jest nam naprawdę potrzebna. Nie będzie to wielka arteria komunikacyjna, 
będzie to zwykła ulica dwukierunkowa.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił uwagę, że jest to na dzień dzisiejszy zbyt 
późny czas, aby dokonywać zmian co do uwag zawartych w Inicjatywie 
Obywatelskiej. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – poinformował, że 
zostały już poniesione koszty na wykonanie dokumentacji, natomiast sprawa 
budowy drogi jest sprawą otwartą. I jeżeli Państwo uważacie, że ta droga nie 
powinna powstać i zostanie ta pozycja wykreślona z WPI i nie zostanie 
wprowadzona do kolejnego budżetu, to po prostu jedynym kosztem, który 
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poniesiemy, to koszt na wykonanie dokumentacji. Zadanie zostanie 
zapomniane.  
I to nie ma nic wspólnego ze zmianą planu. To jest decyzja inwestycji, która 
jest przygotowana w sensie planistycznym i własności terenu. W tym 
momencie jest to tylko decyzja rady, czy ona powinna zostać zrealizowana w 
praktyce. Na pewno nie w tym roku, bo nie ma na to środków, podejrzewam, że 
w przyszłym roku również. Jest to zadanie przynajmniej dwu lub trzy letnie, 
biorąc pod uwagę długość tej ulicy.  
Także nie łączyłbym tego z planem zagospodarowania. 
 
Radny Mirosław Augustyn – zaapelował do koleżanek i kolegów radnych 
przygotowujących inicjatywę obywatelską, zastanowili się w pierwszej 
kolejności nad tym, czy warto to robić. Wiadomo było jaki jest wieloletni plan 
inwestycyjny, jakie były od wielu lat zamierzenia. Dyskusja praktycznie się 
toczy o coś, co praktycznie jest przesądzone. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya  - proszę Państwa, będę spoglądał na ten 
problem z perspektywy pięciu kadencji czyli 20 lat. Ponieważ jestem członkiem 
samorządu przez te 20 lat. Przez te wszystkie lata w planach obowiązujących 
zawsze ta ulica była. 
 Teraz zmierza do finału. Pod ten plan projektowaliśmy osiedle Bajkowe. 
Ówczesna ulica zbiorcza tego osiedla stanowiła skrzyżowanie z ulicą 
Jagiellońską, ponieważ dalej była Aleja 40-lecia, która miała być kontynuacją 
tego ciągu komunikacyjnego. Pod to było to  przygotowane.  
Teraz kiedy osiedle Bajkowe się kończy, jeśli chodzi o budowę, również na 
osiedlu Suchostrzygi kończy się rozbudowa – występuje Inicjatywa 
Obywatelska, o zmianę ulicy. Moim zdaniem trochę za późno. Ponieważ nie 
zmienia się założeń czy też inwestycji przy jej końcu. W tej chwili chcemy 
zrealizować ostatni odcinek mówiąc o ulicy Alei Kociewskiej.  I to również 
trzeba wziąć pod uwagę oprócz tych wszystkich argumentów, które tutaj 
wcześniej padały. 
 Rozumiem, że rada może zrobić wszystko, bo takie ma prawo, ale też 
trzeba brać pod uwagę pewne zaszłości, czy też konsekwencje wcześniej 
podjętych decyzji. To również ta rada, tę ulicę wcześniej zaakceptowała. Teraz 
co, ma swoją wcześniejszą decyzję zmieniać. Oczywiście ma prawo, ale to 
muszą być bardzo racjonalne i zasadne argumenty. 
 Dlaczego jest ta dokumentacja realizowana. Myślę, że ona jest 
realizowana po to, żeby być przygotowanym do otrzymania dofinansowania. 
Ponieważ ten odcinek ulicy Kociewskiej, łączy drogę krajową z drogą 
wojewódzką, na terenia miasta.  Spełnia pełne parametry, aby otrzymać 
dofinansowanie.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – w dyskusji odnośnie ulicy Alei Kociewskiej tzw. 
Nowosuchostrzyckiej, poruszono temat ulicy Jagiellońskiej. 
 Jako Klub PiS przygotowaliśmy projekt apelu w sprawie przebudowy 
ulicy Jagiellońskiej, który chcemy w imieniu rady wystosować do marszałka.  
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Zwrócił się z prośbą o 10 minut przerwy w obradach, w celu rozdania radnym 
projektu apelu.   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- proszę Państwa, 
kończymy część punktu 12 Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej. Zostaliście 
Państwo zapoznani szczegółowo z tym  tematem. Odnieśliśmy się do m.p.z.p. i 
wniosek Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej został przyjęty przez Wydział 
Planowania Przestrzennego do analizy, która się w tej chwili toczy.  
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z 12 czerwca informuje, że w 
dniu 9 lipca o godz. 17. 00 w sali nr 8 jest wyłożenie m.p.z.p. co do zmian po 
przeprowadzonych analizach.  
 W czasie przerwy w obradach sesji Komisji Finansowo-Budżetowej 
odbędzie się posiedzenie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
Przed sesją kolega radny Krzysztof Misiewicz złożył wniosek, aby na 
dzisiejszej sesji podjąć Apel Rady Miejskiej w sprawie przebudowy  
ul. Jagiellońskiej, który Państwo otrzymali. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Misiewicza o wprowadzeniu do 
porządku obrad sesji, jako punkt 14 Apelu Rady Miejskiej w sprawie 
przebudowy ul. Jagiellońskiej.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek  

radnego Krzysztofa Misiewicza 

odnośnie wprowadzenia do porządku obrad sesji jako punkt 14, 

        Apelu Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przebudowy ulicy Jagiellońskiej. 
podjęto większością głosów: za – 12, przeciw – 5, wstrz. - 6 

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 23 radnych)  
        przeciw głosowali: R. Kucharski, J. Kulpa, R. Armatorska. B. Genca. T. Tobiański,  
        wstrzymali się od głosu: K. Korda, Cz. Roczyński, A. Truszkowski, B. Chylicka.   
                                               R. Brucki, M. Augustyn,  
 

