
 

P r o t o k ó ł  N r XXXVII/2009 

 

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

z dnia 24 września 2009 roku 

 

 

o godz. 10.00 w sali  im. Franciszka Fabicha 

Urzędu Miejskiego  w Tczewie 

------------------------------------------------------ 
 
 
             Obecni radni     :                               -                21 / wg listy obecności 
 
             Nieobecni radni :                            -                Grażyna Antczak 
          Renata Armatowska   
                            
             Obecni goście zaproszeni                 -               7 / wg listy obecności 
 
 

Pkt 1 porządku posiedzenia 

          Otwarcie sesji i powitanie gości 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – 
otworzył XXXVII 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. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i 

Plastycznych Zdarzenia Tczew – Europa 2009  Halinę Kasjaniuk, 
10. Członka Stowarzyszenia Integracji  Humanistycznej ,,Pomost”  Mirosława 

Ostrowskiego, 
11. Pana Łukasza Szajnę, syna prof. Józefa Szajny,  
12. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
13. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, 
14.  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 21 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 17 września 2009r. i zaproponował następujące zmiany:  
- wprowadzenie jako punkt 9.9 projektu uchwały w sprawie ustalenia składu 

kapitału PRO DOMO TRSONENSI.  
Jest to projekt uchwały wynikający z zapisu regulaminu przyznania medalu. 
- wprowadzenie jako pkt 9.10 – projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania –dofinansowanie 
zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 
2009 r. - ,,Wyprawka szkolna”, 

Powyższe projekty uchwał przekazano radnym.  
Czy Państwo radni mają inne propozycje do porządku obrad sesji?  
   
Radny Krzysztof Misiewicz  - zgłosił wątpliwości do punktu 9.7 podjęcie projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPI miasta Tczewa na 2006 – 2013 r, a 
mianowicie: po obradach zespołu ds. WPI i Komisji Polityki Gospodarczej, 
Komisja Finansowo – Budżetowa wystosowała kilki wniosków, które mają istotny 
wpływ na WPI. W związku z tym, czy chcemy o tym dyskutować na sesji, czy 
powinno to być  jeszcze raz omówione przez zespół ds. WPI i Komisję Polityki 
Gospodarczej.  
W związku z tym, radny zwrócił się  z prośbą o dyskusje, albo o przeniesienie 
punktu 9.7 na następny miesiąc.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czyli jest wniosek, 
o wykreślenie punktu 9.7 z porządku obrad. Czy są inne wnioski? 
 
Więcej wniosków i uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Misiewicza, o wykreślenie z porządku 
obrad sesji, punktu 9.7  
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek 

radnego Krzysztofa Misiewicza 

o wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 9.7 – projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie WPI miasta Tczewa na 2006 – 2013 r. 
 przyjęto jednogłośnie : za – 20 jednogłośnie 

( podczas głosowania w/w wniosku- obecnych 20 radnych) 
nieobecni: G. Antczak, Armatowska, Z. Urban, 
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Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Kazimierza 
Misiewicza dotyczący zdjęcia z porządku obrad sesji punktu 9.7 - projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie WPI miasta Tczewa na 2006 – 2013 r. 
 

Wobec powyższego kolejne punkty porządku obrad ulegną zmianie.  
Następnie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – poddał pod 
głosowanie porządek obrad sesji wraz z autopoprawkami.  
W wyniku jawnego głosowania 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami 
przyjęto jednogłośnie : za – 20 

( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 20 radnych) 
             nieobecni: G. Antczak, Armatowska, Z. Urban 

 
         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 27 sierpnia 2009r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.  
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 sierpnia 2009 r.                    
     do 23 września 2009 r. 
 
II . Część druga: 
7. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w którym Gmina Miejska w    
   Tczewie posiada udziały. 
8. Informacja z przygotowania służb do okresu zimowego 2009/2010. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
     9.1 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami    
           prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, 
     9.2 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków   
           zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, 
     9.3 zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie     
           administracyjnym miasta Tczewa, 

9.4  podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa   
      Społecznego Spółka z o. o z siedzibą w Tczewie,  
9.5 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na dostawę gazu dla    
       potrzeb Urzędu Miejskiego w Tczewie, 

    9.6 zmieniającą uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania  zniżek nauczycielom,    
          którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego   
          wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz    
          nauczycieli prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej, 
    9.7 trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w    
          placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno-  
          wychowawcze, 
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9.8 ustalenia składu osobowego Kapituły Medali ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, 
9.9 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania –

dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2009 r. - ,,Wyprawka szkolna”, 

   9.10 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok. 
   10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 
   11. Wolne wnioski, oświadczenia. 

 

Pkt 4  porządku posiedzenia  

Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie  

           z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 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 27 sierpnia 2009r nie 
zgłoszono. 
Wobec powyższego  

Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji  z dnia 27 sierpnia 2009r.                   
przez aklamację. 

 
Pkt.5  porządku posiedzenia 
Informacja z działalności  

Prezydenta Miasta Tczewa. 
 Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
po przedstawieniu przez Prezydenta Miasta informacji z działalności i po 
oczytaniu informacji z interpelacji radnych, głos zabierze Pan Łukasz Szajna – syn 
prof. Józefa Szajny, który przedstawi informację z Festiwalu „Zdarzenia”. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – przedstawił informację z działalności 
Prezydenta Miasta stanowiącą (zał. nr 1 do protokołu). Poinformował, że                   
28 września br. o godz. 16.00 w  sali nr 8 Urzędu Miejskiego, odbędzie się 
spotkanie z radnymi dotyczące założeń do budżetu miasta na 2010 r.  
 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy do Pana Prezydenta są pytania dotyczące przedstawionej 
informacji.  
 
Radny Tomasz Jezierski – zwrócił się z zapytaniami:  
- pierwsze pytanie dotyczy działki przy ul. Rokickiej, przeznaczonej na cele 

składowe – co tam będzie składowane i jak długo. 
- Drugie pytanie : dotyczy spotkania z firmą Veolia  w sprawie karty miejskiej. 

Krążą po mieście plotki, że może Veolia odstąpi od umowy z miastem i nie 
będziemy mieli transportu publicznego. Czy pan Prezydent mógłby te plotki 
rozwiać.  
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Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – nie są to plotki, ponieważ ostatnio 
informowałem na konwencie Rady Miejskiej, że wpłynęło pismo mówiące o tym, 
iż jeżeli do 15 października br., nie uzyskamy jednoznacznego stanowiska co do 
właściwego funkcjonowania karty miejskiej, to Veolia chce się wycofać ze 
świadczonych usług.  
Dlatego też sprawa jest poważna, jak ona się skończy nie wiadomo.  
 Firma Veolia argumentuje to tym, iż karta miejska nie funkcjonuje tak, jak by 
sobie życzyła. Różnie można na ten temat dyskutować.  
W mojej ocenie jest szereg innych powodów takiego, a nie innego stanowiska. Nie 
mniej jednak podstawową sprawą jest to, co tutaj wcześniej powiedziałem.  
Dlatego informuję, że rozmawialiśmy już na Komisji Polityki Gospodarczej i 
Komisji Finansowo – Budżetowej, czy zgadamy się na zawieszenie 
funkcjonowania karty miejskiej. Bo taki był wniosek Veoli. Oczywiście nikt na to 
nie chciał się zgodzić, bo takie również było nasze stanowisko. W związku z tym, 
ultimatum Veoli w dalszym ciągu istnieje.  
Ustaliliśmy i stąd jest podpisane porozumienie, że dokonamy audytu 
funkcjonowania karty miejskiej przez niezależną firmę audytorską. I z wynikami 
tego audytu się zgodzimy.  
Natomiast w dalszym ciągu, ( to co już powiedziałem) jest problem terminu                 
15 października br.  Ponieważ w pierwszej wersji tego zakresu audytu, firma 
audytująca zgadzała się, że w okolicach 20 października jest w stanie dokonać i 
ogłosić wyniki.  
Natomiast, w związku z tym, że Veolia ciągle rozszerza zakres audytu, to 
ostateczne stanowisko firmy audytującej, co do dotrzymania terminu jest 
nieznane.   
Sprawa w dalszym ciągu jest poważna, bo teoretycznie jest także zagrożenie, że 
16 października br. autobusy mogą przestać po mieście jeździć.  
My na pewną alternatywę też się przygotowujemy i będziemy szukać ewentualnie 
innego rozwiązania.  
Natomiast działka przy ul. Rokickiej, dotyczy działki zarządcy cmentarza pana 
Alchimowicza.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z zapytaniem: czy podpisane 
porozumienie odnośnie audytu, zostało podpisane dwustronnie czy trójstronnie. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya –  porozumienie zostało podpisane 
trójstronnie, tj. twórca systemu, miasto jest zleceniodawcą systemu i jest Veolia 
jako użytkownik systemu.  
 
