
 

P r o t o k ó ł  N r XXXVI/2009 

 

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

z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

------------------------------------------------------ 
 
             Obecni radni     :                               -                 18 / wg listy obecności 
 
             Nieobecni radni :                            -                Kazimierz Smoliński  
          Mirosław Augustyn 
          Bożena Chylicka 
          Antoni Truszkowski 
          Krzysztof Korda  
                             
             Obecni goście zaproszeni                 -              6  / wg listy obecności 
 

Pkt 1 porządku posiedzenia 

          Otwarcie sesji i powitanie gości 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – 
otworzył XXXVI 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. Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych 

RP w Warszawie Franciszka Sochę, 
10. Członka Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych 

RP w Gdańsku Henryka Pomorskiego, 
11. Prezesa Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Tczewie 

Eugeniusza Szestowickiego, 
12. Sekretarza Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w 

Tczewie Mieczysława Brykarczyka,  
13. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
14. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
15.  przedstawicieli prasy oraz  wszystkich gości zaproszonych na sesję. 
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Pkt.2 porządku posiedzenia 

           Sprawdzenie obecności radnych 
Na podstawie listy obecności  Przewodniczący Rady  Miejskiej Włodzimierz 
Mroczkowski  stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 18 radnych i na 
podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
jest wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 

 

           Pkt.3 porządku posiedzenia 
           Przedstawienie proponowanego  

porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił 
porządek obrad z 7 sierpnia 2009r. i zaproponował następujące zmiany:  
- wykreślenie na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz 

Prezydenta Miasta pkt 12.5 projektu uchwały w sprawie trybu i kryteriów 
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno - 
wychowawcze. 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa – poinformował, aby projekt 
w/w uchwały przesunąć na miesiąc wrzesień br.  
 

- wykreślenie na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej i Z-cy Prezydenta 
Miasta Mirosława Pobłockiego, pkt. 12.10 – projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006-2013. 

 
-  Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – poinformował, że na 

komisjach pojawiły się oczekiwania doprecyzowania pewnych zapisów i 
przedyskutowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jeszcze raz, w ramach 
zespołu problemowego. W związku z tym zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały przeniesione zostało na m-c wrzesień br.  W międzyczasie jeszcze raz 
spotkałby się zespół problemowy i przedyskutował wszystkie wątpliwości, 
które pojawiły się na komisjach.  
Zespół ds. WPI zbiera się 2 września o godz. 15.00 na sali nr 8 Urzędu Miasta. 
Wynik rozmów będzie podstawą do sporządzenia projektu budżetu na 2010 
rok. Pani skarbnik oczekuje, aby do 18 września br. pojawiły się pierwsze 
projekty.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – pozostałe punkty 
ujęte w porządku obrad sesji pozostają bez zmian. Czy do zaproponowanego 
obrządku obrad są uwagi? 
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowanymi  jw. zmianami. 
 
W wyniku jawnego głosowania 



 3 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
- przyjęto jednogłośnie : za – 17 

( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 17 radnych) 
nieobecni: M. Augustyn, B. Chylicka, A. Truszkowski, K. Smoliński, Z. Urban,                

K. Korda) 
          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 25 czerwca 2009r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 czerwca 2009 r. 
do 26 sierpnia 2009 r. 
 
II . Część druga: 
7. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009r. 
    Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji    
    kultury za I półrocze 2009r.  
8. Informacja z realizacji zgłoszonych interpelacji radnych w I półroczu 2009 r.  
9. Informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2008 / 2009. 
10. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2008 /   
      2009.  
11. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez MBP, CKiS oraz   
      CWRDW za I półrocze 2009r.   
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      12. 1 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu  Rewitalizacji Miasta   
               Tczewa, 
      12.2  rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym  powierzono   
               stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin   
               zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów oraz nauczycieli   
               prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej, 
    12.3  wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola    
             publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew, 
    12.4  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli    
             realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   
             różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

       12.5 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania    
               nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich   
               wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 

12.6 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu   
                umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Tczew z tytułu należności    
                pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także   
                organów do tego uprawnionych,  
    12.7  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania   
             wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”, 



 4 

    12.8  nadania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”, 
    12.9 zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów   
             porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego   
             transportu zbiorowego w mieście Tczewie.  

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

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Ickiewicz -  Panie Przewodniczący, Panie 
Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście w tym tygodniu zmarł 
Michał Spankowski, bardzo aktywny w swoim czasie działacz kultury regionalnej, 
Prezes trzech  kadencji oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w 
Tczewie, pracownik Urzędu Miasta, dyrektor Tczewskiego Domu Kultury.  
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Ickiewicz zwrócił się do Przewodniczącego 
Rady o uczczenie minutą ciszy pamięć o zmarłym Michale Spankowskim. 

Rada minutą ciszy uczciła pamięć o zmarłym Michale Spankowskim. 
 

Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie  

           z dnia 25 czerwca 2009 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. wyłożony był 
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
Czy są uwagi do protokołu? 
Uwag do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r nie 
zgłoszono. 
Wobec powyższego  

          Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji  z dnia 25 czerwca 2009r.                       
przez aklamację. 

 
Pkt.5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności  

Prezydenta Miasta Tczewa. 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – przedstawił informację z 
działalności Prezydenta Miasta stanowiącą zał. Nr 1do protokołu. 
 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są uwagi, zapytania do informacji przedstawionej przez Z-cę 
Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego. 
 
Radna Grażyna Antczak – zwróciła się z zapytaniem: czy znane są przyczyny nie 
przystąpienia nowego Klubu piłkarskiego do przetargu? 
Drugie pytanie: w związku z tym, nie będzie realizowana budowa stadionu 
lekkoatletycznego, czy jest już jakiś pomysł na poprawę warunków uprawiania 
lekkoatletyki w naszym mieście? 
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Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa – jeżeli chodzi o złożenie 
dokumentów na przetarg, na promocję, to klub piłkarski nie doczytał, że trzeba 
dokumenty złożyć do godziny 8.15, złożył je w dniu w którym powinien je złożyć 
ale o godz. 11.00. W związku z powyższym jest taka decyzja, aby przetarg 
powtórzyć. Z tego co wiem, to jutro ukaże się ogłoszenie o ponownym przetargu 
na promocję. 
Jeżeli chodzi o stadion przy ul. Bałdowskiej, to nie otrzymał on dofinansowania. 
Jesteśmy już po dwóch spotkaniach ze środowiskiem lekkoatletycznym. Mamy 
przygotowaną pierwszą propozycję i ona prawdopodobnie znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w korekcie budżetu w m-cu wrześniu.  
Z tego co Państwo wiecie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok następny 
zapisana jest modernizacja boiska lekkoatletycznego przy SP nr 10. Spróbujemy 
przygotować program alternatywny również na doposażenie boiska w Gimnazjum 
nr 3, gdzie prowadzone są szkolenia lekkoatletyczne. W tym miesiącu wspólnie ze 
środowiskiem lekkoatletycznym usiądziemy i spróbujemy zdecydować o tym, co 
moglibyśmy uczynić na tczewskim stadionie. 
 
Radna Grażyna Antczak –  w związku z tym, że Minister Sportu zapowiedział, że 
w każdym województwie powstaną Orliki lekkoatletyczne, czy nie należałoby się 
przyjrzeć i nie zabiegać o to, aby Tczew pozyskał takie boisko.  
 
 Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa –mamy projekt na modernizację 
tego boiska pod kątem lekkoatletycznym. Będą tam dwie części, pierwsza część to 
jest boisko lekkoatletyczne, drugą częścią tego planu jest modernizacja małego 
stadionu lekkoatletycznego, który tam się znajduje. Nie rozważaliśmy na razie 
takiej możliwości, aby wpisać to w program Orlik. Ale w tym momencie z 
zapowiedzią ministra, zobaczymy czy to udałoby się w ten program wpisać, bo 
wtedy kosztowałoby to nas trochę taniej. 
 
Radny Janusz Kulpa – zwrócił się z zapytaniem: czy placówki oświatowe są 
dobrze przygotowanie do nowego roku szkolnego. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa – poinformował, że na pytanie 
radnego Janusza Kulpy odpowie w punkcie odnośnie działalności placówek 
oświatowych. 
Radny Mirosław Kaffka – zwrócił się z zapytaniem: czy w ramach uchronienia 
dzieci i młodzieży przed wirusem grypy AH1/N1 zabezpieczono w placówkach 
oświatowych pojemniki z mydłem i ręczniki papierowe. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa – poinformował, że również 
odpowie na powyższe zapytanie przy omawianiu informacji z działalności 
placówek oświatowych. 

 Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono.  
 Następnie 

Major Henryk Pomorski członek Prezydium Zarządu Okręgowego Związku 
Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku, W-ce Prezes Zarządu Oddziału w Tczewie, 
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przedstawił informację dotyczącą odchodów jubileuszu 90–lecia powstania 
Związku Inwalidów Wojennych. (w zał.). 
 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Sztandar Rady 
Miejskiej wprowadzić!  
 
Pan Franciszek Socha członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów 
Wojennych RP w Warszawie, V-ce Prezes Zarządu Okręgowego   ZIW RP w 
Gdańsku wręczył Radzie Miejskiej w Tczewie odznakę honorową 
 „Za Zasługi dla  ZIW RP”,  za wspieranie i pomoc w sprawowaniu działalności 
statutowej. 
Dokonano również wręczenia ,,Złotej Odznaki Honorowej Związku Inwalidów 
Wojennych” Panu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu.  
 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- Sztandar Rady 
Miejskiej wyprowadzić!  
  
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- podziękował w 
imieniu Rady Miejskiej i swoim za wręczone wyróżnienia.  
 
Radny Mirosław Kaffka – poinformował o rocznicy napaści ZSRR na Polskę, 
które miała miejsce 17 września 1939 r.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 

 
 Pkt .6  porządku posiedzenia  
           Informacja ze zgłoszonych  

           interpelacji przez radnych  

           w okresie od 25 czerwca 2009 r.                     

           do 26 sierpnia 2009 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 czerwca 
2009 r. do 26 sierpnia 2009 r. stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu. 
Zwrócił się z zapytaniem: czy do przedstawionej informacji są pytania? 
 
 Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – odniósł się do interpelacji 
zgłoszonej w dniu wczorajszym przez radnego Zbigniewa Urbana odnośnie 
zabezpieczenia przez inwestorów, względnie wykonawców swobodnego ruchu 
pieszych na czas realizacji budowy wiaduktu w ciągu                ul. Wojska 
Polskiego.  
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  W dniu wczorajszym jakby równolegle do interpelacji zgłoszonej przez 
radnego Zbigniewa Urbana wpłynęła odpowiedz ze strony Pana Starosty, który 
przychyla się jakby w tym momencie do wniosku, aby ta kładka była.  
Zmienia dotychczasowe stanowisko Zarządu Powiatu, że jednak ze względu na 
koszty kładki nie będzie. Także od dnia wczorajszego mamy stanowisko Powiatu, 
że kładka będzie uwzględniona przy projektowaniu. 
 
Radny Tomasz Tobiański – zwrócił się z zapytaniem odnośnie interpelacji 
dotyczącej miejsc parkingowych w okolicach dworca PKP, czy ten parking 
będzie, ponieważ w rozmowach z Panem Prezydentem na początku roku 
otrzymałem zapewnienie, że od maja  mieszkańcy będą mieli możliwość 
parkowania samochodów na terenie obecnych magazynów kolejowych.  
 Teren przy ul. Koziej byłby idealnym terenem na tymczasowy parking. Co się 
zmieniło od początku roku, że tego parkingu nie ma.  
  Druga interpelacja: dotyczyła przejścia dla pieszych przy II LO w Tczewie, 
aby było to przejście jednofazowe. Obecnie światła działają i przechodzi się 
dwuetapowo. Aby wystąpić do odpowiednich służb o zmianę sygnalizacji 
świetlnej. 
 
 Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – udzielił odpowiedzi 
odnośnie parkingu przy dworcu PKP – poinformował, że jest taka możliwość 
aczkolwiek pamiętajmy o dwóch elementach, które dziś się pojawiły w informacji 
z działalności Prezydenta Miasta.  
Po pierwsze mamy przyznane środki na budowę węzła, ten teren będzie  
przedmiotem prac inwestycyjnych. W związku z tym jeżeli nawet będzie tam 
wyznaczony parking to tylko tymczasowy, tak żeby nie kolidował przy robotach 
budowlanych, które się za chwilę rozpoczną. Zresztą roboty rozbiórkowe już 
trwają jeżeli chodzi o budynki magazynowe 
Drugi element, o którym też dzisiaj wspomniałem, to część tego terenu jest zajęta 
przez wykonawcę modernizacji linii kolejowej E-65.  
Stąd też konieczność pogodzenia kilku elementów powoduje, że nie 
uruchamialiśmy nie tym terenie miejsc parkingowych, ponieważ w tym momencie 
my bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo samochodów. Tam trwają w 
tej chwili prace budowlane i musimy o tym pamiętać.  
Na początku przyszłego roku rozpoczną się prace przy węźle komunikacyjnym, 
wówczas zostanie przygotowana organizacja ruchu i w tym również  organizacja 
miejsc parkingowych na czas budowy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- drodzy Państwo, 
dodam tylko, że nie wiem kiedy Państwo ostatecznie zdecydujecie właściwie, że 
pisząc wniosek -  to jest wniosek a interpelacja  -to jest interpelacja. 
Chciałbym się ustrzec, specjalnie pisanych interpelacji w formie wniosków, aby 
nabrały one treści publicznej i archiwalnej, na temat ławeczek i innych rzeczy. 
Albo chcecie Państwo, żeby tak było, na co też nie mogę się zgodzić, bo to nie jest 
interpelacja, jest punkt wolne wnioski pod koniec sesji.  
Albo będę sam weryfikował złożone przez Państwa dokumenty, które jak Państwo 
nie rozumiecie to będziemy traktować jako interpelacje tak, a jeżeli jako wniosek 
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to nie. Jeżeli ktoś z Państwa zgłosił na sesji, że złożył interpelację a ja jej nie 
ująłem, no to wtedy państwo brońcie tego, że jest to wasza interpelacja. Natomiast 
nie może być tak, że każdy napisze cokolwiek, wiedząc o tym jak to rozwiązać, co 
ma być, przecież każdy wie co to jest ławka. Cel jest wiadomo jaki, nie o to 
chodzi. Każdy z Państwa otrzymuje od Prezydenta Miasta pisemną odpowiedz na 
złożony wniosek. 
Dlatego bardzo proszę, bo to się rozbudowuje w dokument, który nie ma powagi 
treści.  
Nie chcę już pokazywać definicji, bo kiedyś tutaj Państwu pokazywałem. Nie o to 
chodzi.  
 
