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załącznik Nr 2 do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2011 roku 
 

REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  ZA  2011  ROK 
 
 Numer uchwały, 

data podjęcia uchwały 

 

Tytuł uchwały Sposób realizacji uchwały 

1. Uchwała  Nr IV/22/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie budżetu miasta Tczewa  
na 2011 rok; 

 

•••• uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego (Nr 73 poz. 1541 z 16 czerwca 2011r.), BIP oraz w Biuletynie Informacyjnym 
„Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Pismem z dnia 17.01.2011r. Prezydent Miasta poinformował gminne jednostki organizacyjne i 
wydziały Urzędu Miejskiego o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz o wysokości 
dotacji i wpłat do budżetu wynikających z w/w uchwały. 
W dniu 03.02.2011r. Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu miasta na 2011 rok oraz zarządzenie w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011r. Sporządzone plany finansowe zadań z 
zakresu administracji rządowej zostały wraz z Zarządzeniem przesłane do Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. 

2. Uchwała Nr IV/23/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa  

na lata 2011–2024; 
 

• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 

3. Uchwała Nr IV/24/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: ustalenia  
stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej na rok 2011 dla  
Zakładu Gospodarki Komunalnym 

Zasobem  Mieszkaniowym w Tczewie; 
 

• niniejszą uchwałą przyznano dla ZGKZM  w Tczewie kwotę dotacji na 2011 rok w 
wysokości:1 800 000 zł z przeznaczeniem na remonty, konserwację i utrzymanie 
administrowanych komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz częściowe pokrycie funduszu 
remontowego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Uchwała była realizowana do czasu 
podjęcia nowej uchwały w dn. 30 czerwca 2011r.. Uchwałą  Nr X/67/2011  Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. niniejsza uchwała straciła moc. 

4. Uchwała Nr IV/25/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia składu osobowego 
zespołu opiniującego wyróżnienia 

„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa’’  
w okresie kadencji 2010-2014; 

 

• zgodnie z § 1pkt 7 i 9 uchwały Nr XLV/401/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25  maja  
2006r. w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  przyznawania  wyróżnienia  
″ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ″, Rada Miejska w Tczewie ma obowiązek powołania 
zespołu opiniującego w skład którego wchodzą: po jednym reprezentancie każdego z klubów 
działających w strukturze Rady Miejskiej oraz jeden przedstawiciel Prezydenta Miasta; w 
pracach zespołu mogą uczestniczyć radni nie zrzeszeni w klubach. Skład zespołu podlega 
uchwaleniu przez Radę Miejską na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie 
kadencji 2010 -2014. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ustalono skład 
osobowy zespołu opiniującego wyróżnienia ″ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ″ w okresie 



 2 

kadencji 2010 – 2014 w następujący sposób: 
- Roman Kucharski – radny przedstawiciel Klubu Radnych PO, 
- Ferdynand Motas – radny przedstawiciel Klubu Radnych PiS, 
- Czesław Roczyński – radny przedstawiciel Klubu Radnych PnP, 
- Zbigniew Urban – radny przedstawiciel Klubu Radnych RIO, 
- Zenon Drewa – przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa;  

5. Uchwała Nr IV/26/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie : powołania doraźnej 
 Komisji do spraw opiniowania nazw 

 ulic w mieście Tczewie; 
 
 

• na kadencję 2010 – 2014 powołano doraźna Komisje do spraw opiniowania nazw ulic w 
mieście Tczewie, w następującym składzie osobowym: 
- Krzysztof Korda – przewodniczący, 
- Piotr Kajzer – członek, 
- Gertruda Pierzynowska – członek, 
- Zenon Żynda - członek 

6. Uchwała Nr  IV/27/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

w sprawie : zatwierdzenia  
planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2011 rok; 
 

• zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011; 

7. Uchwała Nr IV/28/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na  
I półrocze 2011 roku; 

 

• zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011r.; 

8. Uchwała Nr IV/29/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
 dla Powiatu Tczewskiego; 

 

• w związku z kontynuowaniem przez Powiat Tczewski realizacji zadania pod nazwą ″ 
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. W. Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa 
drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 Stanisławie ″, Gmina Miejska Tczew 
udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dokończenie przebudowy wiaduktu 
nad torami PKP w ciągu ul. W. Polskiego . Kwota dofinansowania wynosiła 1 916 000zł; w 
dniu 31.03.2011r. podpisano Uchwałę Nr VII/44/2011 zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2011. 