 Radny Kazimierz Smoliński – nie wchodząc w szczegóły, ale z podpisanego 
porozumienia wynika, że strony zgadzają się na wynik audytu niezależnie od tego 
jaki on będzie.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya –  porozumienie zawiera zapis mówiący o 
tym , że strony szanują wynik audytu. 
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Miasto zapłaci za przeprowadzenie audytu. Innego wyjścia nie ma, jeżeli jest spór 
między stronami, to my jako zamawiający system musimy zdecydowanie ten 
węzeł przeciąć i zdecydowanie sprawę zakończyć.  
 
Radny Kazimierz Smoliński – w informacji Pan Prezydent co prawda tego nie 
mówił, ale wiemy, że ustalono nowe zasady użytkowania obiektów przedszkoli 
niepublicznych.  
Wiemy, że zostały podpisane nowe zasady, na których funkcjonują przedszkola, 
chcielibyśmy je poznać, na komisjach rozmawialiśmy o tym.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – nie jest to akurat w przedstawionej 
dzisiaj informacji, ale był taki zapis, że członkowie komisji otrzymają taką 
informację na najbliższe posiedzenie komisji.  
Czy to wystarcza, że informacja ta przekazana będzie na komisje?  
 
Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- komisje otrzymały 
odpowiedz podpisaną przez Z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę. 
 
Radny Kazimierz Smoliński – ta informacja jest bardzo lakoniczna, chcielibyśmy 
znać bardziej szczegółowo ten temat. Może nie treść samej umowy, ale 
przynajmniej zapisy, które decydują o tym jakie mają być obciążenia.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – myślę, że na komisje Pan Z-ca 
Prezydenta Zenon Drewa przygotuje szczegółową informację na ten temat.  
 
Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem: na komisjach jednoznacznie 
było powiedziane, że radni chcą być poinformowani w jakim trybie i na jaki okres 
umowy będą zawierane i chcieli w tym procesie uczestniczyć.  
Wczoraj otrzymaliśmy informacje od  Pana Z-cy Prezydenta Zenona Drewy, że 
zostały podpisane aneksy mówiące o użyczeniu na 20 lat.  
W związku z powyższym, moja pierwsza wątpliwość: czy to jest zgodne z 
obowiązującą uchwałą o zasadach gospodarowania mieniem komunalnym. 
Uważam, że podejmowanie takich decyzji przez Pana Z-cę Prezydenta powinno 
iść w konsultacji z radnymi. Jednak my te budynki użyczamy na czas oznaczony 
20 letni, więc... i jest to mienie komunalne, mienie miejskie. Radni chcieliby na 
ten temat  mieć większą wiedzę, a nie zostać poinformowani, że takie aneksy 
zostały podpisane.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – przekazaną informację, Pan Z- ca 
Prezydenta może uzupełnić. O ile dobrze pamiętam, to uchwałę Rady Miejskiej, 
ileś lat wcześniej podjęto, iż podmioty (teraz nie mówię o przedszkolach tylko o 
służbie zdrowia,) miały zgodę na dzierżawę powyżej 10 lat. Takie uchwały 
odnośnie służby zdrowia były. Natomiast czy dotyczyło to również przedszkoli to 
trudno powiedzieć ale myślę, że to wyjaśnimy i przygotujemy informację. 
 
Radny Krzysztof Misiewicz  - rozumiem, że te umowy zostały podpisane, w 
związku z tym chciałbym wrócić do przerwy, która była na poprzedniej sesji, 
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podczas obrad komisji, gdzie Pan Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki 
zaznaczył, że przy umowach powyżej 3 lat, będzie konsultacja z radą. A tutaj 
takiego czegoś nie było. Dlatego zwracam uwagę, że zdarzyła się rzecz którą 
przewidywałem.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – nie wiem, nie było mnie na sesji, więc 
nie wiem, co odpowiedzieć na ten temat.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – wyjaśnił sprawę formalną, ponieważ 
było pytanie, czy jest to zgodne z naszymi zasadami gospodarowania 
nieruchomościami. Jest to zgodne.  
Umowa użyczenia w przeciwieństwie do umowy dzierżawy jest wyłączną 
kompetencją Prezydenta Miasta i w tym momencie taką umowę może podpisać 
nie pytając Rady o zgodę. W przypadku umów dzierżawy faktycznie występuje ta 
dwoistość, że umowy krótkoterminowe podpisuje Pan Prezydent, a w przypadku 
umów długoterminowych zasięga opinii Rady. To wynika wprost z ustawy i z 
naszych zasad gospodarowania.  
 
Radna Brygida Genca  - zwróciła się z zapytaniem: z jakich środków będzie 
finansowany audyt, w jakiej wysokości, czy to znajdzie się w korekcie budżetu, 
czy poza korektą budżetu. 
Ponieważ na Komisji Finansowo – Budżetowej wpłynęło pismo od Prezydenta 
Miasta, na które Komisja odpowiedziała, że nie jest za powrotem do biletu 
papierowego.  
Drugie pytanie: czy budynek Urzędu Miasta, jest właściwym miejscem do 
zawieszania banerów reklamowych. Czy wszyscy mogą się zgłosić, aby swoje 
reklamy zawieszać na budynku Urzędu Miasta, względnie czy to tylko dotyczy 
wybranych imprez, przedsięwzięć. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – budynek Urzędu Miasta nie jest do 
wywieszania banerów. Natomiast tam gdzie Urząd Miasta jest 
współorganizatorem, to wydaje mi się, że w wyjątkowych sytuacjach jest to 
dopuszczalne. Jako, że mówiąc o ostatniej imprezie, bo rozumiem, że chodzi o 
Higlander Challenge. Urząd Miasta dotował tą imprezę w związku z tym być 
może na tej podstawie wywieszono ten baner. 
Odnośnie pierwszego pytania, to na Komisji Finansowo – Budżetowej nie 
mieliśmy jeszcze tak dokładnych danych, aby o wszystkim poinformować. 
Mówiąc o środkach, to szukamy oszczędności w wydatkach urzędu i z tych 
oszczędności sfinansowane byłoby przeprowadzenie  audytu.  
 
Radny Mirosław Kaffka  - przekazał w imieniu zawodników biorących udział w 
Highlander Challenge na ręce Pana Prezydenta, podziękowanie za wsparcie i 
udział w  imprezie. Wręczył również Panu Prezydentowi celtycki, średniowieczny 
miecz z autografami mistrzów olimpijskich.  
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 Pkt .6  porządku posiedzenia  
           Informacja ze zgłoszonych  

           interpelacji przez radnych  

           w okresie od 27 sierpnia 2009 r.                     

           do 23 września 2009 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
informację ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 sierpnia 
2009 r. do 23 września 2009 r. stanowiącą Zał. Nr 2 do protokołu. 
Zwrócił się z zapytaniem: czy do przedstawionej informacji są pytania? 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się do Pana 
Łukasza Szajny – syna prof. Józefa Szajny o przedstawienie informacji na temat 
tegorocznego festiwalu „Zdarzenia”. 
 
Pana Łukasz Szajna – przedstawił informację na temat festiwalu „ Zdarzenia” 
(informacja w zał.) 
Halina Kasjaniuk Dyrektor Festiwalu „Zdarzenia”  - zaprezentowała w formie 
multimedialnej i omówiła przebieg festiwalu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
 
Rada Miejska w Tczewie uczciła minutą ciszy pamięć górników, którzy zginęli w 
wypadku w kopalni na Śląsku. 
 
Radny Mirosław Kaffka  - podziękował telewizji Tetka Tczew za transakcję 
imprezy Highlander Challenge, oraz redaktorom gazet, które zamieściły na swoich 
łamach informacje o tej imprezie.  
 
Następnie. 
Głos zabrał Prezes ZWiK w Tczewie, informując o otrzymanym dofinansowaniu z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania budowy 
kolektora ściekowego i sieci wodociągowej. 
Radni zapoznali się również z prezentacją multimedialną  przedstawiającą historię 
ZWiK w Tczewie.  