Część II: 

 Pkt 7 porządku posiedzenia 

Informacja z wykonania budżetu  

miasta za I półrocze 2009r. 

Informacja o przebiegu wykonania  

planów finansowych samorządowych  

instytucji kultury za I półrocze 2009r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
Informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009r. 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie Informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009r. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Informację  

z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009r. 
podjęto jednogłośnie: za – 17 

( podczas głosowania pkt 7- obecnych 17 radnych)  
podczas głosowania nieobecni: K. Smoliński, M. Augustyn, B. Chylicka, 

A. Truszkowski, K. Korda, K. Ickiewicz, 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z wykonania budżetu miasta za             
I półrocze 2009r. 

Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury za I półrocze 2009r.  
Uwag nie zgłoszono   

Rada przyjęła Informację o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009r. 

 

Pkt  8 porządku posiedzenia  

           Informacja z realizacji  

           zgłoszonych interpelacji radnych 

           w I półroczu 2009 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
sprawozdanie. Czy do w/w informacji są zapytania? 
 
Radna B. Kamińska – poinformowała, że w pkt. 7 w/w informacji chodziło o 
tymczasowe uporządkowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej.  
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Rada przyjęła informację z realizacji zgłoszonych interpelacji radnych                      
w I półroczu 2009 r. 

Pkt 9 porządku posiedzenia 

           Informacja z działalności  

           placówek oświatowych w  

           roku szkolnym 2008 / 2009. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację.  
Radna B. Kamińska – omówiła powyższą informację, stanowiącą (zał. nr 3 do 
protokołu) 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa – Panie Przewodniczący, Szanowni 
Państwo, parę słów komentarza odnośnie przedstawionego materiału, nie tego co 
się w nim znajduje, ale tego czego w nim nie ma.  
To są moje przemyślenia. Gdybyście Państwo mieli zestawienie finansowe, 
środków, które samorząd miasta Tczewa łoży na oświatę i podzielono by jeszcze 
tę informacje na segmenty, to jasno było by widać, jakiego rodzaju środki na jaką 
działalność przeznaczamy. 
Chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę duże środki przeznaczamy na 
wyrównywanie wszelkich deficytów rozwojowych: prowadzenie oddziałów 
integracyjnych, terapię pedagogiczną, logopedię, nauczanie indywidualne. 
Wiecie Państwo, że w zwiększonym wymiarze funkcjonują w naszych 
placówkach pedagodzy i psychologowie, że są to prace przysposabiające do pracy, 
że jest to gimnastyka korekcyjna. I są to środki naprawdę duże. 
I jeżeli chcielibyśmy się odnieść do wyniku egzaminu w klasach szóstych i 
egzaminów kompetencji w gimnazjach, to z reguły popadamy w lekką panikę 
wtedy, kiedy dostrzegamy, że efekty są może nie takie, jakie byśmy sobie życzyli. 
Szkoły z reguły piszą programy naprawcze i te programy z zasady skierowane są 
na ucznia słabego, ewentualnie śladowo na ucznia średniego. I w tym wszystkim - 
jest to moje odczucie, że zaniedbujemy tych uczniów najbardziej uzdolnionych. 
Nie ma tutaj ukierunkowania na to wszystko, co wynika z analizy egzaminu 
kompetencji w gimnazjach. 
Odnośnie tego co mówiła pani przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i 
Kultury Fizycznej, odnośnie CED, to chciałbym poinformować że po wczorajszej 
informacji od Pani dyrektor CED, że nauczyciele zatrudnieni na pełnych etatach 
mają zabezpieczenie takie jakie sobie życzyli.  
 Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Kulpy dotyczące  przygotowania 
naszych placówek do nowego roku szkolnego, to chcę Państwu powiedzieć, że 
Prezydent Miasta przyjął informację na temat przygotowania wszystkich 
tczewskich placówek do nowego roku szkolnego. 
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Jeżeli chodzi o gimnazja i szkoły podstawowe, to tutaj nie ma żadnego problemu, 
wszystkie remonty zostały ukończone zgodnie ze standardem, wszystko odbywa 
się zgodnie z harmonogramem.  
Małe kłopoty mamy w przedszkolach. W przedszkolu nr 9 termin zakończenia  
inwestycji był zaplanowany na18 sierpnia. Firma jednak nie zdążyła, ale byłem 
wczoraj w tym przedszkolu w dniu dzisiejszym i będzie tam wszystko 
zakończone. Jest zapewnienie, że na 1 września placówka ta będzie w stanie 
kompletnym. Pani dyrektor zaprosiła Państwa do wizyty w tym przedszkolu, 
bardzo proszę aby tam podejść, zobaczyć jak to wygląda po remoncie. 
To co musielibyśmy tam zrobić koniecznie, to ogrodzenie wokół przedszkola i 
plac zabaw. Ale to jest zadanie na budżetu na rok następny. 
Jest małe zawirowanie, jeżeli chodzi o przedszkole „Chatka Puchatka”, ponieważ 
tam termin prac wyznaczony jest na 28 sierpnia br. (czyli na jutro), jest też 
informacja, że przedszkole na 1 września będzie gotowe. 
 Odnośnie zapytania radnego Kaffki – chce poinformować, że jest specjalny 
program na przygotowanie się, na ewentualną epidemię świńskiej grypy, będzie 
ona realizowana już od września. Myślę, że my generalnie napędzamy jakby 
sztuczną propagandę, że to jest aż tak wielkie zagrożenie. 
Natomiast została przekazana do dyrektorów szkół informacja o zainstalowaniu w 
łazienkach płynów do dezynfekcji rąk. Dyrektorzy mają obowiązek te informacje 
uwzględnić w najbliższym czasie. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za 
działanie placówki.   
 
Radny Krzysztof Misiewicz – chciałbym sprostować jedną rzecz, bo wydaje mi 
się, że w Przedszkolu nr 9, ogrodzenie i plac zabaw,  to nie są najbardziej 
potrzebne potrzeby tego przedszkola i wydaje mi się, że bez uwzględnienia tych 
niezbędnych potrzeb, a przynajmniej windy towarowej, to robienie ogrodzenia i 
wydawanie pieniędzy na to jest po prostu bezcelowe. Bo przedszkole nie będzie 
miało odpowiedniej funkcjonalności, o co zabiegamy już bardzo długo. Także 
myślę, ze w pierwszej kolejności powinny być zrobione podstawowe rzeczy, które 
są bardziej niezbędne. Tym bardziej, że były dwa, czy trzy przetargi na ogrodzenie 
i nie doszły do skutku.   
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa – chciałbym tutaj powiedzieć, że 
możemy różnić się w ocenie, ja uważam, że w pierwszej kolejności do 
zrealizowania jest plac zabaw dla dzieci. Przedszkole to mieści się w centrum 
miasta, nie ma żadnych terenów rekreacyjnych.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
Rada przyjęła informację z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 

2008 / 2009. 
 