9. Uchwał Nr  V/30/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: uchwalenia planu pracy 
 Rady Miejskiej w Tczewie na 2011 rok; 

 

• uchwalono plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2011; 

10. Uchwała Nr V/31/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planów 
pracy Komisji stałych Rady Miejskiej  

w Tczewie na 2011  rok; 
 

• zatwierdzono plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2011 rok; 

11. Uchwała Nr V/32/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na  
oddanie w dzierżawę w trybie  

bez przetargowym  na okres 10 lat 
nieruchomości położonych w Tczewie, 

zabudowanych garażami;  
 

• zawarto umowy dzierżawy  - wykonano;                     
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12. Uchwała Nr V/33/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody  
na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawierania umowy 
użytkowania z polskim Związkiem 
Działkowców w Warszawie oraz 

wyrażenia zgody na udzielenie 99% 
bonifikaty od pierwszej opłaty;  

 

• przygotowano protokoły uzgodnień i przekazano do PZD. Po podpisaniu zostanie ustalony 
termin aktu notarialnego - w trakcie realizacji; 

13. Uchwała Nr V/34/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie: nadania wyrażenia „Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa”; 

 

• nadano wyróżnienie ″ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ″ Panu Zenonowi Odya za 
wieloletnie bardzo skuteczne i efektowne zarządzanie miastem, kształtowanie harmonijnego 
rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego Tczewa, za podejmowanie przedsięwzięć 
służących dynamicznemu rozwojowi miasta oraz zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców; 

14. Uchwała Nr VI/35/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia Taryf 
 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
 i zbiorowego odprowadzenia ścieków  

przez Zakład Wodociągów 
 i Kanalizacji  Spółki z o.o. w Tczewie;  

 

• po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku ZWiK Sp. z o.o. i  ustaleniu , że taryfy opracowane 
 zostały  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku  o zbiorowym zaopatrzeniu 
 w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
 dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie oświetlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 
 oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 ( Dz.U Nr 127 , poz. 886 z późn zm).  Podjęto uchwałę zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego 
 zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i 
 Kanalizacji Spółka   z o.o. w Tczewie. Nowe taryfy obowiązują od 01.04.2011 do 31.03.2012.  

15. Uchwała Nr  VI/36/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
Z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

w sprawie: zamiaru  likwidacji  
jednostki budżetowej Centrum Edukacji 

Dorosłych – Centrum  
Kształcenia Ustawicznego w Tczewie; 

 
 

• podjęto uchwałę intencyjną dotycząca likwidacji CED z dniem 31 sierpnia 2012 r. Rozpoczęto 
procedurę likwidacyjną placówki. 

16. Uchwała Nr VI/37/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

w sprawie : zamiaru likwidacji jednostki 
budżetowej Przedszkola Nr 9  

w Tczewie, przy ul. Kościuszki  18; 
 

• Rada Miejska w Tczewie podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 9 w Tczewie, 
na podstawie tej uchwały podjęto kolejną uchwałę o likwidacji placówki       

17. Uchwała Nr VI/38/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej 
Tczew ze Stowarzyszenia Żuławy; 

 

• Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze 
Stowarzyszenia Żuławy z dniem 01 stycznia 2012r.; 

18. Uchwała Nr VI/39/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

w sprawie: wynagrodzenia  
Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
 

• zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( 
dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ) maksymalne miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta 
Tczewa nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011r. ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z dnia 09 
lutego 2011r. Nr 29, poz. 150, która weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 
2011r., obniżona została kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
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państwowe do kwoty 1766,46zł. W zawiązku z tym zaszła konieczność obniżenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa do wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