 
Część II: 

 Pkt 7 porządku posiedzenia 

           Informacja o funkcjonowaniu 

           spółek prawa handlowego,  

           w którym Gmina Miejska 

           w Tczewie posiada udziały 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
Informację o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w którym Gmina 
Miejska w Tczewie posiada udziały. 
 
Radny Zbigniew Urban – przedstawił informację, dotyczącą w szczególności 
wynagrodzeń członków zarządu i rad nadzorczych w poszczególnych spółkach 
prawa handlowego, w których Gmina Miejska w Tczewie posiada udziały. 
Na podstawie udzielanej informacji, że bez względu na to, jak duża jest spółka, ile 
osób zatrudnia, jaki ma kapitał zakładowy i jakie projekty realizuje, 
wynagrodzenie wszystkich prezesów czy członków zarządu jest zbliżone i wynosi 
9.000 zł.  
W związku z powyższym radny zwrócił się z zapytaniem: czy jest to uzasadnione, 
czy nie należałoby jednak zróżnicować wynagrodzenie prezesów, czy członków 
zarządu spółek komunalnych. Chociażby biorąc pod uwagę to, jakie zadania 
realizują oraz ile osób zatrudniają. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: czy są pytania do omówionego materiału i czy ktoś chciałby zabrać 
głos odnośnie zapytania przedstawionego przez radnego Zbigniewa Urbana. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – trudno przedstawić jednoznaczną 
odpowiedz w przedstawionym temacie, ponieważ kryteria i warunki ustalania 
wynagrodzeń mogą być różne. Kiedyś przyjęto takie założenia, że podstawą 
wynagrodzenia członków rady nadzorczej było najniższe uposażenie krajowe i 
procentowo od tej stawki przyznano wynagrodzenie przewodniczącemu, zastępcy, 
sekretarzowi i członkowi rady. Również te same kryteria ustalono dla prezesów i 
według tej zasady to funkcjonowało i zastrzeżeń nie zgłoszono.  
Natomiast również mógłbym odnieść to teraz do samorządowców, jest duże 
miasto, średnie miasto i mała gmina. Zgodnie z taryfikatorem wynagrodzenia 
mogą być podobne. Także to też zależy od różnego uznania. I stąd dzisiaj tutaj nie 
ma zdrowego, jednoznacznego stanowiska, jak to się powinno kształtować. 
Przyjęto także zasady i według tych zasad wynagrodzenie jest przyznawane. 
Jeżeli nowa rada widzi to inaczej, to zawsze można te zasady ewentualnie 
zmieniać. Oczywiście uwzględniając konsekwencje wynikające z kodeksu pracy 
które trzeba rozpatrywać. Nic więcej w tym temacie dodać nie mogę.  
 
Radny Zbigniew Urban  - Panie Prezydencie chodzi mi o to, że spółki takie jak 
ZWiK, zatrudniające 130 osób, czy ZUOS, te które realizują bardzo duże zadania, 
za ogromne pieniądze – nimi zarządzać jest trudniej niż TTBS – em, który 
zatrudnia 5 osób. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – wszystko się zgadza, dlatego w tych 
dużych spółkach oprócz prezesa jest dwóch zastępców, natomiast w tych 
mniejszych spółkach jest sam prezes, jako jednoosobowy zarząd. Czyli pewne 
reguły z tego wynikają. 
 
Radny Zbigniew Urban  - Panie Prezydencie, tylko w ZWiK-u jest zarząd 
trzyosobowy, w ZUOS jest jednoosobowy zarząd. 
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Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya –  na razie nie było potrzeb, aby zwiększać 
zarząd, bo spółka ZUOS zajmowała się przyjmowaniem śmieci, przygotowaniem 
się do dużego projektu. Same dokumentacje związane z przygotowaniem projektu 
były zlecane na zewnątrz, więc nie było potrzeb zwiększać ilości członków 
zarządu.  
W momencie kiedy przyszłoby dofinansowanie i trzeba by to realizować to ten 
zarząd, władzę trzeba będzie zmieniać. 
Nie chce tutaj z kolega radnym dyskutować, bo tutaj płaszczyzna dyskusji może 
być różna w zależności od założeń jakie przyjmiemy. Jednoznacznego stanowiska 
nie można przyjmować, bo w zależności od założeń, będą takie a nie inne wnioski. 
 
Radny Zbigniew Urban- zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości 
zróżnicowania kryterium i porównanie dwóch dużych spółek ZWiK i ZUOS z 
TTBS. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – ustosunkowując się konkretnie do 
wniosku zakładając, że nasza kadencja się kończy, więc moim zdaniem nie ma 
sensu, aby na ten dzień te założenia zmieniać. W przyszłym roku nowa rada, nowe 
władze, będą uchwalały nowe zasady współpracy, wówczas nowe kryteria można 
ustalić i dostosować do wzajemnych oczekiwań. 
 
Radna Brygida Genca – troszkę inaczej patrzę na kontekst tej całej sytuacji, bo są 
to spółki i w zasadzie tak jak zawsze Pan Prezydent mówi, że radni nie bardzo 
mają tam cokolwiek do powiedzenia. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – ja mówiłem, że radni nie mają coś do 
powiedzenia? Przepraszam, proszę powiedzieć mi, kiedy to mówiłem, bo ja sobie 
nie przypominam. 
 
Radna Brygida Genca – Panie Prezydencie, nawet pan nie chciał nas dopuścić na 
posiedzenia Walnych Zgromadzeń.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – nie, zawsze mówiłem, że proszę bardzo 
można przyjść. To prawnicy tak mówią. 
 
Radna Brygida Genca – tak, ale możemy odtworzyć to, więc lepiej nie 
dyskutujmy na ten temat. 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – tak jest, ja przy swoim pani 
przewodnicząca, mimo wszystko zostanę.  
 
Radna Brygida Genca – a ja to panu odtworzę. 
Patrzę troszeczkę z innego względu, jeżeli spółka przynosi zyski, czy pokrywa 
wszystkie swoje koszty, w zasadzie nie powinniśmy się interesować, jak ustalono 
takie wynagrodzenie. Ale, jeżeli poruszył radny Zbigniew Urban sprawy TTBS -u, 
to  patrzę na to z innego względu. Spółka ta, tak jak oznajmił nam jej Prezes, nie 
jest w stanie sama realizować dalszych swoich zadań, tylko oczekuje pomocy 
finansowej z miasta. Wiemy, że dochodem spółki są wpływy z czynszów, a w tym 
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stanowią wynagrodzenia. I tu w związku z tym, ponieważ były sugestie radnych, 
że w związku z tym może należałoby zwiększyć czynsz. Pan Prezes TTBS, nie 
bardzo to widzi. Więc widzę, powiązanie tych wszystkich spraw. Jest to sprawa 
bardzo delikatna. Myślę, że najemcy TTBS– u widzą również (bo takie były już 
odgłosy) powiązanie wysokości czynszu z wysokością wynagrodzeń zarządu 
(jednoosobowego) czy rady nadzorczej. I tu w tym kontekście należałoby się 
zastanowić jakie są możliwości spółek i w zależności od tych możliwości ustalać 
ewentualne wynagrodzenia rady nadzorczej i zarządu. Nie wszędzie musi być taka 
sama sytuacja.   
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – tak jak mówiłem wcześniej, w zależności 
od przyjętych zasad czy reguł, takie czy inne ustalenia są i są one wykonywane. W 
mojej ocenie wcale tak wysokich stawek, mówiąc o uposażeniu czy 
wynagrodzeniu członków rad nadzorczych, czy prezesów nie mamy. Znam spółki 
gdzie one są dużo wyższe. 
Natomiast mówiąc, o tym czy spółka generuje zysk, czy też generuje straty, jak 
gdyby nagrodą za tą pracę stanowi tzw. premia. I jeżeli prezes za dany rok nie 
wypracuje zysku, po prostu nie dostaje tzw. premii. Czyli jest pewna motywacja 
do działania prezesa, aby spółce zapewnić pozytywny wynik finansowy, bo za to 
ma dodatkowe pieniądze. Natomiast praca w spółkach generalnie jest podobna, a 
że zakres czasami jest troszeczkę szerszy, no to wówczas prezes ma 
współpracowników.  
Natomiast mówiąc o TTBS, to zatrudnienie było do niezbędnego minimum, aby 
ograniczyć wpływ wynagrodzeń zarządu, czy też pracowników TTBS – u, na 
stawki czynszu w TTBS obowiązujące. 
Ale tak jak powiedziałem dyskutować sobie możemy, natomiast pewnych granic, 
czy pewnych realiów nie przeskoczymy. 
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Prezydencie, zauważyłem, że w TTBS jest taka 
sama ilość pracowników, ale osób nadzorujących tych pracowników.  
Członkowie Rady Nadzorczej to cztery osoby, prezes to piąta osoba, pięć osób 
było zatrudnionych w TTBS, a obecnie cztery etaty. Więc  dochodzimy do 
sytuacji dość kuriozalnej, że jest więcej osób nadzorujących niż pracujących. 
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – no może do końca tak nie jest, z jednej 
strony dowodzi to, że oszczędnie próbujemy zarządzać daną spółką, bo do 
niezbędnego minimum sprowadzamy organ zarządzający spółką. Natomiast ilość 
członków rady nadzorczej wynika ze spraw kodeksowych, niezależnych od nas, to 
też trzeba wziąć pod uwagę. Także to nie można tak mówić, bo to jest trochę w 
tym wszystkim demagogii.  