Rada pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek, wpisano do porządku jako  
punkt 14 Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przebudowy ulicy 
Jagiellońskiej. 
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Pkt 13 Podjęcie uchwał  
Pkt 13. 1 porządku posiedzenia 

           Podjęcie uchwały zmieniającej 

           uchwałę w sprawie określenia  

warunków i trybu przyznawania   

           nagród oraz przyznawania, pozbawiania  

           i wstrzymywania stypendiów sportowych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt w/w uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara 
Kamińska – komisja  w w/w projekcie uchwały zaproponowała zmianę aby w 
paragrafie 3 ust. 3 pkt.3) słowo krajowym zastąpić ogólnopolskim. 
Prezydent Miasta przyjął autopoprawkę komisji. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków i 
trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 
stypendiów sportowych. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 
stypendiów sportowych wraz z przyjętą autopoprawką.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXV/ 300/2009 

zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród 

oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych 
podjęto większością głosów: za – 22, przeciw –0, wstrz. - 1 

( podczas głosowania pkt 13.1- obecnych 23 radnych)  
wstrzymał się od głosu M. Kaffka, 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i 
trybu przyznawania  nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 
stypendiów sportowych 

 

 Pkt 13.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej 

           uchwałę w sprawie budżetu miasta  

           na 2009 rok 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały z dnia 23.06.2009r.  
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Radna Brygida Genca – odczytała opinię Komisji Finansowo- Budżetowej w 
sprawie korekty budżetu na 2009 rok.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kazimierz Smoliński – w imieniu Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił opinię w sprawie korekty 
budżetu miasta na 2009 rok.  
Generalnie mamy pozytywny stosunek do zaproponowanych zmian, z pewnymi 
wyjątkami. Myślę, że należałoby tu wyjaśnić skąd się bierze takie znaczne 
zwiększenie środków na wspieranie, promocję miasta podczas rozgrywek 
sportowych. Jest to związane szczególnie jeżeli chodzi o piłkę nożną, z 
obietnicą, a z drugiej strony warunkiem, że nastąpi połączenie drużyn 
seniorskich dwóch dotychczasowych klubów sportowych. I miasto wspiera tą 
inicjatywę dlatego przeznacza większe środki. Myślę, że tutaj było kilka 
spotkań na ten temat  i to wymaga wyjaśnienia mieszkańcom Tczewa, dlaczego 
jest takie zwiększenie. I konsekwentnie też zwiększenie środków na promocję 
w piłce ręcznej gdzie są rozgrywki w pierwszej i drugiej lidze. 
Natomiast nasze wątpliwości budzi zakup i zamontowanie dźwigu towarowego 
dla Niepublicznego Przedszkola „Jarzębinka” w Tczewie. Nie z uwagi na 
konkretne przedszkole, tylko z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy informacji 
jakie są potrzeby w pozostałych tczewskich przedszkolach, szczególnie w 
przedszkolach publicznych. Z tego co wiemy są też konieczne, niezbędne 
remonty czy jakieś zakupy.  
Generalnie nie przewiduje tutaj dyscypliny i każdy będzie głosował według 
własnego uznania. 
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni 
Radni. 

Chciałbym zaznaczyć, że wypowiadam się we własnym imieniu. Tak jak 
wcześniej kolega powiedział, w klubie nie będzie obowiązywała dyscyplina, 
każdy będzie głosował za lub przeciw, jak uzna za stosowne. 
Chciałbym się odnieść, ponieważ po raz kolejny mam dylemat jak głosować. W 
tej korekcie budżetu jest kilka pozycji, które zdecydowanie popieram i bardzo 
się cieszę, że takie zmiany się znalazły. Na przykład zdjęcie kwoty na 
wykonanie koncepcji budowy pomnika, jest to oszczędność dla budżetu. 
Cieszę się że, Pan Prezydent uwzględnił to w projekcie korekty budżetu. 