19. Uchwała Nr VI/40/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb  

w zakresie wykonywania prac  
społecznie użytecznych w mieście 

Tczewie na rok 2011; 
 

• Niniejsza uchwała została podjęta 24.02.2011r. Koordynatorem organizacji prac społecznie 
użytecznych wyznaczono dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
Realizację zadań rozpoczęto  01.04.2011 zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 4/2011 z dnia 
16.03.2011r. w sprawie organizacji  PSU pomiędzy PUP w Tczewie a Gminą Miejską Tczew.  
Utworzono 24 miejsca pracy w 12 podmiotach. W okresie od 01.04.2011r. do 30.11.2011r. Do 
wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 44 osoby. 

20. Uchwała Nr VII/41/2011  
Rady Miejskie w Tczewie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie : powołania Kazimierza Mokwa 
do składów komisji stałych  
 Rady Miejskiej w Tczewie  

kadencji 2010-2014; 
 

• do składu Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Finansowo – Budżetowej  i Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie, powołanych uchwałą Nr 
II/9/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia osobowych 
składów komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010-2014, powołano radnego 
Kazimierza Mokwa w charakterze członka;  

21. Uchwała Nr VII/42/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2011 rok; 

 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 
stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011  i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody       - 160.126.494 zł, 
2) wydatki       - 187.153.167 zł, 
3) przychody       -   30.526.673 zł, 
4)  rozchody       -     3.500.000 zł, 
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
6) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami. 
7) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
8) Ustalono wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
9) ustalono plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: 

- dochody      -      1.014.569 zł, 
- wydatki                      -      1.014.569 zł, 

10) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
należące i nienależące do sektora finansów publicznych 

11) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i 
pożyczek.  

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 126, poz. 
2501 z 7 października 2011r.) opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 31 marca 2011r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz 
wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą 
uchwałą. 
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22. Uchwała Nr VII/43/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2011-2024; 
 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 

23. Uchwała Nr VII/44/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
 udzielenia pomocy finansowej 

 dla Powiatu Tczewskiego;  
 

 

• uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego realizacji zadania pod nazwą ″ Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. W. 
Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego stanowiącego dojazd do 
węzła Autostrady A1 Stanisławie ″, Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej dla 
Powiatu Tczewskiego na dokończenie przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. W. 
Polskiego; została zwiększona kwota o 1 475 553zł o środki, które nie zostały wykorzystane 
przez Starostwo Powiatowe w 2010r.; 

24. Uchwała Nr VII/45/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę  
w  sprawie zatwierdzenia 

 Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania narkomanii w mieście 

Tczewie na rok 2011; 

• uchwałą Nr VII/45/2011 Rada Miejska zmieniła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2011. W związku z nie wykorzystaniem zaplanowanych 
wydatków z GPPiRPAiPN za 2010 r. oraz niższych wpływów  z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, rozdysponowywano nadwyżkę na wypoczynek letni oraz 
doposażenie świetlic. 

25. Uchwała Nr VII/46/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Miasta Tczewa na lata 2011-2015; 
 
 

• W ramach programu zrealizowano następujące działania: 
1.  Projekt: MPiPS „PRZE(łam) (nie) MOC” Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego               
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy” realizowany od 01.09.2011r. do 31.12.2011r. 
ukierunkowany na poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,    na zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących ze stosowania przemocy w rodzinie. Zachęcał 
również do społecznego zaangażowania rodziców lub opiekunów w sprawy przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci oraz promocję pozytywnych rozwiązań związanych  z przeciwdziałaniem przemocy. 
 
2. Projekt skierowany został do wszystkich mieszkańców Miasta Tczew, w tym: 

• dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,  
• uczniów szkół podstawowych,  
• osób niepełnosprawnych i starszych,  
• klientów pomocy społecznej. 