 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację o funkcjonowaniu spółek prawa 

handlowego, w którym Gmina Miejska w Tczewie posiada udziały. 
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Pkt  8 porządku posiedzenia  

Informacja z przygotowania 

           służb do okresu zimowego  

           2009/2010. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił z 
informację z przygotowania służb do okresu zimowego 2009/2010. 
Uwag nie zgłoszono. 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Informację z przygotowania służb do okresu 

zimowego 2009/2010. 
 

Pkt 9 Podjęcie uchwał  
Pkt 9. 1 porządku posiedzenia 

           Podjęcie uchwały w sprawie 

           uchwalenia Programu Współpracy  

           Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami    

           prowadzącymi działalność pożytku  

           publicznego na rok 2010 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska  
– komisja nie opiniowała w/w projektu uchwały. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – poinformował, że można wykreślić z 
preambuły zapis ,,po zasięgnięciu opinii Komisja Edukacji Kultury i Kultury 
Fizycznej”, ponieważ jest to temat merytoryczny Komisji Polityki Społecznej, 
która go opiniowała. 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Krzysztof Korda – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie wniosek Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy, o wykreślenie z 
preambuły projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2010 zapisu, ,,po zasięgnięcie opinii Komisji Edukacji Kultury i Kultury 
Fizycznej”. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Wniosek 

Z-cy Prezydenta Miasta Zenona Drewy, 

o wykreślenie z preambuły w/w projektu uchwały zapisu 

,,po zasięgnięcie opinii Komisji Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej” 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 20 radnych)  
nieobecni: G. Antczak, R. Armatowska, K. Misiewicz 

 
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie z preambuły uchwały w 

sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 zapisu,  ,,po 
zasięgnięcie opinii Komisja Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej”. 

 
Następnie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2010 wraz z przyjętą autopoprawką. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVII/ 316/2009 

w sprawie 

 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew  

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

( podczas głosowania pkt 9.1- obecnych 20 radnych)  
nieobecni: G. Antczak, R. Armatowska, K. Misiewicz 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2010. 

 

 Pkt 9.2  porządku posiedzenia  

           Podjęcie uchwały w sprawie 

           przystąpienia do sporządzenia 

           zmiany studium uwarunkowań  

           i kierunków zagospodarowania  

           przestrzennego miasta Tczewa  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały. 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn - komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Budżetowa Brygida Genca- 
poinformowała, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski – czy ktoś z radnych 
wnosi uwagi, bądź propozycje do projektu uchwały? 
 
Radny Zbigniew Urban – złożył wniosek,  aby składane były Radzie Miejskiej w 
Tczewie, kwartalne sprawozdania z przebiegu realizacji uchwały w sprawie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod  
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głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVII /317/2009 

w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
podjęto jednogłośnie: za – 20 

( podczas głosowania pkt 9.2- obecnych 20 radnych)  
nieobecni: G. Antczak, R. Armatowska, K. Misiewicz 

 
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 
 

 Pkt 9.3  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

           zaliczenia do kategorii dróg  

           gminnych i ustalenia przebiegu  

           ulic w obrębie administracyjnym  

           miasta Tczewa 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
 Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn - komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni 
Radni.  
Rok temu we wrześniu złożyłem wniosek do projektu uchwały, wówczas 
przejmowaliśmy inne ulice. Chodzi mi o ulice Jedności Narodu. W ubiegłym roku 
otrzymałem zapewnienie, że zostanie to uwzględnione w tym roku. Niestety na 
skutek negocjacji między Panem Prezydentem a Panem Starostą ta droga nie 
znalazła się w tym projekcie. Zobowiązałem się do tego, że będę co roku taki 
wniosek składał, więc składam go również dzisiaj do projektu tej uchwały, aby w 
projekcie uchwały uwzględnić również przekazanie drogi Jedności Narodu. 
Ponieważ wszystkie opinie są uzyskane w ubiegłym roku, one nadal obowiązują, 
dlatego składam taki wniosek formalny i proszę o jego przegłosowanie.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – złoże tylko dodatkowe uzupełnienie do 
tej wypowiedzi, bo nie do końca ona jest pełna. Prawdą jest, że radny Zbigniew 
Urban zgłaszał wniosek, ale prawdą również jest to, że myśmy podzielili na 
kategorie, w jakiej kolejności te ulice będziemy przyjmować. 
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I jeżeli chodzi o ulice Jedności Narodu w porozumieniu ze Starostwem 
Powiatowym uzgodniono, że w pierwszej kolejności Starostwo Powiatowe tę 
drogę wyremontuje i wówczas my ją przejmiemy. 
 
Radny Janusz Kulpa– zwrócił się z zapytaniem, odnośnie parkingu przy                      
ul. Jagiełły. 
 
 Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya – poinformował, że parking przy                   
ul. Jagiełły jest budowany ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się do Pana 
Prezydenta z zapytaniem, czy może poddać pod głosowanie wniosek radnego 
Zbigniewa Urbana dotyczący włączenia do projektu uchwały ulicę Jedności 
Narodu. Czy byłyby zastrzeżenia z punktu widzenia formalno – prawnego. 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – Pan Przewodniczący rządzi na sesji, może 
dowolny wniosek poddać pod głosowanie. Projekt uchwały jest projektem 
prezydenckim i zgodnie z tym co zostało tutaj powiedziane, wykaz dróg w tym 
projekcie uchwały, wziął się z pewnego przemyślenia sytuacji. To nie były 
przypadkowe drogi, które są drogami jak gdyby nie spełniającymi do końca 
kryterium drogi powiatowej, a jednocześnie drogi, które zostały wyremontowane, 
w tym również ze środków miasta. 
Ulica Jedności Narodu nie jest ulicą wyremontowaną i celowo myśmy tej ulicy nie 
ujmowali, jak gdyby próbując wymusić na Starostwie Powiatowym również udział 
w kosztach remontu. Przejęcie od Powiatu Tczewskiego wszystkich dróg i 
pozostawienie po stronie powiatu subwencji drogowej, wydaje się lekko biorąc, 
niesprawiedliwe. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem: jak to się ma do porozumienia, czy też notatki czy jakiegoś 
dokumentu, który mówi o tym, że miasto uzgodniło z powiatem zasady 
przekazania dróg. 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – z powiatem uzgodniony jest wykaz dróg 
ujętych w projekcie uchwały. 
Powiat podjął uchwałę w sprawie przekazania dróg, ponieważ procedura przejęcia 
dróg jest określona w ustawie. Nie jest to tak, że my teraz na tej sesji wymyślamy 
sobie ulice. 
Dlatego, że powiat musi te ulice przekazać i zasięgnąć opinii innych starostw w 
sprawie zmiany kategorii drogi. 
 