Natomiast moje wątpliwości  budzi w zasadzie jedna pozycja. Chodzi o 
to, o czym powiedział już Radny Kazimierz Smoliński, a więc o 
dofinansowanie, czy zakup i zamontowanie dźwigu towarowego w 
Niepublicznym Przedszkolu „Jarzębinka” w Tczewie. I tak jak powiedział 
równie Radny Kazimierz Smoliński, chodzi o zasadę. Pismo w tej sprawie 
wpłynęło do Komisji 22 czerwca br. w tym dniu również odbywała się Komisja 
Finansowo- Budżetowa. Czyli pismo wpłynęło w dniu w którym obradowała 
Komisja Finansowo- Budżetowa. Wniosek ten wcześniej nie przeszedł przez 
komisję merytorycznie.  
Na posiedzeniu Komisji został zgłoszony wniosek o zabezpieczenie kwoty na 
zakup i zamontowanie dźwigu w tym przedszkolu. Natomiast złożyłem 
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wniosek przeciwny, o odrzucenie głosowania nad tym wnioskiem, do czasu, aż 
inne przedszkola również zgłoszą swoje zapotrzebowanie na wykonanie napraw 
czy niezbędnych remontów. Tym bardziej, że jest okres wakacyjny i można by 
takie naprawy zrobić. 
Uważam, że tryb w jakim został ten wniosek przyjęty, nie jest najsłuszniejszy. 
Tym bardziej, że w korekcie budżetu, w uzasadnieniu na ostatniej stronie jest 
zapis, że w zał. 3a jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne zmniejszono o 260 tys. 
zł; kwotę na zadania adaptacji budynku poddasza Przedszkola nr 9, zwiększając  
jednocześnie o 230 tys. zł kwotę na realizację zadania „dostosowania 
budynków przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych”. 
Zestawiając ze sobą te informacje, dochodzę do przekonania...., a jeszcze zanim 
wyrażę tą tezę, to chciałem powiedzieć, że w Tczewie są przedszkola publiczne 
i niepubliczne. Są dwa przedszkola,  które podlegają bezpośrednio miastu, tj. na 
ul. Kościuszki, które znajduje się w fatalnym stanie. I z tego co widzę właśnie 
zdjęto o 260 tys. zł kwotę na realizację zadania adaptacji poddasza budynku 
Przedszkola nr 9. Z tym, że jest tutaj zapis, że zwiększono to na  „dostosowanie 
budynków przedszkoli do wymogów”. To jest istotna różnica, nie tego 
przedszkola tylko przedszkoli. Więc nie wiem jakich i w jakim zakresie te 
pieniążki zostaną rozdzielone na te przedszkola. To jest pierwsza wątpliwość. 
Natomiast Przedszkole „Jarzębinka” jak Państwo wiedzą jest przedszkolem 
niepublicznym. W przedszkolach niepublicznych, mówiąc w wielkim skrócie, 
osoby, które zarządzają tymi przedszkolami otrzymują dotacje z Urzędu 
Miasta, pobierają również opłaty z tytułu czesnego, zaliczki. Generalnie 
mówiąc prowadzona jest tam działalność gospodarcza. Mając na uwadze to, że 
należy dbać o wszystkie przedszkola skłaniał bym się jednak do tego, że przede 
wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o przedszkola które 
zarządzane są przez miasto.  
Dlatego, że inne osoby, które zarządzają przedszkolami niepublicznymi, z racji 
pozyskiwanych środków mogą same inwestować w te przedszkola, mając 
zapewnienie, że mogą tam dalej funkcjonować, bo umowy mają na czas 
nieokreślony. 
Myślę, że generalnie jest to problem złożony i podobny do tego jaki występuje 
z zakładami opieki zdrowotnej. 
Komisja Polityki Społecznej podjęła decyzję, że należy budynki w których 
znajdują się NZOZ wydzierżawić dotychczasowym najemcom na okres 20 lat i 
zobowiązać ich do przystosowania ich do norm unijnych do 2012 roku. 
I myślę, że taka sama decyzja czeka Szanowną Radę, jeżeli chodzi o 
przedszkola niepubliczne w naszym mieście.  
Chciałbym powiedzieć, że nie kwestionuję tutaj tego, że montaż windy jest tam 
potrzebny. Rozumiem to i zgadzam się z tym. Ale chciałbym Państwu również 
powiedzieć, że przedszkole miejskie na ul. Kościuszki, po kontroli Komisji 
Rewizyjnej znajduje się w fatalnym stanie. Tam nikt nie przynosi posiłków z 
parteru na pierwsze piętro, czy odwrotnie, tylko pokonują dużo większą 
odległość. 
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W związku z tym co powiedziałem, mam dylemat i wstrzymam się od 
głosowania nad tą uchwałą, pozostawiają radnym pod uwagę to, co 
powiedziałem. 
 
Radny Roman Kucharski – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 
Szanowna Rado. 
W odróżnieniu do kolegi Zbigniewa Urbana, mam całkiem odmienne zdanie w 
sprawie dotyczącej pomnika. Jestem bardzo zaniepokojony tym, że jednak rada 
nie podjęła decyzji o budowie pomnika. Ponieważ wszędzie używa się nazwy 
Sambor II, a pomnika nie ma. To jest jedna sprawa.  
Druga sprawa temat windy. Nie będę tu używał żadnych nazwisk, bo nie 
wypada używać nazwisk. Ale chciałbym się dowiedzieć od radnych czy ktoś z 
nas ma  zaplanowane, kiedy zachoruje, kiedy będzie miał wypadek.  
Rozmawiamy o czymś czego nie można zaplanować. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz  - rozumiem, że jest to awaria windy. Brakowało 
mi jedynie w materiale, informacji, że lepszym rozwiązaniem był by zakup 
nowej windy, że remont nie wystarczy. Ale przyjmuje to jako pewnik, że 
lepszym rozwiązaniem jest nowa winda. Rozumiem, że jest to awaria, ale też 
nie rozumiem, kolegi podejścia do sprawy. Bo walczymy od 2 lat, żeby w 
przedszkolu na ul. Kościuszki zrobiono szyb, żeby panie nie musiały nosić 
garnków po schodach. 
Ten problem przesuwa się na następny raz i tak w kółko i jakoś nikomu nie 
przeszkadza. A tutaj rozumiem, że jest awaria, ale działa się błyskawicznie. 
Dziękuję za to bo w tym momencie wymagam, żebyśmy w każdym przypadku 
działali błyskawicznie. 
Zmartwiła mnie właśnie dzisiaj, rozmowa na Komisji Rewizyjnej, ponieważ nie 
doszła do skutku uchwała, która została dzisiaj wykreślona z porządku, 
dotycząca właśnie podsumowania kontroli w dwóch przedszkolach 
publicznych, gdzie były konkretne wnioski. I to właśnie ty kolego nie chciałeś 
się z nimi zgodzić. 
Teraz nie rozumiem, w jednym momencie chcesz, żebyśmy działali bardzo 
szybko i sprawnie, a w drugim niestety, sprawę dzięki Tobie przeciągnięto na 
następne dwa miesiące. 

Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Panie i 
Panowie Radni. Zanim merytorycznie może i szczegółowo ustosunkuj się do 
tych głosów, Pani Skarbnik czy Pan Z-ca Prezydenta Zenon Drewa, ja też 
wyrażę swoje zdanie nawiązując do tego, co mój przedmówca powiedział. 
Oświadczam tutaj, że w tym stylu reagowałem (jak jestem tu 15 lat), że jeżeli 
była awaria, to  staraliśmy się ja usunąć w pierwszej kolejności 
Natomiast również nie zgadzam się z moimi przedmówcami, że czasami nie do 
końca są stosowane, czy też uwzględniane procedury, jakie powinny 
obowiązywać. To jest temat całkowicie odrębny. Powinniśmy wszyscy 
szanować i uwzględniać procedury, które przyjęliśmy. 
Natomiast patrząc na dotychczasowe trzy lata, to sami Państwo zastanówcie się 
i przyznacie rację, że były różne sytuacje. Ile to wniosków w stosunku do 
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złożonego projektu korekty budżetu, wchodziły ,,bokiem”, były przyjmowane. 
Ale uważam, że ważniejszą od przyjętych procedur jest cel, czy idea, z jakiego 
to powodu trzeba dany wniosek uwzględnić. Bo my jesteśmy tutaj od tego, 
żeby szybko reagować na sytuacje, które pojawiają się w mieście. Starać się je 
w miarę możliwości rozwiązywać.  
 Mówiąc o zdjęciu części środków z Przedszkola Nr 9 i przeznaczenie ich 
na usunięcie usterek związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, to 
można powiedzieć, że jest to awaria. Ponieważ było to zalecenie Państwowej 
Straży Pożarnej aby do określonego terminu wykonać zalecenia. A w związku z 
tym zdjęto część pieniędzy, rozkładając oczywiście remont na okres dłuższy. 
Inaczej były problem z dopuszczeniem lub nie, przedszkola do użytku. Myślę, 
że to jest tez zrozumiałe.  
Może taka jedna jeszcze refleksja nie związana z dyskusją. Twierdzę, że to 
dyrektor placówki określa, co w jakiej kolejności w swoim przedszkolu chce 
zrobić.  
I to, że np. pani Dyrektor Przedszkola Nr 9 zrobiła inną hierarchię realizacji 
zadań, to jest jej sprawa. My tylko zabezpieczamy środki, natomiast ona 
określa, co w jakiej kolejności chce zrobić.  
 Ostatnia sprawa, nie wiem, czy to ma rację bytu, ale jeżeli dany obiekt 
jest wyposażony w określony sprzęt, czy infrastrukturę, to jest wymagane, aby 
ono było sprawne.  
Natomiast jak ten obiekt tego nie ma, no to znaczy, że musi funkcjonować 
zgodnie z tym czym funkcjonuje.  
Proponuje tutaj jazdę samochodem. Tam gdzie są pasy, to trzeba by je mieć 
założone. Natomiast jak pasów nie było to, policjant nie nakładał mandatu, bo 
takie było fabryczne wyposażenie tego samochodu.  
W przypadku tych dwóch różnych przedszkoli można było tą zasadę wprost 
stosować.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – Panie Prezydencie, najpierw odniosę się do 
drugiego stwierdzenia. Owszem, ale wszyscy są przekonani, że ten obowiązek 
pasów powinien zostać wprowadzony. Ale nie powinniśmy dwa lata 
dyskutować nad ty, aby je zamontować. To jeżeli chodzi o druga sprawę.  
 Pierwszą sprawę, to Pani Dyrektor Przedszkola Nr 9 rozważyła swoją 
propozycję dotyczącą inwestycji w tym przedszkolu. I to niestety po stronie 
miasta nie zgodzono się z jej spojrzeniem na ten problem.  
Także wydaje mi się, że tak jak Pan Prezydent powiedział, to dyrektor jednostki 
raczej ma największe pojęcie o tym co i jakiej kolejności powinno być 
zrobione.  
Radna Brygida Genca – chciałabym także w tym temacie zabrac głos, może 
częściowo powtórzę to co mówiłam na Komisji Finansowo-Budżetowej przed 
chwilą, a mianowicie awarii windy towarowej  w Przedszkolu Niepublicznym 
,,Jarzębinka”.  
Uważam, że nie można tego utożsamiać z niezbędnymi potrzebami, które są do 
wykonania w czasie wakacji, przez inne przedszkola. Bo znając realną sytuację, 
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te niezbędne potrzeby są to kwoty, które my i tak nie jesteśmy w stanie w 
ramach tego budżetu w tym roku wykonać.  
Więc tutaj uważam, że porównywanie kwoty 30 tys. zł. na awarię windy z 
niezbędnymi potrzebami remontowymi w placówkach sięgają pewnie kilku 
milionów. W ogóle nie można tego porównywać.  
  Na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej była mowa, że brakuje 
w tym roku ok. 200 miejsc w przedszkolach. Więc czy możemy w tej sytuacji 
pozwolić na to, żeby ze względu na tą awarie windy, sanepid nie dopuścił tego 
przedszkola do użytku. 
  Następna sprawa dotycząca Przedszkola Nr 9. Wszyscy, którzy brali 
udział w spotkaniach w tym przedszkolu z Panem Prezydentem wiedzą 
dokładnie, że przedszkole należy doinwestować. Wiemy, że są tam potrzebne 
bardzo duże środki. Cały czas mówi się, że tam potrzebna jest winda. Ale 
wszyscy też wiedza o tym, że tego nie załatwi kwota 30 tys. zł. ponieważ winda 
ta musi być wybudowana na zewnątrz. Rozmawialiśmy również o tym, że przy 
tej okazji potrzebna jest  szatnia, a ta inwestycja jest kosztowna.  
Radna przedstawiła informacje odnośnie umów dzierżawy  
 
Radna Barbara Kamińska – odniosła się do tematu umów dzierżawy budynkach 
gminy, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.  
Radna zwróciła uwagę, że w piśmie Przedszkola Niepublicznego ,,Jarzębinka” 
nie ma mowy o awarii tylko o remoncie albo o zakupie nowej windy.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta, o 
przedstawienie informacji dotyczącej Zał. Nr 3a korekty budżetu odnośnie 
węzła komunikacyjnego.  
Nastąpiło urealnienie kwot, na czy ono polega i jak to się stało, że urealnienie 
kwoty 66 mln. zł. (było), na 35mln, zł. (jest) nie doprowadziło do adekwatnych 
zmian w kwotach na lata 2010-2011. Czy to ma oznaczać, że to dofinansowanie 
ma być na innym poziomie? 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – udzielił odpowiedzi na zapytanie 
radnego Zbigniewa Urbana dotyczącego węzła komunikacyjnego, która była 
udzielona radnemu na komisji, odnośnie powstałej różnicy kwot.  
Urealnienie kwoty wiąże się ze zmianą zakresu projektu.  
 