Działania w ramach projektu: 
• zajęcia informacyjno-edukacyjne: „Dzieciństwo bez przemocy” odbiorcy: rodzice, opiekunowie 

dzieci ze świetlic środowiskowych i terapeutycznych, mieszkańcy miasta łącznie 160  osób;  
• zajęcia edukacyjne „Kiedy mówimy nie?” 7 dwugodzinnych spotkań z dziećmi ze świetlic 

środowiskowych  i socjoterapeutycznych dla łącznie 139 dzieci; 
• zajęcia informacyjno-edukacyjne pt. „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ”- 6 dwugodzinnych 

spotkań z zakresu przeciwdziałania przemocy dla osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz 
klientów pomocy społecznej 146 osób łącznie; 

• kampania informacyjna na temat zjawiska stosowania przemocy i instytucji udzielających 
pomocy od września do grudnia mająca  na celu zwiększenie świadomości społecznej 
dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, powielania złych wzorców 
środowiskowych i rodzinnych, poszerzanie wiedzy o instytucjach organizacjach; 

• konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY” dla uczniów tczewskich szkół podstawowych         i 
dzieci ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;  
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• Konferencja w ramach obchodów Międzynarodowe Dnia Przeciwko Przemocy Wobec KOBIET 
25 listopad 2011 udział wzięło w konferencji 265 osób.  

 
3.  Zrealizowane zostały zajęcia Grupy Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy           w 
Rodzinie: „Razem Bezpieczniej”.  

4.  Z uwagi na występowanie przemocy w rodzinie w 2011 roku udzielono wsparcia w 63 
środowiskach, w tym pracownicy socjalni wszczęli 37 procedur „Niebieskie Karty”. 
Udzielono wsparcia w formie: 

• pomocy finansowej, 
• pomocy w formie dożywiania w stołówce MOPS oraz świetlice, szkoły, przedszkola, 
• pomocy w formie skierowania do Ośrodków wsparcia - ŚDS, świetlice, Dzienny Dom Pobytu, 
• korzystania z poradnictwa i konsultacji psychologa MOPS, radcy prawnego, pracownika 

socjalnego, 
• skierowania  wniosku o objęcie dziecka oraz rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

formie porad i konsultacji w  placówkach oświatowych, 
• monitorowania sytuacji rodziny przez członków grupy roboczej Z.I. sprawdzające stan 

bezpieczeństwa i sytuację rodziny, 
• zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Tczewie o domniemaniu popełnienia przestępstwa     z 

użyciem przemocy,  
• złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny, 
• złożenia wniosku do P.R. o eksmisję z lokalu,zastosowanie właściwych środków 

zapobiegawczych osoby podejrzanej o stosowanie  przemocy, 
• złożenia wniosku do GKRPA o  otrzymanie specjalistycznego wsparcia – diagnozy leczenia    w 

związku z uzależnieniem od alkoholu, 
• skierowania osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w celu odbycia programu korekcyjno- 

edukacyjnego dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy do Wydziału Interwencji 
Kryzysowej, 

• skierowanie do udziału w  grupie terapeutycznej  dla osób współuzależnionych, 
• skierowanie do odbycia konsultacji i terapii w Poradni Terapii i Uzależnienia od Alkoholu       i 

Współuzależnienia  osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 
 
5.  Odbyły się szkolenie pracowników socjalnych oraz członków Z.I. z zakresu: 

• realizacji  ustawą o z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz..U.     z 
dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.)  

• realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta". 

 
6.  Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się cyklicznie raz w miesiącu, w 2011 roku 
odbyło się 7 spotkań. 
 
7.  Do każdego przypadku wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta") powoływana jest grupa robocza składająca się ze specjalistów z różnych dziedzin( prac. 
socjalny, pedagog, funkcjonariusz policji, pielęgniarka środowiskowa kurator sądowy),  mająca na celu 
zdiagnozowanie problemu i opracowanie planu pracy z rodziną celem udzielenie interdyscyplinarnej 
pomocy. Praca zespołowa służy formułowaniu i koordynacji różnych form pomocy. 
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26. Uchwała Nr VII/47/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego 

dotyczącego powierzenia Gminie 
Miejskiej Tczew wykonywania zadania 

własnego Gmin w zakresie utrzymywania 
składowisk odpadów i ich unieszkodliwia , 

z Gminami: Miejska Malbork, Gmina 
Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy 

Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Gniew, 
Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica 

Morska, Nowy Dwór Gdański, 
Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,  

Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Gmina 
Pruszcz Gdański, Pszczółki, Suchy Dąb, 

Trąbki Wielkie; 
 
 

• Gminy w ramach nałożonych na nie ustawowych obowiązków winny realizować zadania w 
zakresie utrzymania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania. Uchwałą Nr 
XLVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010 roku upoważniono 
Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami: Miejska Malbork, 
Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Gniew, Pelplin, 
Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, 
Cedry Wielkie, Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański, Pszczółki, Suchy Dąb, 
Trąbki Wielkie. Ze względu na przystąpienie Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański do Projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” 
(zgodnie z aktualną wersją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami) oraz podjęciu 
uchwały przez Miasto i Gminę Gniew o  wystąpieniu z Projektu „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew” (sprzedaż przez Gminę Gniew składowiska odpadów w Nicponi) 
oraz wynikającą z tego konieczność uzupełnienia strumienia odpadów w celu uzyskania 
wymaganego efektu ekologicznego, następujące gminy wyraziły wolę przystąpienia do 
Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew:  Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, 
Mikołajki Pomorskie, Sztum. 
Gmina Miejska Tczew realizuje wspomniane zadanie własne w oparciu o Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie. Charakter działalności ww. Spółki i możliwości 
prowadzonego przez nią składowiska odpadów, w tym jego pojemność oraz prace związane z 
modernizacją gospodarki odpadami pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że brak jest 
podstaw ekonomicznych do tego, aby Gminy przeznaczały własne środki na prowadzenie 
składowisk odpadów wytwarzanych na własnym obszarze. W tej sytuacji powierzenie Gminie 
Miejskiej w Tczewie zadania własnego Gminy w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i 
ich unieszkodliwiania  jest całkowicie zasadne. 

 
27. Uchwała Nr VII/48/2011 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie likwidacji jednostki 
budżetowej Przedszkola Nr 9  

w Tczewie przy ul. Kościuszki 18; 
 

• na podstawie podjętej uchwały z dniem 31 sierpnia 2011 r. zlikwidowano Przedszkole Nr 9 w 
Tczewie. W jego miejsce utworzono z dniem 1 września 2011 r. przedszkole niepubliczne.    
 

28. Uchwała Nr VII/49/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie: zwolnienia obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu;  

 

• zawarto dwa akty notarialne, przygotowanie jednego aktu notarialnego w trakcie realizacji; 

                                                                               

29. Uchwała Nr VII/50/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie ustanowienia roku 2011 – 
„Rokiem Grzegorza Ciechowskiego”; 

 
 

• podjęto uchwałę w celu zaakcentowania związku Grzegorza Ciechowskiego z jego rodzinnym 
miastem Tczewem oraz uczczenia pamięci tego wybitnego artysty w związku z 10.rocznicą 
śmierci Grzegorza Ciechowskiego; 

30. Uchwała Nr VIII/51/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę  w sprawie 
przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew  
do stowarzyszenia gmin i powiatów 
 pod nazwa Ogólnopolska Federacja 

Młodzieżowych Samorządów Lokalnych; 

• w związku z rozpoczęciem nowej kadencji rady i zmianą jej składu, była konieczność 
podjęcia uchwały zmieniającej delegata na Zgromadzenie Ogólne Ogólnopolskiej Federacji 
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, którym został Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta; 
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31. Uchwała Nr VIII/52/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu 
administracji rządowej; 

 

1. Z troski o należyty wizerunek miasta, zachowanie i odpowiednie utrzymanie jego substancji 
zabytkowej, Rada Miejska w Tczewie Uchwałą XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. 
przyjęła zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

2. Zgodnie z w/w uchwałą, zaplanowane zostały w budżecie Miasta Tczewa na rok 2011 na 
dotacje środki w wysokości 70.000 zł.   

3. W sprawie udzielenia dotacji przez Gminę w 2011 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w obszarze 
wpisanym do rejestru do tut. Urzędu wpłynęło 5 wniosków, z których dwa odrzucono z 
przyczyn formalnych.  