Radny Zbigniew Urban  - zwrócił się z zapytanie: czy Powiat w ubiegłym roku 
podjął uchwałę po zaciągnięciu opinii wszystkich ościennych powiatów w sprawie 
przekazania drogi Jedności Narodu. 
I czy starostwo wnioskowało do Pana Prezydenta o przejecie tej drogi.  
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Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – nie pamiętam, co było rok temu, dyskusje 
na temat przejęcia dróg toczy się od bardzo długiego czasu i wersji jest bardzo 
dużo. 
Jeżeli chodzi o kwestię podjęcia uchwały, to powiat musiał podjąć uchwałę, 
ponieważ gdyby powiat nie podjął rok temu tej uchwały, to miasto od 1 stycznia 
2009 r. nie przejęłoby 10 ulic. Jest tylko kwestia daty, kiedy odbyła się w powiecie 
sesja, na której podjęto uchwałę. Z tego co pamiętam odbyła się ona dzień lub dwa 
dni po naszej sesji, ale była. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- dla przypomnienia 
wszystkim, rozumiem, że w uchwale powiatowej była ulica Jedności Narodu. 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – nie pamiętam. 
 
Radny Zbigniew Urban  - jednoznacznie stwierdzam, że wtedy w tej uchwale była 
ulica Jedności Narodu. Było wystąpienie, zapytanie się czy może zostać ona 
przekazana. Natomiast była nawet przerwa na sesji i było głosowanie nad 
włączeniem tego do projektu uchwały. I to w uchwale się nie znalazło. 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – sprawa sprowadza się do jednego wniosku, 
czy chcemy przejąć ulice Jedności Narodu od powiatu, czy też nie. Stanowisko 
Prezydenta było takie, aby nie przejmować i próbować negocjować z powiatem, 
współfinansowanie kosztów remontu tej ulicy. 
Przejęcie dzisiaj oznacza, że powiat po prostu pozbył by się problemu, a my ten 
problem bierzemy na własne barki. Uważam, że to nie do końca jest fair. 
 
Radny Zbigniew Urban  - chciałbym powiedzieć, że potwierdzam te ustalenia, 
które były zawarte, czyli powiat wykonuje dokumentację projektową na 
przebudowę ulicy Jedności Narodu i następnie Powiat z Miastem, pół na pół tą 
drogę remontuje. 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – wówczas miasto przejmie tę drogę po 
zakończonym remoncie, tak jak np. ulica Rokicka. 
 
Radny Zbigniew Urban  - dziękuję. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska  - zwróciła się z wnioskiem o wykreślenie z 
projektu uchwały ul. Żwirki. Aby w pierwszej kolejności wyremontować tę ulicę, 
a dopiero potem ją przejąć. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się z 
zapytaniem skierowanym do radnego Zbigniewa Urbana, czy podtrzymuje swój 
wniosek, w kontekście wypowiedzi Pana Prezydenta Pobłockiego odnośnie 
ustaleń pół na pół, bo chciałbym to poddać pod głosowanie. 
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Radny Zbigniew Urban  - Panie Przewodniczący, powiem na jakim to jest etapie. 
Wystąpiłem do powiatu o to, aby powiat wykonał dokumentację projektową i 
zapewnił środki na ten cel w budżecie na 2010 rok.  
Drogi przejmowane są od 1 stycznia czy te środki są …, w tej chwili nie ma Pana 
Starosty, Wicestarosty Adama Kucharka, który odpowiada za drogi, dlatego nie 
mogę tutaj uzyskać takiego zapewnienia. W związku z tym wniosek podtrzymuje i 
proszę o przegłosowanie.  
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn – proszę 
Państwa myślę, że sesja to nie jest miejsce gdzie się zgłasza z minuty na minutę 
przejęcie drogi, budowę jakiegokolwiek obiektu. Są od tego komisje 
merytoryczne, które pracują nad tym. Tutaj każdy z nas może zgłosić ulice, na 
której mu zależy, żeby ją przejąć dzisiejszego dnia  i będziemy rozpatrywali każdy 
wniosek. Także kolego Zbyszku, kolega wie, że na komisji można te sprawy 
przeforsować czy omówić, a na sesji myślę, że naprawdę szkoda czasu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-  ale w tej samej 
sprawie zwraca się kolega, do koleżanki Pierzynowskiej? 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn –  
powiedziałem właśnie, że każdy z nas miał by taką ulicę do przekazania przez 
Powiat. 
 
Radna Brygida Genca – zwróciła się do Z-cy Prezydenta Miasta Mirosława 
Pobłockiego z zapytaniem: jaki jest faktyczny stan ulicy Żwirki, skoro jest ona 
umieszczona w projekcie uchwały? 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – przepraszam, że to powiem, ale tak się 
zastanawiam, po co właściwie są komisje. Na komisjach trwa dyskusja, są 
udzielone wyjaśnienia, a potem przychodzimy na sesję i nagle okazuje się, że nikt 
nic nie wie. 
Chce zwrócić uwagę, że ulica Żwirki znajduje się również w drugim projekcie 
uchwały, która dzisiaj będzie głosowana tj. WPI, który był wielokrotnie 
omawiany. I jakby wydawałoby się że sprawa ulicy Żwirki jest powszechnie 
znana i akceptowana.  
Ulica Żwirki nie jest tak dosłownie ulicą powiatową, ona nie spełnia żadnych 
kryteriów ulicy powiatowej.  
Przejmując ulice od powiatu przejmowaliśmy w pierwszej kolejności ulice typowo 
lokalne, które w żaden sposób nie można podciągnąć pod ulice powiatowe. Ulica 
Żwirki taką ulica jest. To jest ulica, która nadaje się do remontu, ale tak prawdę 
mówiąc większość ulic nadaje się do remontu. W przeciwieństwie np. do ulicy 
Jedności Narodu, która też nadaje się do remontu , ale tutaj można wysnuć jakieś 
domniemanie, że jest to ulica o charakterze powiatowym, ponieważ łączy dwie 
główne ulice, ulice Gdańską i Wojska Polskiego. Czyli jej charakter, jej znaczenie 
jest zupełnie inne niż ulica Żwirki. I to były kryteria, które powodowały, że ulica 
Żwirki znalazła się w wykazie, a ulica Jedności Narodu nie znalazła się w wykazie 
ulic. Przypomnę, że ulica Żwirki jest w WPI, przewidziana do remontu.  
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Radna Gertruda Pierzynowska – Panie Prezydencie, jedna mała uwaga. Ulica 
Żwirki łączy ulicę Jagiellońska z ulicą Armii Krajowej. To wcale nie jest taka 
sobie ulica. 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – ale jej charakter jest zupełnie inny, to jest 
typowo lokalna ulica. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – do tej pory cokolwiek się na tej ulicy robiło, 
należało wystąpić do Starostwa Powiatowego o zgodę. Raptem słyszę zupełnie co 
innego. Mówiłam o katastrofalnym stanie chodników. 
 
 Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – zgłosiła pani wniosek o zdjęcie z wykazu 
ulicę Żwirki. To oznacza, że ta ulica w najbliższym czasie nie będzie w ogóle 
remontowana, ponieważ starostwo nie ma planów remontowych odnośnie tej 
ulicy.  
Przejęcie jej dzisiaj przez miasto, ma większą gwarancję wykonania remontu, niż 
pozostawienie tego zadania, po stronie powiatu. 
Jeżeli pani w tym momencie zgłasza wniosek dla dobra mieszkańców, to myślę, że 
pozostawienie tej ulicy w wykazie będzie lepszym rozwiązaniem. 
 
Radna Gertruda Pierzynowska – w takim razie, po tym co usłyszałam to 
rzeczywiście, jeżeli starostwo nie ma na nic pieniędzy, ciągle wyciąga do nas rękę, 
to jednak dobrze będzie jeżeli ulica Żwirki pozostanie w wykazie.  
Także wycofuję to co powiedziałam, ulica Żwirki będzie naszą ulicą, a my 
postaramy się o naszą ulicę. No bo jeżeli Starostwo nie ma nigdy na nic, to w 
życiu nie będzie ta ulica zrobiona.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 
Szanowni Państwo. 
Mam tu dokumenty z powiatu, gdzie w projekcie uchwały Rady Powiatu z 
września 2008 r. była ulica Jedności Narodu. 
Natomiast w podjętej uchwale 26 września 2008 r. nie było ulicy Jedności Narodu. 
Ponieważ zostały zdjęte: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jedności Narodu, 
Jarosława Dąbrowskiego. 
Natomiast już taka dalsza refleksja, szanujmy swoją pracę. Jeżeli uzgodniono taki 
a nie inny zakres rzeczowy, przejmowanych ulic, do tego się zobowiązał Zarząd 
Powiatu i Miasto, to nie wprowadzajmy teraz bokiem, jakiś dodatkowych 
tematów, bo nigdy consensusu nie wypracujemy. 
Ustaliliśmy i potwierdzamy to tutaj, że ulice Jedności Narodu przejmujemy, jeżeli 
wspólnie ją wyremontujemy. Starostwo Powiatowe na to się zgodziło, więc 
szanujmy te ustalenia i próbujmy je jak najszybciej zrealizować. 