Radny Zbigniew Urban – czy Pan Prezydent przewiduje, że zgłoszony projekt 
nie otrzyma dofinansowania. 

 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – nie przewiduje realizacji tego 
projektu ze środków budżetu, nie stać nas na wydatkowanie 35 mln zł. na 
budowę węzła.  
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła kwestię przeniesienia kwoty                 
260 tys. zł – Zał. Nr 3a, na realizację zadania adaptacja Przedszkola Nr 9.  
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Radny Tomasz Tobiański – zwrócił uwagę na fakt, aby szanować się 
nawzajem, a szczególnie swój czas. W sierpniu br. będzie sesja poświęcona 
oświacie i będzie omawiane te tematy. 
Z bólem muszę stwierdzić, że górę bierze polityka, a nie dobro naszych 
mieszkańców.  
Dziękuję Panu Prezydentowi za umieszczenie w korekcie budżetu kwoty na 
zabezpieczenie kwoty, poprzez promocję na seniorski sport w mieście Tczewie.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie 
Przewodniczący, Panie Prezydencie , Kolego Tomku. 
Nie wiem, czy kolega ma uprawnienia do tego, by ciągle nas pouczać. Jeżeli 
koledze wystarczą informacje, albo ich brak na komisjach. Bo bardzo często tak 
bywa, że materiały dostajemy na komisji i nie mamy czasu z nimi dobrze się 
zapoznać. Albo tak jak dzisiaj, korektę budżetu dostajemy w ostatniej chwili, 
bo prawie że na sesji, to proszę wybaczyć, ja nie jestem radną taką, która 
głosuje bez zastanowienia.  
Informacja o likwidacji oddziałów w CED, była podana dopiero na dzisiejszej 
sesji, to proszę wybaczyć, czy ja nie mam prawa zadać pytania. Czy ja nie mam 
prawa dobrze, w imieniu interesu całego miasta zapoznać się zanim podejmę 
decyzję.  
Może Pan inaczej postrzega swoją rolę radnego, ja tak i nie życzę sobie takich 
komentarzy.  
 
Radny Tomasz Tobiański – Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci. 
Jak słusznie Pani zauważyła jest Pani radna od wielu kadencji, ja niestety 
pierwszy raz. I akurat te słowa nie tyczyły się Pani. Nie wiem dlaczego Pani 
tutaj z taka reprymendą pod moim adresem wystąpiła. Można odsłuchać to co 
powiedział Pan Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki, że np. kwestie te 
tłumaczył już na komisji. A za chwilę wstajemy, mówimy i to samo 
,,wałkujemy”.  
Odnośnie korekty budżetu, zgadzam się, że otrzymaliśmy ją dzisiaj przed sesja. 
Natomiast pozycja węzła komunikacyjnego była omawiana i nie można teraz 
zadawać pytań, które były już omawiane. Okazuje się, że można, bo działamy 
dla dobra naszego społeczeństwa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – dziękuję koledze 
radnemu, za wsparcie działań przewodniczącego, bo przynajmniej nie jestem 
odosobniony. 
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – chciałbym tylko w jakiś sposób złożyć 
wyjaśnienia, bo ktoś, kto patrzy i słucha, to może sobie pomyśleć, że Rada 
Miejska jest traktowana po macoszemu i Prezydent nie jest w stanie 
przygotować w odpowiednim czasie stosownych dokumentów. 
Proszę Państwa Komisja Finansowo-Budżetowa odbyła się w poniedziałek 
(22.06 br), pracowała ok. 6 godzin, zakończyła się ok. 22.00. We wtorek 
Prezydent musiał się ustosunkować do wniosków komisji, czyli przyjąć 
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ostateczna korektę budżetu miasta. Środa była na ostateczne przygotowanie 
dokumentów i przekazanie ich Państwu.  
Według takiej procedury postępowaliśmy, więc nie można mieć pretensji, że 
ktoś tutaj dostał za późno materiały.  
Komisja Finansowo-Budżetowa jako komisja merytoryczna ze wszystkim się 
zapoznała, stosowne wnioski do Prezydenta zgłosiła i Prezydent je rozpatruje. 
Taka procedura, mówiąc o korekcie budżetu funkcjonuje przez te wszystkie 
lata, że ostateczne zdanie co do korekty budżetu zgłasza Komisja Finansowo-
Budżetowa., do nich ustosunkowuje się Prezydent i przedstawia je na sesji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak – Panie Prezydencie, 
oczywiście zdaje sobie sprawę, ze czasami tak bywa, iż otrzymujemy w 
ostatniej chwili materiały. Ale nie może nikt nam zabronić dyskusji nad tymi 
materiałami. Ponieważ chcemy zająć odpowiednie stanowisko. Dlatego był ten 
komentarz do kolegi.  
 
Radny Tomasz Tobiański - Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, 
uważam, że każdy ma prawo do swojego stanowiska. Natomiast jeżeli wstaje 
przewodniczący klubu i wygłasza to stanowisko, po czym każdy z Was wstaje i 
mówi według swojego imienia, to zastanawiam się po co ta opinia 
przewodniczącego klubu.  
 
Skarbnik miasta Helena Kullas – zgłosiła autopoprawkę, aby w uzasadnieniu do 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, 
na trzeciej stronie, w czwartym akapicie, wykreślić słowa ,, likwidacja 
istniejącego ogrodzenia”, i wpisać słowa ,, wykonanie ogrodzenia”.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 
Klub Radych Porozumienie na Plus, będzie głosował za przyjęciem projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2009 rok wraz ze zgłoszoną przez Panią Skarbnik autopoprawką, dotyczącą  
wykreślenia w uzasadnieniu na trzeciej stronie słowa ,, likwidacja istniejącego 
ogrodzenia” i wpisania słów ,, wykonanie ogrodzenia”.  