 Pkt 10 Porządku posiedzenia 
           Sprawozdanie z działalności 

           Młodzieżowej Rady Miasta 

           w roku szkolnym 2008/2009 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
sprawozdanie.   
 
Uwag, zapytań nie zgłoszono. 

Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku 
szkolnym 2008/2009. 

 

Pkt 11 Porządku posiedzenia 
           Informacja z przebiegu  

           wykonania planu finansowego  

           przez MBP, CKiS oraz CWRDW 

           za I półrocze 2009r.   
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
informację.   
 
Uwag nie zgłoszono. 
Rada przyjęła w/w informację  z przebiegu wykonania planu finansowego przez 

MBP, CKiS oraz CWRDW za I półrocze 2009r. 
 

Pkt 12 Podjęcie uchwał  
Pkt 12. 1 porządku posiedzenia 

           Podjęcie uchwały zmieniającej  

           uchwałę w sprawie uchwalenia  

           Programu  Rewitalizacji Miasta   

           Tczewa, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – członkowie 
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Programu  Rewitalizacji Miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVI/ 307/2009 

zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia Programu  Rewitalizacji  

Miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 16 

( podczas głosowania pkt 12.1- obecnych 16 radnych)  
nieobecni: M. Kaffka, A. Truszkowski, K. Ickiewicz, K. Smoliński, M. Augustyn,             

K. Korda, B. Chylicka 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Programu  Rewitalizacji Miasta Tczewa. 

 

 Pkt 12.2  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           rozmiaru i zasad udzielania  

           zniżek nauczycielom, którym   

           powierzono stanowiska kierownicze 

           oraz tygodniowego obowiązkowego 

           wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

           pedagogów, logopedów i psychologów  

           oraz nauczycieli prowadzących zajęcia  

           terapii pedagogicznej i zajęciowej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
powyższej uchwały.   

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod        
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów       i 
psychologów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej       i 
zajęciowej. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVI /308/2009 

w sprawie  

rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów 

oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej 
podjęto jednogłośnie: za – 17 

( podczas głosowania pkt 12.2- obecnych 17 radnych)  
nieobecni: A. Truszkowski, K. Ickiewicz, K. Smoliński, M. Augustyn, K. Korda,               

B. Chylicka 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania 
zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 
logopedów i psychologów oraz nauczycieli prowadzących  

zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej. 
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 Pkt 12.3  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

         wysokości i zasad ustalania  

         opłat za świadczenia udzielane  

         przez przedszkola publiczne  

         prowadzone przez Gminę  

         Miejską Tczew 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawkami: 
paragraf 2 punkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

         a)zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci 
         dodać ppkt 6 w brzmieniu: 
         b) zajęcia muzyczne pozytywnie wpływające na ogólny rozwój dziecka  
         w paragrafie 2 punkt 2 - określić koszt jednostkowy w wysokości 2,60 zł. 
          Prezydent Miasta przyjął wniosek komisji jako autopoprawkę. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę  

         Miejską Tczew w raz z autopoprawkami przyjętymi przez Prezydenta Miasta.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVI/309/2009 

w sprawie  

wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew 
podjęto jednogłośnie: za – 17 

( podczas głosowania pkt 12.3- obecnych 17 radnych)  
nieobecni: A. Truszkowski, K. Ickiewicz, K. Smoliński, M. Augustyn, K. Korda,                

B. Chylicka 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie  wysokości i zasad ustalania 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez    

Gminę Miejską Tczew. 
 
 Pkt 12.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

         ustalenia tygodniowego  

         obowiązkowego wymiaru godzin 

         zajęć nauczycieli realizujących  

         w ramach stosunku pracy obowiązki  
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         określone dla stanowisk o różnym  

         tygodniowym obowiązkowym  

         wymiarze godzin 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 

          głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego       
          wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy   
          obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym   
          wymiarze godzin. 
 

W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXVI/310/2009 

w sprawie  

         ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 
podjęto jednogłośnie: za – 17 

( podczas głosowania pkt 12.4- obecnych 17 radnych)  
nieobecni: A. Truszkowski, K. Ickiewicz, K. Smoliński, M. Augustyn, K.  Korda,              

B. Chylicka 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 
 

 Pkt 12.5 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia  

zasad gospodarowania nieruchomościami  

           w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia 

           oraz ich wydzierżawiania lub najmu na  

            okres dłuższy niż 3 lata 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przedstawił   
projekt w/w uchwały z dnia 25 sierpnia br., który nie był opiniowany przez 
Komisję Polityki Gospodarczej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – ogłosił przerwę w 
obradach sesji w celu spotkania się członków Komisji polityki Gospodarczej i 
zaopiniowania projektu uchwały z dnia 25 sierpnia 2009 r.  

Przerwa 
Po przerwie 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – 
omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich  
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z 25 sierpnia 2009 r. 
Poinformował, że Prezydent Miasta przyjął autopoprawkę, wykreślenie w § 1 
punktu 1 tj. „ w §  3 pkt. 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: działalność gospodarcza 
4 %” – zgodnie z wnioskami Komisji Finansowo- Budżetowej. Kolejne punkty 
przesuną swoją numerację.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz – po 
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, która odbyła się w czasie przerwy w 
obradach sesji, komisja nie wyraziła swojej opinii, ponieważ na posiedzeniu nie 
było quorum. Jednakże z dyskusji, która wynikła, raczej wszyscy pozytywnie 
przychylają się do tego projektu. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – Komisja wnosi 
o wykreślenie § 1 pkt  1 w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, 
obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( z 
25.08.2009).  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich   

           wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (z 25.08.09 r.) wraz z         
           autopoprawką przyjętą przez Prezydenta Miasta o wykreślenie w § 1 pkt,                   
           tj. „ w §  3 pkt. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
               ,,1) działalność gospodarcza 4 %”. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVI /311/2009 

zmieniającą  

uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
podjęto większością głosów: za – 13, przeciw – 0,wstrz. - 2 

( podczas głosowania pkt 12.5- obecnych 15 radnych)  
nieobecni: K. Smoliński, M. Kaffka, T. Jezierski, M. Augustyn, R. Armatowska,                 

A. Truszkowski, K. Korda, B. Chylicka 
wstrzymali się od głosu: Z. Urban, J. Kulpa 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła projekt uchwały w sprawie  określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz 

ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 
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 Pkt 12.6 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia  

szczegółowych zasad i trybu umarzania 

           wierzytelności Gminy Miejskiej Tczew 

           z tytułu należności pieniężnych oraz  

           udzielania innych ulg w spłacaniu  

           należności, a także organów do tego  

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

 Uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Tczew z tytułu należności pieniężnych 
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także organów do tego 
uprawnionych. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVI/312/2009 

w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 

Gminy Miejskiej Tczew z tytułu należności pieniężnych oraz 

udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także organów  

do tego uprawnionych 
podjęto jednogłośnie: za – 15 

( podczas głosowania pkt 12.6- obecnych 15 radnych)  
nieobecni: K. Smoliński, M. Kaffka, T. Jezierski, M. Augustyn, R. Armatowska,                 

A. Truszkowski, K. Korda, B. Chylicka 
 

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 

Gminy Miejskiej Tczew z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych 
ulg w spłacaniu należności, a także organów do tego uprawnionych. 