4. Po analizie wniosków i zakresu planowanych robót, uwzględniając kwotę, która była do 
dyspozycji, Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa): (1) Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym z XVII/XVIII w. oraz (2) właścicielom 
kamienicy przy ul. Krótkiej 11 w Tczewie na przeprowadzenie prac elewacyjnych oraz przy 
więźbie i pokryciu dachu. 

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie zawartych umów z podmiotami. Umowy te określiły 
m.in. opis zadań, termin realizacji, kwotę dotacji, tryb kontroli i realizacji zadań, określenie 
terminu i sposobu rozliczenia zadań i dotacji pod względem merytorycznym i finansowym przez 
podmioty, które otrzymały dotacje. Na podstawie umów Gmina przeprowadziła kontrole postępu 
prac, protokołami przyjęła zakończenie zadań i ostatecznie rozliczyła pod względem 
merytorycznym i finansowym zakończenie zadań. 

32. Uchwała Nr VIII/53/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie powołania 
 Kazimierza Ickiewicza do składu Komisji 
Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej 

w Tczewie kadencji 2010-2014; 
 

• do składu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie, powołanej uchwałą 
Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia 
osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010 -2014, 
powołano radnego Kazimierza Mickiewicza w charakterze członka;  

33. Uchwała Nr VIII/54/2011  
Rady Miejskie w Tczewie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
 za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych; 
 

• w związku z wejściem w życie stosownych przepisów regulujących kwestie zakładania 
żłobków i klubów dziecięcych ustalono wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych ;    
 

34. Uchwała Nr  VIII/55/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
 

• W dniu 10 lutego 2011 roku do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa od mieszkańców ulicy M. Samborówny  w Tczewie,  dotycząca 
postawienia dwóch bram na ulicy M. Samborówny przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Starówka”, uniemożliwiając swobodne korzystanie  z tej ulicy.  
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Skargę skierowano do Prezydenta Miasta w celu udzielenia informacji, a następnie do  
Komisji Rewizyjnej o jej rozpatrzenie. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 marca 
2011r. zapoznała się z w/w skargą, a także  zwróciła się do organów o przedstawienie 
dokumentacji źródłowych potrzebnych do stwierdzenia stanu faktycznego.  

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Spraw 
Komunalnych  Urzędu Miejskiego w Tczewie członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu              
20 kwietnia 2011r. stwierdzili, że ul. M. Samborówny jest ulicą miejską, o charakterze bardzo 
lokalnym i stanowi dojazd tylko dla mieszkańców tej ulicy. Ulica nie posiada chodników, nadaje 
to jej charakter ciągu pieszo-jezdnego. Uwzględniając zatem charakter tej ulicy i jej funkcję, 
bramy, które każdy może otworzyć i co nie stanowi zmiany organizacji ruchu, stoją tam zgodnie 
z prawem  i zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców. 

 Stwierdzono również, iż istnieje konflikt interesów między mieszkańcami                 
ul. M. Samorówny zamieszkującymi w 4 domkach jednorodzinnych, których przedstawicielem 
jest skarżąca, a mieszkańcami bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Reasumując Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie postanowiła uznać skargę 
za bezzasadną.  

 
35. Uchwała Nr IX/56/2011 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

w sprawie: przyjęcia do realizacji 
programów zdrowotnych na rok 2011; 

 
 

Uchwałą Nr IX/56/2011 przyjęto do realizacji następujące programy zdrowotne: 
• Badania w zakresie wykonywania wad postawy uczniów klas I szkół podstawowych, 
• Badania RTG klatki piersiowej dla mieszkańców miasta Tczewa, 

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia. 