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXV /301/2009 

zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 
podjęto większością głosów: za – 15, przeciw - 1, wstrzy.-6,  

( podczas głosowania pkt 13.2- obecnych 22 radnych)  
przeciw głosował: M. Kaffka, 
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wstrzymali się od głosu: B. Kamińska, Z. Urban, K. Smoliński, K. Misiewicz, 
       G. Antczak, T. Jezierski, 
        podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska, 

 

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

 

 Pkt 13.3  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

zatwierdzenia planu kontroli  

Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – zwrócił się z prośbą, o dokonanie w 
załączniku do w/w uchwały, zmiany terminu odbycia kontroli. Aby kontrola w 
Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym odbyła się w październiku, a w 
Centrum Kultury i Sztuki w sierpniu br.   
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Urban – przychylił się do 
propozycji Prezydenta Miasta Zenona Odya.  

 
 Więcej uwag nie zgłoszono 

Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na II półrocze 2009 r. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXV/302/2009 

w sprawie  

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

( podczas głosowania pkt 13.3- obecnych 22 radnych)  
nieobecna G. Pierzynowska, 

 
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli  Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r 

 
 Pkt 13.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

           uchwalenia regulaminu targowisk  

           w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – Komisja 
opiniuje pozytywnie   projekt uchwały w sprawie   uchwalenia regulaminu targowisk 
w mieście Tczewie i wnosi o dokonanie poprawki w § 10 ust. 4, wyraz „prowadzenia” 
zamienić wyrazem „przeprowadzania”. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja  
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
targowisk w mieście Tczewie. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk w 
mieście Tczewie wraz autopoprawką komisji.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXV/303/2009 

w sprawie  

uchwalenia regulaminu targowisk w mieście Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 21, przeciw – 0, wstrz. -1 

( podczas głosowania pkt 13.4- obecnych 22 radnych)  
wstrzymał się od głosu Z. Urban,  

nieobecna: G. Pierzynowska 
 

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu targowisk w mieście Tczewie 

 
 Pkt 13.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie emisji obligacji komunalnych  

oraz określenie zasad ich zbywania,  

nabywania i wykupu 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił   
projekt w/w uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja     
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie            
emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania                       

           wykupu  
           Uwag nie zgłoszono 
           Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji        

           komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 

W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXV /304/2009 
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zmieniającą  

uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

( podczas głosowania pkt 13.5- obecnych 22 radnych)  
podczas głosowania nieobecna G. Pierzynowska 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie   
emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu 
 

 Pkt 13.6 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           ustalenia zasad ponoszenia odpłatności  

           za pobyt w ośrodkach wsparcia i   

           mieszkaniach chronionych oraz zwrotu  

           wydatków za usługi świadczone w   

       ośrodkach wsparcia. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Krzysztof Korda – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w  ośrodkach 
wsparcia. 
 

 Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie     
           komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.  
 
 Uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu  

           wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXV/305/2009 

w sprawie  

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                        

i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi  

świadczone w ośrodkach wsparcia 
podjęto jednogłośnie: za – 22 

( podczas głosowania pkt 13.6- obecnych 22 radnych)  
nieobecna G. Pierzynowska 
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Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w 
ośrodkach wsparcia. 
 

 Pkt 13.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku 

           Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

           w Gdańsku z dnia 25 marca 2009 r. 

           (sygn. akt II SA/GD 413/08) wydanego 

           w sprawie skargi Powiatu Tczewskiego 

           na uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie 

           Nr XI/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
– omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz  - wyrok w imieniu RP jest z dnia 25 marca br.,  
materiały dostajemy dziś, czyli nie było możliwości podyskutowania na ten 
temat. Chciałbym zapytać, dlaczego, ta sprawa nie trafiła na komisje. Materiał 
otrzymaliśmy ale nie mamy uzasadnienia i tak do końca nie można zobaczyć, 
jakie byłoby uzasadnienie sądu do wydania takiego wyroku. Nie ma tu 
informacji, aby móc podyskutować na ten temat. 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
– faktem jest, że uzasadnienie otrzymaliśmy 28 maja br. jest miesiąc czasu na 
złożenie skargi, mija on 28 czerwca br. 
Sprawy nie są tak proste, było dużo problemów, aby się merytorycznie do tego 
odnieść.  
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się o przekazanie wyroku sądu. 
 
Radny Piotr Kajzer – zwrócił się z prośbą o głosowanie przeciwko projektowi 
uchwały, gdyż jest to droga miejska, jedna z głównych arterii komunikacyjnej. 
na osiedlu Wincentego Witosa. Poruszają się po niej autobusy komunikacji 
miejskiej i także mieszkańcy. Ulica ta jest teraz w fatalnym stanie, same dziury.  
Uważam, że jeżeli miasto przejmie tę ulicę, to byłaby możliwość, żeby tą drogę 
uratować. Moim zdaniem, jeśli powiat zostanie nadal właścicielem tej ulicy, to 
ulegnie ona totalnej degradacji. To jest jedyna możliwość, aby tę ulicę 
uratować. 
Także proszę o głosowanie przeciwko przyjęciu tego projektu uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Danuta Morzuch – Bielewska 
– wyjaśniła, że jest to zupełnie inne zagadnienie, czy droga ma być powiatowa 
czy gminna, my nad tym dyskutujemy, to jest inna materia.  
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My rozmawiamy o tym, czy udowadniać, że uchwała o m.p.z.p. jest zgodna z 
prawem, o to tam chodzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- uchwalając plan 
zagospodarowania przestrzennego, było zapytanie do strony powiatowej czy 
wnoszą jakieś uwagi, nie wniesiono. W związku z tym pozostało tak jak jest. 
Dlatego stan jest obecnie zastały. Powiat wniósł do sądu, że to nie jest droga 
powiatowa.  
Na etapie poprzedniego planu w 2005 r. zaplanowany nowy odcinek  drogi, był 
wskazany jako powiatowa tylko dlatego, że było to tylko przedłużenie 
dotychczasowej ulicy Głowackiego. 

 
 Więcej uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku 

           Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2009 r. 
           (sygn. akt II SA/GD 413/08) wydanego w sprawie skargi Powiatu Tczewskiego 
           na uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XI/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXV/306/2009 

w sprawie  

wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego  

Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2009 r. 