 
 Pkt 12.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia  

regulaminu przyznawania wyróżnienia 

         „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 

 Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod            
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania 
wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
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W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXVI/313/2009 

zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia 

„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
podjęto jednogłośnie: za – 15 

( podczas głosowania pkt 12.7- obecnych 15 radnych)  
nieobecni: K. Smoliński, M. Kaffka, T. Jezierski, M. Augustyn, R. Armatowska,                 

A. Truszkowski, K. Korda, B. Chylicka 
 

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta 

Tczewa”. 
 
 Pkt 12.8 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

nadania wyróżnienia „Honorowy  

Obywatel Miasta Tczewa” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”  - 
panu Walentemu Faterkowskiemu.  
Ogłosił przerwę w obradach sesji w celu spotkania się zespołu opiniującego 
wnioski o przyznaniu wyróżnienia Honorowy Obywatel Miasta Tczewa i zajęcie 
stanowiska.  

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
 
Przewodniczący zespołu opiniującego wnioski o przyznanie wyróżnienia 
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa radny Czesław Roczyński – odczytał 
protokół z posiedzenia zespołu opiniującego wnioski o przyznanie wyróżnienia 
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wyróżnienie 
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa będzie wręczone Panu Walentemu 
Faterkowskiemu 1 września br. podczas obchodów 70 rocznicy wybuchu                      
II wojny Światowej.  

 Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod             
  głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowy  

Obywatel Miasta Tczewa”. 
 

W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXVI/314/2009 

w sprawie 

 nadania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 
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podjęto jednogłośnie: za – 16 
( podczas głosowania pkt 12.7- obecnych 16 radnych)  

nieobecni: K. Smoliński, T. Jezierski, M. Augustyn, R. Armatowska, A. Truszkowski, K. 
Korda, B. Chylicka 

 
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

nadania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. 
 

 Pkt 12.9 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia   

         przepisów porządkowych przy przewozie 

         osób i bagażu w odniesieniu do gminnego   

transportu zbiorowego w mieście Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 

 Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Krzysztof Misiewicz –  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 Więcej uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod             

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w 
odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVI/315/2009 

w sprawie  

zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu 

 do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 15, przeciw – 0, wstrz. - 1 

( podczas głosowania pkt 12.7- obecnych 16 radnych)  
nieobecni: K. Smoliński, T. Jezierski, M. Augustyn, R. Armatowska, A. Truszkowski, K. 

Korda, B. Chylicka 
wstrzymał się od głosu Z. Urban 

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

 
Pkt 13  porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i wniosków 

 
1) Radny Zbigniew Urban – przedstawił informacje dotyczącą stacji bazowych. 

Jedna z nich znajduje się w Tczewie na osiedlu Czyżykowo, a druga stacja, 
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której budowa jest w tej chwili wstrzymana na ul. Wyzwolenia, w skutek 
zastrzeżeń zgłoszonych przez mieszkańców. 
Zaapelował do władz miasta, którzy są właścicielami budynku komunalnego 
na ul. Wyzwolenia 1 (biblioteka) o to, aby podjąć działania zmierzające do 
zablokowania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. 
Radny w dniu sesji przedstawił interpelację ustną, pisemną interpelację 
przedstawi w terminie późniejszym.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, że 
temat, o którym mówił radny Zbigniew Urban był już rozpatrywany, przez 
Komisję Polityki Społecznej, która we wnioskach zwróciła się o sporządzenie 
opinii prawnej w sprawie możliwości podjęcia przez Radę Miejską uchwały o 
zakazie montażu anten przekaźnikowych telefonii komórkowej na terenie miasta.  
Prezydent Miasta przyjął wniosek komisji do realizacji, opinia prawna zostanie 
przekazana komisji na najbliższym posiedzeniu. Temat jest już poruszony, 
czekamy na opinię.  
 
Radny Zbigniew Urban  - poinformował, że uczestniczył w konwencie, na którym 
ten temat poruszał, jak również, że był obecny na posiedzeniu komisji. Termin na 
podjecie decyzji przez Pana Wojewodę z tego co wiadomo upływa 31 sierpnia br. 
I w związku z tym, jeżeli będzie wydana jakaś decyzja, no to w zasadzie będzie po 
sprawie. 
 
Radny Mirosław Kaffka  - poinformował, że na os. Czyżykowo nie zdążono 
wstrzymać montażu anten przekaźnikowych telefonii komórkowej, niestety nie 
wpłynęła skarga do Wojewody. 

 

Treść wniosków            
1. Radna Gertruda Pierzynowska 

Radna zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej remontu 
przedszkola ,,Muszelka”. Remont ma przedłużyć się do grudnia, ma on nie 
kolidować z pracą przedszkola. Jednak remont ten miał spowodować przyjęcie 
nowych dzieci do przedszkola.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 90 
 

2. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna zwraca się z zapytaniem, kiedy nastąpi podpisanie umów z przedszkolami 
niepublicznymi. Jest to bardzo pilna i ważna sprawa, bowiem wiąże się to z 
odpłatnościami rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach, ponadto 
podpisywanie umów z nauczycielami. Następnie sprawa wykonywania remontów.  
 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 91. 
 

3. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna wnioskuje o powołanie zespołu ds. adaptacji budynku przy Pl. Grzegorza, 
składającego się z zainteresowanych oraz włączenie do prac zespołu członków 
Rady. Warunkiem przejęcia tego budynku od Starostwa miał być plan adaptacji. 
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Czy takowy jest i nadal obowiązuje, jednak przy ostatecznych uzgodnieniach w 
składzie zespołu powinien być członek Rady.  
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 92 
 
Następnie   
Radna Gertruda Pierzynowska  - przekazała informację odnośnie zamontowania 
świateł przy ul. Armii Krajowej na przejściu przy budynkach TTBS. 
,,W rozmowie z Panem Starostą Witoldem Sosnowskim, zwracałam się z prośbą w 
tej sprawie, kiedy prosiłam nie był w ogóle zainteresowany. 
Powiedział mi swego czasu, że dzieci nie muszą chodzić do SP nr 12, mogą sobie 
chodzić chodnikiem do SP nr  8. Dla mnie było to szokujące. Czytałam w prasie z 
21 sierpnia i z dnia dzisiejszego, w której wypowiada się Pan Starosta Tczewski, 
że jest bardzo zadowolony, że to mu się wszystko udało, że światła będą, że 
bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Nigdy się tym tematem nie interesował, raptem 
udziela takiej informacji w tej sprawie dla prasy. Wprowadza w błąd dziennikarzy, 
radnych, a przede wszystkim mieszkańców. Podobne informacje pisze dzisiaj 
Gazeta Kociewska – będzie sygnalizacja świetlna. 
Uważam, że Pan Starosta powinien wyprostować te informacje. Ponieważ 
dzwoniłam do  Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marii Witkowskiej z 
podziękowaniem, kiedy przeczytałam tą informację, że to będzie taki dar dla 
rodziców. Okazuje się, że to jest nieprawda, dopiero tam się coś robi.  
To samorząd przygotował pieniądze, dopiero zaczęliśmy Starostwo prosić, oni 
nigdy nie mają pieniędzy, wreszcie to 100 tys. zł uzbieraliśmy i nadal dzieci będą 
sobie przechodzić jak komu wygodnie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – koleżanka 
wyczerpała już punkt wolne wnioski, podobnie jak radny Mirosław Kaffka.  
 