Drugi wniosek, odnośnie ulicy Żwirki. Proszę Państwa nie wszyscy może 
pamiętają, ale ulica Żwirki, jest ulicą, która przez ten samorząd jako jedna z 
pierwszych na początku lat dziewięćdziesiątych była wyremontowana. Mnie 
przeraża to, że jest jeszcze ileś ulic, które trzeba po raz pierwszy wyremontować, a 
ta nadaje się już ponownie do remontu.  
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Natomiast teraz, kiedy my będziemy przyjmowali to, co powiat nam chętnie 
podrzuci, to w ogóle swojej polityki w zakresie utrzymania dróg nigdy nie 
będziemy w stanie zrealizować. Trzymajmy się pewnych ustaleń i konsekwentnie 
na miarę możliwości to realizujmy, a wtedy efekt końcowy przyjdzie wcześniej 
niż sobie byśmy założyli. 
 
Radny Zbigniew Urban – Panie Prezydencie, po Pana deklaracji, że przyjmujemy 
ulicę Jedności Narodu po wspólnym remoncie, to mnie uspokaja, wniosek 
wycofuję. Będę walczyć w powiecie o to, aby powiat wytworzył dokumentację 
projektową na remont ulicy Jedności Narodu.  
 
Prezydent Miasta Zenon Odya – znając mojego kolegę radnego, już wolę dzisiaj 
powiedzieć, że nie widzę możliwości budowy, czy też remontu ulicy Jedności 
Narodu w 2010 roku. Żeby była sprawa jasna.  
 
Radny Krzysztof Misiewicz – cieszę się, że kolega wycofał ten wniosek, chciałem 
od razu zgłosić kolejny, ale tego nie zrobię. Chciałem tylko wyjaśnić i tutaj 
uspokoić Pana Prezydenta, że w dyskusjach pamiętam, jak radny Zbigniew Urban 
deklarował, że będzie walczył o ulicę Jedności Narodu,  aby ona została miejską,  
w późniejszym czasie na pewno nie w tej kadencji.   
 

 Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg  gminnych i 
ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym  miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVII/318/2009 

w sprawie 

 zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu 

ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa 
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz - 2 

( podczas głosowania pkt 9.3- obecnych 21 radnych)  
nieobecni: Antczak, Armatowska 

wstrzymali się od głosu: G. Pierzynowska, J. Kulpa,  
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie  zaliczenia do kategorii dróg  
gminnych i ustalenia przebiegu  ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa. 

 
 Pkt 9.4  porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

       podwyższenia kapitału zakładowego  

       Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa   

       Społecznego Spółka z o. o z siedzibą w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
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Komisja Finansowo – Budżetowa – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, przyjęła do wiadomości, że podatek VAT ok. 160 tys. zł od aportu 
rzeczowego – przekazanie gruntu, zostanie zrealizowany w ramach ujętej w 
korekcie budżetu kwocie 2.050.000 zł na zakup gruntu na osiedlu Bajkowym. 
 W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego Spółka z o. o z siedzibą w Tczewie ( z dnia 14.09.09) komisja 
wnioskuje, że w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku o przyznanie 
kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego dla TTBS, złoży wniosek o uchylenie 
powyższej uchwały, a do czasu rozstrzygnięcia przyznania kredytu, Prezydent 
Miasta wstrzyma się z jej realizacją. Komisja nie widzi potrzeby przekazywania 
gruntu i płacenia podatku VAT, jeżeli TTBS nie uzyska kredytu, a tym samym nie 
będzie możliwości rozpoczęcia budowy następnego budynku wiosną 2010 roku. 
Komisja jest przeciwna realizacji tego zadania przy pozyskaniu kredyt 
komercyjny, w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. 1.  

 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Mirosław Augustyn - komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z zapytaniem: dotyczącym podatku 
VAT. 
Komisja Finansowo – Budżetowa kierowała wniosek do Pana Prezydenta aby do 
czasu uzyskania kredytu przez spółkę TTBS, nie realizować tej uchwały. Jeżeli 
Spółka np. nie uzyska kredytu na budowę budynku. 
Czy w tym zakresie znamy jakieś inne rozwiązania, czy musimy podjąć tą 
uchwałę w takim względzie, z koniecznością przeniesienia własności, przed 
wnioskiem, czy też można wnioskować o kredyt bez uzyskania tytułu własności? 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – bez tej uchwały to nie mamy dokładnie nic, 
czyli w tym momencie Prezes TTBS nie może złożyć wniosku o przyznanie 
kredytu. Podjęcie tej uchwały nie oznacza przeniesienia prawa własności. Do 
przeniesienia prawa własności jest jeszcze bardzo daleko. Zapis z posiedzenia 
Komisji jest aktualny, że w momencie, kiedy faktycznie nie nastąpiłoby uzyskanie 
chociażby promesy kredytowej, wówczas jakby wrócimy do tematu, czy 
faktycznie wnieść aportem, czy też po prostu z tego zrezygnować i poszukać jakby 
innej formy budownictwa w tym miejscu.  
Według moich informacji, podjęcie tej uchwały jest niezbędne do tego, żeby 
Prezes TTBS mógł złożyć wniosek  o dofinansowanie kolejnego budynku.  
 
Radny Zbigniew Urban  - zwrócił się z zapytaniem: czy możemy oddać grunt w 
użytkowanie wieczyste i czy to jest wystarczające do tego, aby się ubiegać o 
kredyt. 
 
Z-ca Prezydenta Mirosław Pobłocki – kwestia użytkowania wieczystego również 
była omawiana na komisjach. Przypomnę, że użytkowanie wieczyste jest możliwe 
teoretycznie, ale z punktu widzenia praktycznego bank zażyczy sobie 
dodatkowego zabezpieczenia. W tym momencie, myśmy ten wniosek odrzucili, bo 
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oznaczałoby to jakby zablokowanie w księgach wieczystych gruntów miejskich 
wpisu do hipoteki. Praktycznie wchodzi w grę tylko kwestia własności, a nie 
użytkowanie wieczyste. 

 Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o z siedzibą w 
Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVII/319/2009 

w sprawie  

podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o z siedzibą w Tczewie 
podjęto większością głosów: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 1 

( podczas głosowania pkt 9.4- obecnych 21 radnych)  
nieobecni: Antczak, Armatorska 

wstrzymał się od głosu K. Smoliński,  
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła projekt uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z o. o z siedzibą w Tczewie. 

 
Radna Gertruda Pierzynowska – zwróciła się do Pana Prezesa TTBS z 
zapytaniem: czy TTBS nie potrzebuje żadnych pieniędzy na budowę budynku. 
 
Kazimierz Homa Prezes TTBS – trochę jestem zdziwiony, bo nikomu nie 
powiedziałem, że pieniędzy nie potrzebuję. Na razie dziękuję za przekazany grunt, 
który umożliwi mi dalsze budowanie. 
 

 Pkt  9.5 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie  

           wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

           zobowiązań finansowych na dostawę  

           gazu dla potrzeb Urzędu Miejskiego  

           w Tczewie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w  
projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła  
pozytywną opinię  odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań finansowych na dostawę gazu dla potrzeb Urzędu 
Miejskiego w Tczewie. 
Uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
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zobowiązań finansowych na dostawę gazu dla potrzeb Urzędu Miejskiego w 
Tczewie. 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVII /320/2009 
w sprawie  

                  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na dostawę 

            gazu dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Tczewie 
podjęto jednogłośnie: za – 20, 

( podczas głosowania pkt 9.5- obecnych 20 radnych)  
nieobecni radni: R. Armatowska, G. Antczak, M. Kaffka, 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań finansowych na dostawę gazu dla potrzeb Urzędu 
Miejskiego w Tczewie. 
 