 
36. Uchwała Nr IX/57/2011  

Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 26 maja 2011  

 

zamieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia regulaminu dostarczenia wody 

 i odprowadzenia ścieków;  
 

• w celu podniesienia standardów obsługi odbiorców oraz aktualizacji obowiązujących 
przepisów prawa wprowadzono uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 
maja 2011  zmiany do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

37. Uchwała Nr IX/58/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących 

 się na terenie administracyjnym  
miasta Tczewa; 

 

1. Uchwała dotyczy przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w 
projekcie Porozumienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przedmiotowe 
zadania administracji rządowej dotyczą kompetencji Wojewody Pomorskiego, który 
powierza Gminie Miejskiej Tczew prowadzenie niektórych spraw Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Z uwagi na zmianę niektórych 
przepisów prawa, na podstawie których zawarte zostało w 2004 r. porozumienie w sprawie 
prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków przez Gminę Miejska Tczew, a także potrzebę dostosowania treści 
obowiązującego porozumienia do wymogów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zaszła konieczność aktualizacji tego 
dokumentu.  

2. Na podstawie porozumienia, stanowiącego załącznik do w/w uchwały, prowadzone są 
przez Gminę sprawy z zakresu działania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gdańsku: 
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a) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych oraz 
obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

b) wydawanie pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich lub robót 
budowlanych, przy dokonywaniu podziałów, przy umieszczaniu urządzeń 
technicznych, tablic, reklam oraz napisów  w obszarach zabytkowych, 

c) wydawanie pozwoleń wymaganych przy podejmowaniu działań innych niż wymienione 
w punkcie 2), które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 
obszarów zabytkowych, 

d) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów i obszarów 
zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

e)  wydawanie decyzji wstrzymujących działania wykonywane z naruszeniem punktów 2) 
- 4) oraz nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która 
naruszyła przepisy podane  w punktach 2) - 4) w obszarach zabytkowych, 

f) wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych, 
g) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych 
oraz podejmowanie odpowiednich działań w związku z ustaleniami w trakcie kontroli, 
na obszarach zabytkowych, 

przygotowywanie dla Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 
sprawozdań z prowadzenia spraw objętych porozumieniem. 
 

38. Uchwała Nr IX/59/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 26 maj 2011 r. 

 

w sprawie określenia uprawnień 
pasażerów do bezpłatnych  lub ulgowych 

przejazdów zbiorową komunikacją 
masową w Tczewie;  

 

● uchwała została przekazana przewoźnikowi celem realizacji i przestrzegania; 

39. Uchwała Nr IX/60/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 26 maja 2011 r.  

 

w sprawie opłat za przewozy 
 osób środkami miejskiej  

 komunikacji masowej w Tczewie  
w latach 2012-2015; 

 
 

• została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Tczewa oraz 
przekazana przewoźnikowi; 

40. Uchwała Nr IX/61/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
Z dnia 26 maja 2011 r.  

 

w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i dworców  na terenie 

Tczewa oraz warunków i zasad 
korzystania  z nich przez przewoźników 

wraz ze stawkami opłat;  

● została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Tczewa; z 
przewoźnikiem na podstawie uchwały zostały podpisane umowy ; są pobierane opłaty;  
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41. Uchwałą Nr X/62/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego  wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2010 rok; 

 

•••• uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 149, 
poz. 3096 z dnia 10 listopada 2011 r.), została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
i w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w dniu 30 marca 2011r informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 
2010 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury a w dniu 09.05.2011 r. sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 
2010 rok 
Informacja, o której mowa wyżej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Miejską. 

42. Uchwała Nr X/63/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydenta Miasta Tczewa za 2010 rok; 

 

• po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2010 rok, 
sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczew za 2010 rok, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej -  
udzielono Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium za 2010 rok; 

43. Uchwała Nr X/64/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: przyjęcia oceny  
zasobów pomocy społecznej 
 Gminy Miejskiej Tczew; 

 

• Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 03.05.2011r. 
Ustawą     z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 81 poz. 
440), gmina została zobowiązana do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w 
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  
Powyższa ocena ukazuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i 
nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i 
realizujący. Dokument przyjęty uchwałą Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Tczewie został 
zgodnie z założeniami ustawy przesłany do sejmiku województwa. 