Radny Zbigniew Urban  - jako pracownik Wydziału Komunikacji w Starostwie 
Powiatowym, zdementował wypowiedz radnej Gertrudy Pierzynowskiej, 
ponieważ zupełnie mija się ona z prawdą.  
Radny zwrócił się z pytaniem do radnej Gertrudy Pierzynowskiej: czy 
uczestniczył w procesie pomagania jej w przeforsowaniu pomysłu budowy świateł 
na ul. Armii Krajowej? Nigdy się Pani do mnie nie zwracała? Czy ta interwencja 
był skuteczna? 
 
Radna Gertruda Pierzynowska  - pan radny w tej sprawie mi dużo nie pomógł.  
 
Radny Zbigniew Urban  - jest mi przykro to słyszeć, rozumiem, że to propaganda 
własnego sukcesu. 
Osobiście wczoraj podpisałem zmianę organizacji ruchu dotyczącą budowy 
świateł na ul. Armii Krajowej i Wojska Polskiego, przekazaną inwestorowi i  
wykonawcy. Projekty od inwestorów wpłynęły do mnie dzień wcześniej.  
W związku z powyższym dementuje to, że tam się dopiero zaczyna coś dziać, 
ponieważ jest to już na etapie realizacji, myślę, że jest to kwestia kilkunastu dni. 
Będą to światła bardzo nowoczesne z pętlą indukcyjną, które będą reagowały na 
częstotliwość ruchu wzdłuż ul. Armii Krajowej. 
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Poza tym  uważam, że postawa pani radnej i ocenianie innego organu 
samorządowego bez możliwości jego ustosunkowania się do Pani wypowiedzi jest 
nie na miejscu.  
 
Radna Gertruda Pierzynowska  - kolego, proszę nie opowiadać takich historii, ja 
się oparłam na prasie, w której zamieszczona jest wypowiedź Pana Starosty, że 
światła będą na pierwszy dzwonek. To, że one będą takie eleganckie to chwała. 
Pan mówi, że wczoraj ..., ile czasu zostało do dnia 1 września.  
Proszę nie ustosunkowywać się do mojej wypowiedzi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – informacja 
publiczna jest, że 1 września br. na ul. Armii Krajowej będą światła.  
 
Radny Zbigniew Urban  - Panie Przewodniczący, zgadzam się z Panem, nie 
kwestionuję tej informacji. Pan Starosta taką deklaracje złożył, nie ustosunkowuje 
się do tego. Tylko ustosunkowałem się do pani radnej wypowiedzi w której moim 
zdaniem, pani wprowadziła mieszkańców w błąd. Poprzez mówienie tego, że to 
jest dopiero na etapie pozyskiwania środków, czy coś takiego.  

 
       4. Radna Brygida Genca w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 

Na sesji w dniu 25 czerwca radna składała wniosek w sprawie rozszerzenia 
istniejących ulg na przejazdy miejską komunikacją masową. W odpowiedzi 
poinformowano, że w obecnym budżecie nie uwzględniono takich środków jak 
również,  że nie można naruszać obowiązującej umowy z ZKM Veolia. Zdaniem 
radnej jest to ważny problem, nie dla mieszkańców samego miasta, ale dla osób 
ich odwiedzających, przyjeżdżających na zakupy, uczęszczających do szkół na 
terenie miasta.  
Uchwała, która budzi tyle kontrowersji została uchwalona w 2000 roku i obecna 
Rada Miejska wniosła tylko pewne poprawki do niej. Nie było nam wiadome, że 
ZKM Veolia nie egzekwowała tej uchwały w zakresie uprawnień na przejazdy 
ulgowe, do osób nie będących mieszkańcami. Byliśmy zapewnieni, że w tym 
zakresie treść uchwały się nie zmieniła i dlatego wprowadzenie ,,Karty Miejskiej” 
otworzyło jakby ,,puszkę Pandory”.  
- dlaczego uchwała z 2000 roku nie była egzekwowana przez ZKM Veolia? 
- czy ZKM Veolia ( a może Pan Prezydent) zwracała się, a jeżeli tak, to kiedy do 
gmin ościennych w sprawach partycypacji w kosztach świadczonych usług 
ulgowych.  
Jeżeli Pan Prezydent, nie posiada takiej wiedzy, to czy może takie informacje 
pozyskać i przedstawić je radzie.  
Czy Pan Prezydent, nie mógłby być inicjatorem rozwiązania tego problemu? 
Może nie dotyczy to bezpośrednio naszych mieszkańców, ale tego co się na 
terenie miasta dzieje.  
Nie chcemy, aby gminy rozmawiały z Radą Miasta za pośrednictwem gazety. Od 
prowadzenia rozmów w imieniu rady w takich sprawach jest chyba Prezydent? 
Czy Pan Prezydent może spowodować większe nagłośnienie (chodzi o 
wsiadających do autobusu) do momentu rozwiązania tej sprawy, aby osoby 
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przyjeżdżające do naszego miasta nie były narażone na płacenie mandatów, bo to 
źle o nas świadczy. 
Czy możemy otrzymać informacje na temat: ile osób korzysta ze zniżek na 
przejazdy i na jakich odległościach? Dane te miały by być pomocne przy 
następnych przetargach, umowach na świadczenie usług przewozowych. 
Dochodzą takie informacje, że Eolia uzyskuje mniejsze wpływy przy 
wprowadzonej ,,Karcie Miejskiej” jak było zaplanowane. 
Skąd wzięła się podstawowa stawka do kalkulacji przetargowej = 1,20 , na jakiej 
podstawie została skalkulowana w takiej wysokości? 
Treść wniosku znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 93 
 

        5.Aleksandra Turska – mieszkanka Tczewa 
Zwróciła się z pismem, odnośnie wyjaśnienia sytuacji w sprawie 50% ulgi dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponad gimnazjalnych, którzy 
mieszkają poza Tczewem. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – odpowiedzi na obie 
interpelacje będą udzielone w normalnym trybie na piśmie. 
Zabrał głos w dwóch sprawach: 
Słuchając wypowiedzi Pani Przewodniczącej Komisji Finansowo – Budżetowej, 
miałem wrażenie że coś ukryto przed radnymi, bo po raz kolejny pojawił się 
wątek, że czegoś im nie powiedziano, czegoś nie wiedzieli i jest teraz problem.  
Otóż chcę powiedzieć, że uchwała dotycząca zakresu ulg nie była w ogóle 
zmieniana, ona obowiązuje cały czas praktycznie bez zmian prawie od 2000 roku. 
Dlaczego nie była do tej pory egzekwowane. Otóż na dotychczasowych biletach 
miesięcznych nie było adresu zamieszkania. W momencie kontroli nie 
sprawdzano adresu zamieszkania, sprawdzano tylko, czy ktoś ma bilet i czy bilet 
jest ważny.  
Problem się pojawił, gdy zaczęto wydawać karty miejskie, gdzie osoba 
wnioskująca musiała wpisać adres zamieszkania.  I wówczas z obecną uchwałą tej 
osobie taka ulga nie przysługiwała. Czyli wprowadzenie tej karty pokazało, że jest 
jakaś grupa ludzi, którym ta ulga nie przysługuje.  
W 2000 roku nie byłem radnym, byłem pracownikiem ZKM i pamiętam do 
dzisiaj, że to była inicjatywa Rady. To radni wówczas kiedy była prywatyzacja 
ZKM, przygotowanie do przetargu, powiedzieli, że jeżeli mamy dopłacać do 
komunikacji miejskiej, do prywatnego przewoźnika, to będziemy dopłacać tylko 
do swoich mieszkańców.  
I wówczas w 2000 roku z inicjatywy rady wprowadzono zapis, że tylko dla 
mieszkańców Tczewa. Jeszcze jedna uwaga, to nie jest tak, że my mamy nagle coś 
innego niż w innych miastach. W przypadku komunikacji miejskiej każde miasto 
we własnym zakresie reguluje zasady dotyczące ulg i bezpłatnych przejazdów.  
Umowa z firmą Veolia, została wybrana w trybie przetargowym, w tej chwili 
zmiana warunków umowy nie jest taką prostą sprawą. Generalnie przepisy 
związane z zamówieniami publicznymi mówią wyraźnie, że w trakcie realizacji 
umowy nie ma zmiany warunków umowy. Umowa została zawarta na 3 lata.  