(sygn. akt II SA/GD 413/08) wydanego w sprawie skargi Powiatu 

Tczewskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie 

Nr XI/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
podjęto większością głosów: za – 17, przeciw – 0, wstrz. - 4 

( podczas głosowania pkt 13.7- obecnych 21 radnych)  
wstrzymali się od głosu: B. Jeszke, P. Kajzer, M. Kaffka,  

nieobecni: G. Pierzynowska, R. Kucharski 
 

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w Gdańsku z dnia 25 marca 2009 r. (sygn. akt II SA/GD 
413/08) wydanego w sprawie skargi Powiatu Tczewskiego na uchwałę Rady 
Miejskiej w Tczewie Nr XI/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

 

 Pkt 14 porządku posiedzenia  

          Apel Rady Miejskiej w Tczewie  

          w sprawie przebudowy ulicy Jagiellońskiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
Apel. 
 

 Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przebudowy ulicy 
Jagiellońskiej. 
W wyniku jawnego głosowania 

Apel  

Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie przebudowy ulicy Jagiellońskiej 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 1 

( podczas głosowania pkt 14- obecnych 21 radnych)  
wstrzymał się od głosu J. Kulpa 

nieobecni: G. Pierzynowska, R. Kucharski 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Apel w sprawie przebudowy ulicy 
Jagiellońskiej.  
 
Pkt 15  porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i wniosków 

 

Treść wniosków            
1. Radny Krzysztof Korda i radny Ryszard Brucki  

Radni zwrócili się z wnioskiem, o zamontowanie progu spowalniającego na jezdni 
przy ulicy Jedności Narodu 3. 
Spowoduje to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób 
przemieszczających się w tamtejszym terenie ( pieszych , rowerzystów). 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 64 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
spowalniacze, powinny być zamontowane na takiej szerokości ulicy, aby 
umożliwić przejazd dla rowerów.   
 
2. Radna Brygida Genca 
Radna wniosła o udzielenie informacji dotyczących umów z najemcami w 
budynku po byłej siedzibie PIPH przy ul. Niepodległości 1: z jakimi 
podmiotami zawarto umowy, na jaki okres, jaka jest wysokość czynszów, jakie 
są zmiany w stosunku do poprzednich umów zawartych przez PIPH. 

           Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 62 
 
3. Radna Brygida Genca 
Radna zwróciła się o zmianę uchwały Nr XXII/187/2000 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 29 czerwca 2000 roku z późn. zm. i rozszerzenie wykazu 
uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów miejską komunikacją 
masową o uczniów uczęszczających do tczewskich szkół średnich, a 
dojeżdżających na zajęcia spoza miasta. Młodzież ta pobiera nauki nie tylko na 
terenie naszego miasta, ale także są klientami sklepów, zakładów usługowych, 
co wpływa na wzrost ich obrotów, a w konsekwencji wzrost podatków i 
dochodów dla miasta.  
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków poz. 63 
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 Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – zwrócił uwagę na fakt, 
że miasto w tej chwili wiąże kontrakt z firmą Veolia, gdzie cytowana uchwała 
Rady Miejskiej z 2000 roku była załącznikiem do procedury przetargowej. 
W tym momencie wniosek Klubu Radnych PO jest jakby wnioskiem 
dotyczącym zmian warunków przetargowych. Co na pewno pociągnie za sobą 
roszczenia ze strony firmy Veolia o zapłatę dodatkowych pieniędzy z tytułu 
zwiększenia zakresu ulg. Pomimo, że myśmy przed przetargiem deklarowali, że 
warunki będą stałe przez cały okres kontraktu, czyli trzech lat. 
Także prosiłbym o uwzględnienie tego przy dyskusji na temat zmian zakresu 
ulg. 
  Myślę, że rozwiązanie byłoby troszkę inne, a mianowicie rozmowa, czy 
próba negocjacji z gminami, z których to młodzież dojeżdża, po to aby te gminy 
też się włączyły w partycypację kosztów związanych z refundację.     

 
            4. Radny Janusz Kulpa 
           Radny  zwraca się z wnioskiem o utworzenie terenu rekreacyjnego na osiedlu   
           Suchostrzygi. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 66 
 
5. Radny Kazimierz Ickiewicz 
Radny zwraca się z wnioskiem, o wymianę pokrywy kanalizacyjnej przy ul. 
Kazimierza Jagiellończyka 19 i 20, na rodzaj pokrywy, który zabezpieczyłby 
przed wydostawaniem się nieczystości na ulicę podczas występowania dużych 
opadów deszczu. Aby do czasu zabezpieczenia studni inna pokrywą 
odpowiednie służby miejskie, po obfitych opadach deszczu dokonywały 
przeglądu ul. K. Jagiellończyka 19 i 20 i usuwały nieczystości, które wydostały 
się na ulicę.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 65 
 
6. Radna Renata Armatowska  
Radna zwróciła się o zamontowanie barierek wzdłuż ulicy naprzeciw wejść do 
klatek schodowych ul. Słowackiego 1 i 2 lub zamontowanie progu 
spowalniającego na ulicy przez wskazanymi budynkami.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 67 
 
7. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w 
ramach wrześniowej korekty budżetu miasta na budowę windy dla 
niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 w Tczewie, celem ubiegania się o 
środki z funduszu PEFRON.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 68 
 
8. Radny Czesław Roczyński  
Radny wnioskuje o naprawę ubytku w jezdni na ul. Saperskiej na wysokości 
budynku Nr 5.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 69 



 37 

Treść interpelacji: 

 
1. Radny Kazimierz Ickiewicz i radny Krzysztof Korda 
Radny wnosi o upamiętnienie miejsca zamordowanych w wrześniu –   
październiku 1939 r. ok. 120 mieszkańców Ziemi Tczewskiej. 
Zwłoki zamordowanych przez hitlerowców Polaków w latach 1939-1945   
spoczywały w trójkącie ograniczonym drogą krajową nr , kolejową obwodnicą   
towarową Tczewa i nieistniejącą starą prochownią. Radni wnioskują o  
postawienie w tym miejscu symbolicznego pomnika w formie np. głazu  
narzutowego z tablicą upamiętniającą zamordowanych Polaków.  
Pismo w problemowej sprawie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Tczewie w  
grudniu 2008 r. od Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego ,,Trsov”. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 70 
 