 Pkt 9.6 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały zmieniającej  

uchwałę w sprawie rozmiaru  

i zasad udzielania  zniżek nauczycielom,    

           którym powierzono stanowiska kierownicze 

           oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

           godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, 

           psychologów oraz nauczycieli prowadzących 

           zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska  
- komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 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, 
psychologów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej i 
zajęciowej. 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVII/ 321/2009 

w sprawie  

rozmiaru i zasad udzielania  zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów 

oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii  

pedagogicznej i zajęciowej 
podjęto większością głosów: za – 16, przeciw – 0, wstrz. - 4 

( podczas głosowania pkt 9.6- obecnych 20 radnych)  
nieobecni: G. Antczak, R. Armatowska,  M. Kaffka        

wstrzymali się od głosu: K. Misiewicz, Z. Urban, B. Kamińska, G. Pierzynowska,          
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Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
rozmiaru i zasad udzielania  zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli prowadzących 
zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej. 

 
 Pkt 9.7 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie  

           trybu i kryteriów przyznawania  

           nagród dla nauczycieli zatrudnionych   

           w placówkach oświatowych Gminy  

           Miejskiej Tczew za osiągnięcia  

           dydaktyczno- wychowawcze 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały, uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 15 i 16 września 
br. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska 
– zwróciła się o ogłoszenie przerwy w obradach sesji, w celu zaopiniowania 
projektu w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji w celu odbycia posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej, Finansowo – Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska  
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów 
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze wraz z 
autopoprawką dotyczącą wykreślenia w § 1 pkt 5 zapis „II stopnia”, gdyż nowe 
rozporządzenie z 9 sierpnia br. nie dzieli już nagród ministra na I i II stopnia. 
Prezydent Miasta Tczewa przyjął autopoprawkę komisji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- zwrócił się do 
radnych, aby wykreślić z regulaminu w § 1 pkt 5 zapis „II stopnia”. 

 Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod            
głosowanie  projekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za 
osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze wraz z autopoprawką.  
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W wyniku jawnego głosowania 
Uchwałę Nr XXXVII/ 322 /2009 

w sprawie 

trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia 

dydaktyczno- wychowawcze 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 9.7- obecnych 15 radnych)  
nieobecni: G. Antczak R. Armatowska,                  

 
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno- 
wychowawcze. 

 
 Pkt 9.8 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

       ustalenia składu osobowego Kapituły 

       Medali ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
w/w uchwały. 

 Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod            
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły 
Medali ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVII/ 323 /2009 

w sprawie  

        ustalenia składu osobowego Kapituły Medali ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 
podjęto jednogłośnie: za – 21 

( podczas głosowania pkt 9.8- obecnych 21 radnych)  
nieobecni: G. Antczak, R. Armatowska,  

 
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Kapituły Medali ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”. 
 

 Pkt 9.9 porządku posiedzenia  

Podjęcie uchwały w sprawie 

           udzielenia pomocy finansowej  

           Powiatowi Tczewskiemu na  

           realizację zadania –dofinansowanie  

           zakupu podręczników w ramach  

           Rządowego programu pomocy  

           uczniom w 2009 r. - ,,Wyprawka szkolna” 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił w/w 
projekt uchwały. 
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 Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – komisja    
           pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy   
           finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania –dofinansowanie   
           zakupu podręczników w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom w  
           2009r. - ,,Wyprawka szkolna” 
           Więcej uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod             

głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tczewskiemu na realizację zadania –dofinansowanie zakupu podręczników w 
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - ,,Wyprawka szkolna”. 

 
W wyniku jawnego głosowania 

Uchwałę Nr XXXVII/ 324 /2009 

w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na 

realizację zadania –dofinansowanie zakupu podręczników w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r.  

- ,,Wyprawka szkolna” 
podjęto większością głosów: za – 21 

( podczas głosowania pkt 9.9- obecnych 21 radnych)  
nieobecni: G. Antczak, R. Armatowska,  

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania –dofinansowanie 
zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 
r. - ,,Wyprawka szkolna”. 
 

 Pkt  9.10 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały zmieniającej 
 uchwałę w sprawie budżetu 
 miasta na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.  

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła  
opinię Komisji Finansowo-Budżetowej odnośnie projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok ( w zał.)  

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta, o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu w wysokości 45.000 zł. na remont 
zatoczek -  opinia komisji uwzględnia tę zmianę. 

Poinformowała, że komisja ponownie przegłosowała wniosek o treści: 

,,Komisja podtrzymuje wniosek z dnia 17 września 2009r.  o wykreślenie w 
załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2009r. pozycji - budowa budynku MOPS, do momentu porozumienia 
Pana Prezydenta z radnymi w sprawie lokalizacji i terminu realizacji tego zadania, 
w głosowaniu: za – 8 jednogłośnie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- w związku, że 
Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu w wysokości 45.000 zł. na remont 
zatoczek, konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Tczewie uchwały w tej 
sprawie. Uchwała ta musi być podjęta przed podjęciem uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, która uwzględniać będzie 
powyższą kwotę.  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 9.11 – 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Wniosek  

o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako punkt 9.11  

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych.  
podjęto jednogłośnie: za – 20, 

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 20 radnych)  

nieobecni radni: R. Armatowska, G. Antczak, M. Kaffka, 

Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała wniosek o wprowadzenie 
do porządku obrad sesji jako punkt 9.11 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont  
zatoczek postojowych. 

Następnie  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- ogłosił przerwę w 
obradach sesji, w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych. 

Przerwa 
Po przerwie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wznowił obrady 
sesji, przechodząc do realizacji porządku sesji tj. punktu 9.11oraz poinformował,  
iż dalsza realizacja punktu 9.10 – tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie budżetu miasta na 2009 rok, odbędzie się po zaopiniowaniu projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na 
remont zatoczek postojowych.        
 

 Pkt  9.11 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej  

           Powiatowi Tczewskiemu na  

           remont zatoczek postojowych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił 
projekt uchwały. 
Radny Krzysztof Misiewicz – zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie 
uchwały jest zapis mówiąc o dofinansowaniu zatoczek postojowych przy                                 
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ul. 30-go Stycznia, skoro we wniosku jest zapis: ,,w związku z zawartą ugodą i 
jednoczesnym wznowieniem remontu zatoczek Mostu Tczewskiego, zwracam się 
z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta w kwocie 
45.000 zł.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- wraz z Panią 
Skarbnik pytaliśmy Pana Starosty, o jakie zatoczki chodzi. Pan Starosta w 
odpowiedzi jednoznacznie stwierdził, że chodzi o zatoczki przy ul. 30-go Stycznia 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – 
poinformowała, że w dniu dzisiejszym na Komisji Finansowo-Budżetowej 
rozpatrywany był wniosek o przekazanie Powiatowi Tczewskiemu kwoty                 
45.000 zł. na remont zatoczek postojowych. Komisja pozytywnie zaopiniowała 
wniosek, w głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrz. – 2.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVII /325/2009 
w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na 

remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia 
podjęto większością głosów: za – 18, przeciw – 1, wstrz. – 1,  

( podczas głosowania pkt 9.11- obecnych 20 radnych)  

nieobecni radni: R. Armatowska, G. Antczak, M. Kaffka, 

Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Tczewskiemu na remont zatoczek postojowych przy              
ul. 30-go Stycznia.  
 

 Kontynuacja Pkt-u  9.10 porządku posiedzenia 

Podjęcie uchwały zmieniającej 
 uchwałę w sprawie budżetu 
 miasta na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski-w związku z podjętą  
uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na 
remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia, ujmuje się w projekcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zadanie-  
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na kwotę 45.000 zł z 
przeznaczeniem na remont zatoczek przy ul. 30-go Stycznia. 

 

Następnie  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie wniosek Komisji Finansowo-Budżetowej (przedstawiony w opinii 
komisji):  
,, o wykreślenie w załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie budżetu miasta na 2009r. pozycji - budowa budynku MOPS, do momentu 
porozumienia Pana Prezydenta z radnymi w sprawie lokalizacji i terminu 
realizacji tego zadania.”  
W wyniku jawnego głosowania  

Wniosek  

o wykreślenie w załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie budżetu miasta na 2009r. pozycji - budowa budynku MOPS,  

do momentu porozumienia Pana Prezydenta z radnymi w sprawie 

 lokalizacji i terminu realizacji tego zadania 
podjęto większością głosów: za – 11, przeciw – 8, wstrzy. 1,  

( podczas głosowania w/w wniosku - obecnych 20 radnych)  
nieobecni radni: R. Armatowska, G. Antczak, M. Kaffka, 

przeciw głosowali: K. Ickiewicz, Cz. Roczyński, K. Korda, M. Augustyn,  
R. Brucki, B. Chylicka, A. Truszkowski, G. Pierzynowska,  

wstrzymał się od głosu: T. Tobiański.  
Rada Miejska w Tczewie pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie w 
załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2009r. pozycji - budowa budynku MOPS, do momentu porozumienia 

Pana Prezydenta z radnymi w sprawie lokalizacji i terminu realizacji tego zadania. 
 