Było pytanie skąd wzięły się te stawki. Myśmy zaproponowali stawki 
związane z ceną biletu. Myśmy - to jest uchwała Rady- i pod tą stawkę oferent 
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musiał przygotować swoją ofertę. Jeżeli oferent zaproponował za niską stawkę, to 
jest już jak gdyby problem oferta. Nie musimy w tym momencie winić nas, my 
mogliśmy zaproponować, nie 1,20 a nawet 1 zł. Jest tylko kwestia taka, że 
moglibyśmy  się liczyć z tym, że będziemy więcej dopłacać, ale ile, jest to zawsze 
kwestia drugiej strony, żeby o to spekulowała.  
W tej chwili trwają rozmowy z wójtami okolicznych gmin na temat sposobu 
wyjścia, jaka wersja zostanie ostatecznie przyjęta nie wiem. Natomiast nie ma w 
tej chwili możliwości zmiany umowy o świadczenie usług, bo to jest złamanie 
ustawy o zamówieniach publicznych.   
 
Radna Brygida Genca  - odniosła się do wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta 
Mirosława Pobłockiego, ,, że ktoś czegoś nie powiedział”. Nikt z klubu Radnych 
PO nie był świadomy, że uchwała Rady Miejskiej w Tczewie od 2000 roku do 
momentu wprowadzenia zmiany, nie była respektowana przez ZKM Veolia. Tego 
niegdzie nie było, to gdzieś umknęło.  
 
Radny Zbigniew Urban – odniósł się do wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta 
Mirosława Pobłockiego  dotyczącej podjętych decyzji. To Rada wspólnie z 
Prezydentem Miasta zadecydowała. Nie można powiedzieć, że to radni 
przegłosowali, nie można zrzucić na radnych odpowiedzialności za to, bo nie 
wszyscy głosowali za.   
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – jeszcze raz podkreślam, to 
co powiedziałem. Wprowadzenia zapisu, że ulga dotyczy mieszkańców to była 
inicjatywa Rady w 2000 roku, to nie była inicjatywa Prezydenta. 
 
Radny Mirosław Kaffka  - zwrócił uwagę na kuriozalne podejście firmy 
kontrolującej pasażerów ZKM. Osoba kontrolująca powinna posiadać czytnik 
elektroniczny w celu sprawdzenia biletu w obecności pasażera. Nie powinna żądać 
karty od pasażera i sprawdzać jej w kasowniku. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – całkowicie się z tym 
zgadzam. Firmę kontrolerską wynajmuje Veolia. Na dzień dzisiejszy Veolia 
zatrudnia ok. 30 kontrolerów, posiadają oni 3 terminale.  
Na nasze zapytania dlaczego nie więcej, jest odpowiedz krótka – dla oszczędności. 
Czy jest to oszczędność, to trudno powiedzieć, to są ich pieniądze. Skoro oni 
jakby nie dbają o przychody, a potem narzekają, że generalnie mają zmniejszone 
przychody. To w tym momencie jest pytanie o sens tej całej działalności.  
 
Radna Brygida Genca  - poinformowała, że nie ma mowy o działaniu w jakiś 
sposób wbrew umowie zawartej z Veolią. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że był 
to przetarg i zmienianie tych warunków jest nie możliwe.  
Chodzi o coś dodatkowego, żeby ten problem rozwiązać. Bardzo mnie cieszy, to 
co Pan Prezydent powiedział, że toczą się rozmowy z wójtami gmin, aby wspólnie 
ten problem rozwiązać.  
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Radny Mirosław Kaffka  - zwrócił uwagę, że Młodzieżowa Rada Powiatu również 
powinna korzystać z ulg za przejazdy, jak Młodzieżowa Rada Miasta. 
Następnie.  
Treść interpelacji: 

 
1. Radny Tomasz Tobiański 

   Radny zwraca się z zapytaniem, czy jest możliwa poprawa wizerunku i stanu     
   bezpieczeństwa na schodach pomiędzy ul. J. Dąbrowskiego a ul. Wąską oraz                  
   ul. Rybacką a ul. Wąską. Radny wnosi o wykonanie podjazdów dla wózków   
   gdyż obecny stan przejść uniemożliwia korzystanie z nich osobom   
   niepełnosprawnym i prowadzącym wózki dla dzieci. 
   Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 86 

 
2. Radny Tomasz Tobiański 
Radny zapytuje czy jest możliwy montaż ekranu dźwiękoszczelnego wzdłuż 
budynku przy ul. Jedności Narodu 1 od strony ul. Wojska Polskiego, w celu 
ograniczenia hałasu dochodzącego od ul. Wojska Polskiego. 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 87 
 
3. Radny Tomasz Tobiański 

      Radny pyta czy można poprawić stan obecnego lub wybudować nowy ciąg  pieszy   
      do budynku II LO. 

Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 88 
 
     4. Radny Tomasz Tobiański 

Radny zwraca się z pytaniem czy możliwe jest wykorzystanie dróg wewnętrznych 
na terenie Flextronic jako dróg publicznych ogólnodostępnych. 
Treść interpelacji znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 89 
 
Ludwik Kiedrowski Kierownik Biura Promocji - przekazał radnym wznowiony 
egzemplarz książki pt. „II wojna wybuchła w Tczewie”, w związku z 70 rocznicą 
wybuchu II wojny Światowej, wraz z widokówką mostu Tczewskiego z dnia 1 
września 1939 r.  
 
Radny Zbigniew Urban – poruszył temat dotyczący „ Panoramy Miasta”. Radny 
poinformował, iż nie znalazł trybu w jakim powoływani są członkowie Rady 
Programowej „ Panoramy Miasta „. Czy jest to w gestii Pana Prezydenta, czy Pana 
Przewodniczącego. Stąd nie wiadomo czy wniosek w tej sprawie ma być złożony 
do prezydenta czy przewodniczącego. Zgodnie z kluczem, który do tej pory 
obowiązywał, w skład Rady Programu Panoramy Miasta wchodzili: po jednej 
osobie z klubów radnych i osoba wskazana przez Pana Prezydenta.  
W momencie, kiedy tworzył się zespół radna Grażyna Pierzynowska i radny 
Tomasz Jezierski byli radnymi niezależnymi, nie należeli do żadnego klubu 
radnych. W związku z tym byli delegowani do Rady Programowej Panoramy 
Miasta. Sytuacja w tej chwili uległa zmianie, radna Gertruda Pierzynowska i radny 
Tomasz Jezierski są członkami klubu PO. 
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W związku z powyższym w Radzie Programowej jest nad reprezentacja z  tego 
klubu, ponieważ są trzy osoby, które go reprezentują.  
Radny zwrócił się z prośbą o rozważenie i zaproponowanie rozwiązania, które 
umożliwiłoby równą reprezentację z każdego klubu.  
 