2. Radny Tomasz Tobiański  
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje realna możliwość  
natychmiastowego wyznaczenia terenu na parking w bezpośredniej bliskości  
dworca PKP dla mieszkańców naszego miasta dojeżdżających do pracy w  
trójmieście. Brak parkingu powoduje zastawianie pobliskich uliczek oraz  
bardzo częste wystawianie mandatów przez Straż Miejską, co nie rozwiązuje  
problemu. Parking może być tymczasowy, do momentu realizacji inwestycji  
,,Regionalny węzeł komunikacyjny ruch pasażerskiego w Tczewie”. 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 71 

 
Pkt 16  porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, oświadczenia. 
 
Radna Barbara Kamińska – zwróciła się z zapytaniem, dotyczącym możliwości 
przejęcia przez samorządy lokalne, części dworca PKP.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  –  informacja prasowa w 
tej sprawie, była związana z inicjatywą poselską. Nie wiadomo, jaki do tego jest 
stosunek kolei. Oficjalnych informacji nie ma. 
Mój komentarz jest taki, że na dzień dzisiejszy, to co my robimy w zakresie 
budowy węzła komunikacyjnego dotyczy zagospodarowania terenów przed 
dworcowych. W ramach modernizacji drogi E – 65 zostaną poddane 
modernizacji, perony dworcowe i układ torowy. Natomiast sam dworzec 
pozostaje, jakby białą plamą w środku.  
Planowane są drobne remonty dworca, nie było mowy o większym remoncie 
dworca. 
 
Radny Mirosław Kaffka – zwrócił się z zapytaniem, do Pana Prezydenta, czy 
znalazłyby się  środki w ramach promocji miasta, na zapłatę za opóźnienie 
przejazdu pociągu o 30 minut, w dniu 1 września br., w celu umożliwienia 
przejazdu pociągu specjalnego. 
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Jacek Prętki – omówił zagadnienia związane z obchodami 1 września br., 
dotyczące przejazdu specjalnego pociągu.  
 Ze względów technicznych, nie finansowych jest niemożliwy przejazd 
pociągiem z Kałdowa do Szymankowa, tak więc będzie to przejazd autokarami.  
 Następnie odniósł się jako przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 
pracowników kolei, do zagadnienia inicjatywy poselskiej, przyjęcia przez 
samorządy części dworców kolejowych. 
 Następnie podziękował wszystkim radnym, panom prezydentom, pani 
skarbnik i wszystkim tym, którzy pracowali w komisjach za to, że będziemy 
mieli jeden klub piłkarski pod nazwą „Gryf 2009”. Wiąże się też to z tym, że w 
korekcie budżetu przekazano środki na ten cel. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz  - nawiązał do wniosku z marca br. w sprawie 
rozwiązania problemu slipu żeglarskiego na przystani nad Wisłą.  
Dlaczego w korekcie czerwcowej nie została ujęta kwota na realizację tej 
inwestycji. Nie została spełniona obietnica, która była zawarta w odpowiedzi na 
wniosek. 
 
Radna Grażyna Antczak – zwróciła się z zapytaniem: czy slip jest źle 
zaprojektowany, w konsekwencji źle wykonany, czy za ten fakt nie powinien 
odpowiadać projektant.   
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – poinformował, że temat slipu jest 
rozważany lecz ze względu na brak środków, dalsza realizacja będzie 
przesunięta w czasie. 
 Co do drugiej sprawy, czy slip jest dobrze zrobiony czy nie, to od tego są 
fachowcy, którzy się pod swoimi projektami podpisują i biorą za to 
odpowiedzialność.  
 Projektant wycofał swoją działalność i nie ma się teraz do kogo zgłosić. 
Projektant był informowany o zgłaszanych uwagach, jednak uważał, że slip jest 
dobrze zaprojektowany i spełnia swoje wymogi. 
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że w Kociewskim Magazynie 
został zamieszczony, w związku z 750-letnim nadaniem praw miejskich, wiersz 
Pawła Szczuki.    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przekazał 
informacje: 
- lipiec jest miesiącem pracy radnych w terenie, tam gdzie znajduje się nasza 

działalność czyli ,,Akcja Lato” – wypoczynek dzieci i młodzieży. Zwrócił 
się do radnych o zapisywanie się na listę w celu odwiedzin podczas letniego 
wypoczynku.  

- Na dzisiejszej sesji został zaprezentowany były żołnierz Batalionu 
Strzelców, który bronił Mostu Tczewskiego. Daję pod rozwagę, podjęcie 
uchwały, aby 1 września 2009 r. wręczyć Honorowe Obywatelstwo 
zasłużonemu żołnierzowi. 
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Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – moim zdaniem specjalnej sesji w lipcu 
nie trzeba zwoływać, tylko podjąć uchwałę na sesji sierpniowej, a 1 września 
wręczyć medal.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zbigniew Drewa – my nie przewidujemy, 
takiego scenariusza, żeby wyróżnienie było wręczone na uroczystościach 
związanych z obchodami 1 września. Byłoby dobrze, aby pojechać do Nowej 
Soli i wręczyć panu medal Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – wszystko będzie zależało od tego, jacy 
goście będą na tych uroczystościach. 
Dobrze byłoby, jeżeli mógłby przyjechać do Tczewa jedyny rzeczywisty 
obrońca mostu tczewskiego, należałoby go pokazać.  
 Do samej uroczystości jesteśmy w stanie określić, czy ten pan jest w 
stanie przyjechać czy też nie. Bo jedno wystąpienie mniej i to miejsce można 
uroczyście panu wręczyć medal. Myślę, że jest to technicznie możliwe.  
 

      Więcej uwag nie zgłoszono             

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

 

                                                                               

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

 
 