Radny Tomasz Jezierski – poinformował, że w myśl przepisów Pan Prezydent 
powinien przyjąć wniosek jako autopoprawkę.  

Skarbnik Miasta Helena Kullas- poinformowała, że Prezydent nie musi 
przyjmować wniosku jako autopoprawki, ponieważ pozycja ta nie powoduje 
zwiększenia planowanego deficytu, ani nie powoduje zwiększenia wydatków nie 
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.  

Jest to pozycja, która dotyczy wydatków przyszłego roku, także Rada, może bez 
zgody Prezydenta, taką zmianę wprowadzić.  

Więcej uwag nie zgłoszono   
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2009r. wraz z przyjętymi autopoprawkami.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

   Uchwałę Nr XXXVII /326/2009 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009r.  
podjęto większością głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1,  

( podczas głosowania pkt 9.10- obecnych 20 radnych)  
nieobecni radni: R. Armatowska, G. Antczak, M. Kaffka, 

wstrzymała się od głosu G. Pierzynowska. 
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Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2009r. wraz z przyjętymi autopoprawkami. 

 
Pkt 10  porządku posiedzenia 
Zgłaszanie interpelacji i wniosków 
Radny Zbigniew Urban - złożył ustny wniosek, składający się z kilku elementów, 
a dotyczący nowo oddanej do użytku niecki przy ul. Jedności Narodu. 
Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta o przygotowanie regulaminu dla terenu 
sportowo – rekreacyjnego, a także o przyśpieszenie prac związanych z 
podłączeniem monitoringu w mieście. Jak również realizację wniosków, które 
były wcześniej zgłaszane tj. montaż stojaków, ogrodzenia, itd. 
Zaapelował do mieszkańców miasta Tczew, a szczególnie osiedla Nowe Miasto, 
żeby zwrócili szczególną uwagę na wszelkie przejawy dewastacji urządzeń, które 
zainstalowano w mieście.   
Prezydent Miasta Zenon Odya – przedstawił pismo, podziękowanie za udzielenie 
pomocy finansowej poszkodowanym w pożarze w Kamieniu Pomorskim. 
 
Radny Mirosław Augustyn - zwraca się z ustnym wnioskiem o zainstalowanie 
świateł z przywołaniem na wysokości przychodni „Medyk” przy ul. 30 Stycznia, 
co mogłoby w jakimś stopniu uregulować ruch ronda 
Treść wniosków:  

1. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna wnioskuje o częściową naprawę chodnika przy ul. Żwirki na wysokości     
przystanku autobusowego linii Nr 4 (od ul.Wigury do ul. Jodłowej ) 
Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 100 

2. Radna Gertruda Pierzynowska 
Radna wnioskuje o rozważenie możliwości ustanowienia ławeczki dla 
oczekujących na linii Nr 7 lub Nr 4 przed marketem ,,Polo”. Wiele osób starszych 
udaje się w kierunku kościoła, cmentarza i dość często długo stoją na przystanku. 
Jedyne miejsce odpoczynku to kosz do śmieci. Dlatego zasadnym wydaje się 
rozważenie możliwości ustawienia w tym miejscu ławeczki.  
Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 101 
Radna zwróciła się z prośbą aby na osiedlu Suchostrzygi powstał obiekt sportowo 
– rekreacyjny, taki jak przy ul. Jedności Narodu. 

3.  Radny Tomasz Tobiański, Radny Zbigniew Urban 
Radni  złożyli wniosek o zamontowanie w mieście stacjonarnych stolików do gry 
w szachy, warcaby, ( place zabaw, rowerodrom, park miejski itp. ) Tego typu stoły 
pozwolą rozwinąć hobby gry w szachy mieszkańcom miasta, oraz gry w karty itp. 
W szczególności osób starszych, emerytów.  
Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 98 

  4. Radny Tomasz Tobiański, Radny Zbigniew Urban 
       Radni wnioskują o bezzwłoczne wykonanie zadaszenia dla stanowiska spikera   
       oraz kamerzysty na obiektach sportowych przy ul. Wierzbowej i ul. Ceglarskiej.    
       W okresie jesiennym częste opady deszczu oraz warunki pogodowe   
       uniemożliwiają nagrywanie tego typu rozgrywek sportowych, a służą one    
       promocji naszego miasta.  

Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 99 
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         5. Radny Czesław Roczyński 
  Radny wnioskuje o naprawę latarni ulicznej, która znajduje się na ulicy   
  Saperskiej przy Cukierni ,,Męczykowscy”. Latarnia nie świeci się od pół roku. 
Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 96 

         6. Radny Czesław Roczyński 
  Radny zwraca się o zamontowanie progu spowalniającego prędkość na ulicy    
  Wąskiej, na wysokości domu Nr 25. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą, gdyż na   
  tym odcinku ulicy, kierowcy poruszają się z dużą prędkością, co stanowi   
  zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.  
Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz. 97 

         7. Radny Krzysztof Korda 
  Radny zwraca się z wnioskiem o zamontowanie spowalniaczy na jezdni na ulicy   
 Tetmajera, na odcinku od ulicy Nowowiejskiej do Tetmajera 3. 
  Po zmodernizowaniu ulicy w 2008 roku, kiedy uzyskała ona nowy blask                          
  i funkcjonalność, pojawiło się także niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla pieszych i   
  bawiących się tam dzieci. Samochody na wskazanym odcinku przekraczają   
  dozwolone prędkości, co zagraża zdrowiu i życiu, zwłaszcza dzieci.  
Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz.103 

          8. Radny Krzysztof Korda 
   Radny zwraca się z wnioskiem o zamontowanie spowalniaczy na jezdni na ulicy   
   Jodłowej i Topolowej , przy SP nr 12, Przedszkolu Nr 8, kościele pw. Chrystusa   
   Króla Wszechświata. 
Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz.102 

          9. Radny Krzysztof Korda 
              Radny ponownie zwraca się o zamontowanie spowalniacza na jezdni przy ulicy   
             Czerwonego Kapturka 4. 

Treść wniosków znajduje się w rejestrze interpelacji i wniosków pod poz.104 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- złożył wniosek do 
Pana Z-cy Prezydenta Mirosława Pobłockiego, dotyczący oświetlenia wszystkich 
przejść dla pieszych, biorąc pod uwagę nie tylko natężenie ruchu, ale również 
lokalizację np. przejście dla pieszych na Wojska Polskiego i na 30 Stycznia 
(szpital).  

             
Pkt 11  porządku posiedzenia 
Wolne wnioski, oświadczenia. 
Radny Krzysztof Misiewicz – przedstawił apel mieszkańcom Tczewa dotyczący 
przebudowy ul. Jagiellońskiej, skierowany do Marszałka Województwa 
Pomorskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Ickiewicz – poinformował, że 
Centrum Wystawiennicze Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie wydało album  
„Wzdłuż Dolnej Wisły” autorstwa Józefa Ziółkowskiego, w ramach 750-lecia 
miasta. Promocja książki odbędzie się w dniach 8,9,10 października br. Radni 
otrzymają stosowne zaproszenie. 
Poinformował również o  Nadwiślańskich Spotkaniach Regionalnych. 
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Radna Bożena Chylicka – w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 
zaprosiła na spotkanie z cyklu wieczory szczerości, które odbędzie się 25 września 
br. o godz. 17.00 w CWRDW, gościem spotkania będzie Kazimierz Piechowski –
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że 
dnia 26.09.09 r. odbędzie się „Bieg Trzeźwości”, zbiórka o godz. 9.10 przy                  
ul. Kruczej. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zbigniew Drewa – poinformował o ekspedycji „Wisła” 
Marka Kamińskiego, przepływającej o godz. 16.00. Spotkanie w CWRDW o 
godz. 18.00  

 
      Więcej uwag nie zgłoszono             

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski – zamknął obrady XXXVII sesji, 
dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1515  
 

                                                                              Przewodniczący  
                    Rady Miejskiej w Tczewie  
 
                   Włodzimierz Mroczkowski 

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

 