Radny Janusz Kulpa  - zwrócił się z zapytaniem: czy istnieje możliwość, aby w 
Tczewie powstała informacja PKS.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – tak, tylko pamiętajmy, że 
praktycznie dworzec PKP nie istnieje jako punkt. W związku z tym nie ma 
specjalnie umiejscowienia reklamy, czy informacji.  
Informacja o odjazdach znajduje się na stronie internetowej. Natomiast w 
przypadku konieczności zaciągnięcia informacji, w tzw. „okrąglaku” przy dworcu 
PKP.  
Radny Janusz Kulpa  - zwrócił uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy mają 
możliwość dostępu do internetu.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że przekaże 
do Veolia Transport Pomorze sugestię radnego, dotyczącą  możliwości 
udostępnienia informacji w sprawie  krzyżujących się połączeń.  
 
Następnie.   
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – zaprosił wszystkich 
radnych na podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu unijnego na kolektor 
ściekowy, 8 września o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Tczewie.  
 
Radny Piotr Kajzer -  zwrócił się z zapytaniem: jak długo potrwa jeszcze remont 
ulicy Zamkowej, jakie są przyczyny przedłużania się tego remontu. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – remont ulicy Zamkowej 
przedłuża się, jest to spowodowane tym, że pierwotnie ulica Zamkowa miała być 
robiona na zasadzie wymiany nawierzchni. W trakcie prac budowlanych okazało 
się, że pod ziemią znajdują się trzy kolektory sanitarne, które nie w pełnym 
zakresie były zinwentaryzowane. Wszystkie trzy kolektory są czynne. One 
pochodzą z różnych okresów, jeden jest nawet przedwojenny. Niestety stan 
techniczny jest zły. Naprawa, remont tych kolektorów, przedłuża się. Pod koniec 
września prawdopodobnie ma nastąpić wznowienie prac związanych z budową 
nawierzchni. Do tego czasu ZWiK musi się uporać z tym co jest w ziemi. 
 
Radna Bogumiła Jeszke – zwróciła się z zapytaniem: co się dzieje z budynkiem po 
byłej cegielni na ul. Czatkowskiej? Czy tam ma powstać urząd celny dla tirów?  
 
 Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  –  poinformował, że 
dokładniejsze informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Celnym ale 
zorientuję się w tym temacie i przekaże informacje.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – zwrócił się z 
zapytanie: czy są plany zagospodarowania terenu między budynkiem Jurgo 3-8 a 
ulicą Armii Krajowej? 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki  – poinformował, że zapisy w 
planie zagospodarowania przestrzennego są, natomiast myślę, że teren ten jest 
zbyt mały aby go zabudowywać, pozostanie on terenem zielonym.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – przekazał 
prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Grażynie Antczak.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Antczak – udzieliła głosu radnemu 
Włodzimierzowi Mroczkowskiemu.  
 
Radny Włodzimierz Mroczkowski – poinformował, iż z potwierdzonej informacji 
prasowej oraz przez  Dowódcę 16 Tczewskiego Batalionu Saperów podczas dnia 
Wojska Polskiego, dowiedzieliśmy się, że  Jednostka Wojskowa w Tczewie do 
2012 roku, ma być przeniesiona do Niska koło Stalowej Woli.  
Starosta Tczewski Witold Sosnowski, został upoważniony przez Radę Powiatu 
Tczewa do wystąpienia na piśmie z zapytaniem do Ministra Obrony Narodowej, a 
nawet i do Premiera RP czy decyzja opublikowana jest na tyle pewna, że 
likwidacja jednostki w Tczewie będzie faktem.  
         Rada Miejska w Tczewie 26 maja 1994 r. podjęła uchwałę wyrażającą 
zgodę, na używanie w nazwie i na sztandarze jednostki wojskowej,                         
16 Tczewski Batalion Saperów.  
Zwracam się do Państwa jako Przewodniczący Rady z  apelem, aby upoważnić 
Prezydenta Miasta Tczewa do podpisania listu skierowanego do Premiera RP, do 
Ministra Obrony Narodowej i do Szefa Sztabu, z zapytaniem czy decyzja o 
likwidacji jednostki wojskowej w Tczewie jest ostateczna, uzasadniając że 
jednostka w Tczewie powinna pozostać.  
 
Uwag nie zgłoszono Rada Miejska w Tczewie wyraziła zgodę na wystosowanie 
przez Prezydenta Miasta Zenona Odya pisma do Premiera RP, do Ministra Obrony 
Narodowej i do Szefa Sztabu, z zapytaniem czy decyzja o likwidacji jednostki 
wojskowej w Tczewie jest ostateczna, uzasadniając że jednostka w Tczewie 
powinna pozostać.  
Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Antczak – przekazała prowadzenie obrad 
sesji Przewodniczącemu Rady Włodzimierzowi Mroczkowskiemu.  
 
Radny Kaffka – tego typu apel nie powinien polegać dyskusjom. Powinniśmy się 
też zwrócić do zwierzchnika sił zbrojnych, czyli Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, o to aby jednostka wojskowa została w Tczewie.    
   
Pkt 14  porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, oświadczenia. 
Radny Kaffka  - przedstawił informacje odnośnie malejących wpływów podatków 
od środków transportowych. Zaproponował wniosek, aby drogą uchwały w dobie 



 27 

kryzysu obniżyć podatki od środków transportowych jak i nieruchomości np. na 
dwa lata. Czy może w ten sposób uda się pobudzić gospodarkę.   
Druga sprawa, to ze względu na brak dofinansowania od Marszałka Województwa 
Pomorskiego na budowę ścieżki rowerowej szlakiem Grymisława, aby rozważyć 
we wrześniowej korekcie budżetowej i w WPI, przekazanie środków z budżetu 
miasta na budowę ścieżki rowerowej wokół Wisły. 
 
Radny Tomasz Tobiański  - poinformował, że 10 września br. o godz. 17.00 
odbędzie się w Dąbrówce Turniej piłki koszykowej.  
 
Radny Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 1 września o godz. 10.00 
odbędzie się otwarcie auli w Gimnazjum Nr 1, jest prośba o potwierdzenie 
udziału. Radna Grażyna Antczak – zwróciła się z prośbą o wpłacanie pieniędzy na 
strój uroczysty na 750-lecie miasta Tczewa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – 4 września 
Komendant Straży Pożarnej w Tczewie zaprasza na zawody strażackie 
- 1 września br. -  poczet sztandarowy godz. 13.00 w kościele podczas 
uroczystości obchodów wybuchu II wojny światowej.   

      Więcej uwag nie zgłoszono             

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXXVI sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1500  

 

 

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