 

 Uchwała Nr X/65/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2011 rok; 

 

• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 
stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 

1) dochody       - 161.771.875 zł, 
2) wydatki       - 189.005.951 zł, 
3) przychody       -   30.734.076 zł, 
4)  rozchody       -     3.500.000 zł, 
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
6) ustalono rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
7) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami. 
8) ustalono plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych: 

- przychody      -      12.633.362 zł, 
- koszty                         -      12.637.462 zł, 

9) ustalono plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: 
- dochody                      -      1.016.808 zł, 
- wydatki                       -      1.016.808 zł, 

10) ustalono wielkość dotacji dla zakładów budżetowych 
11) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i 
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nienależące do sektora finansów publicznych 
12) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.  

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 148, poz. 
3071 z 9 listopada 2011 r.);  opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 30 czerwca 2011r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz 
wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą 
uchwałą. 
 

44. Uchwała Nr X/66/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2011-2024; 
 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 

45. Uchwała Nr X/67/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie;  

 

• z uwagi na wniosek ZGKZM o przyznanie dodatkowych środków na remonty w ramach 
korekty budżetu zwiększono dotację dla ZGKZM na 2011r. o kwotę: 138 762 zł wobec 
powyższego należało podjąć niniejszą uchwałę. Uchwała była realizowana do czasu podjęcia 
nowej uchwały w dn. 30 czerwca 2011r.. Uchwałą  Nr XIV/109/2011  Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 24 listopada 2011r. niniejsza uchwała straciła moc. 

46. Uchwała Nr X/68/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywania,  

nabywania i wykupu; 
 

•••• Prezydent Miasta Tczewa zarządzeniem Nr 261/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku  ogłosił 
przetarg pisemny na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Tczew oraz 
powołał komisję przetargową. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrana została oferta Banku PeKaO SA, w której 
wynagrodzenie Agenta emisji obligacji ustalone zostało w wysokości 10.000 zł, tj. 0,036% 
wartości emisji, a marża ponad stawkę WiBOR 6M w wysokości 0,75% dla obligacji 10-letnich; 
0,80% dla obligacji 11-letnich, 0,85% dla obligacji 12-letnich; 0,90% dla obligacji 13-letnich. 
W dniu 13 września 2011 roku pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Bankiem Polska Kasa Opieki 
SA zawarta została umowa nr 519/09/2011 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. 
Obligacje na łączną kwotę 28 mln zł wyemitowano w czterech seriach po 7 mln zł każda. 
Wykup obligacji nastąpi po upływie od 10 do 13 lat od daty emisji. 

47. Uchwała Nr X/69/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadań  publicznych w ramach inicjatyw 

lokalnych; 
 

• uchwałą Nr X/69/2011 przyjęto tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację 
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w Gminie Miejskiej Tczew. 

48. Uchwała Nr X/70/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na II półrocze 2011 r.; 
 

• zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 roku; 

49. Uchwałą Nr X/71/2011 
Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie określenia zasad 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 

• Uchwałą Nr X/71/2011 określono formy i sposób prowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami miasta Tczewa w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego, którego 
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z dnia 30 czerwca 2011 r. 
 

wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz 
konsultacji projektów aktów prawa 
miejscowego z radami działalności 
pożytku publicznego, organizacjami 

pozarządowymi z innymi uprawnionymi 
podmiotami; 

 

zasady przeprowadzania określają odrębne przepisy, oraz szczegółowy sposób konsultowania            
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego  i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 
 
 

50. Uchwała Nr X/72/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 30 czerwca 2011 r.  

 

w sprawie: przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta z Tczewa;  

 

• Na podstawie uchwały została wszczęta procedura zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących działkę nr 88/34 (obręb 5) 
położoną przy ul. Jagiellońskiej w jednostce urbanistycznej UMW 4 „Suchostrzygi” na terenie 
oznaczonym symbolem UC i działki nr 11/66 i 11/68 (obręb 4) położone przy ul. Kwiatowej w 
„Zespole przemysłowo – usługowym Nowa Dworcowa – UP 5 – I” na terenie oznaczonym 
symbolem 01UC, w zakresie określonym w ust. 3. 
Zlecono właściwe opracowania i dokonanie uzgodnień w celu podjęcia przedmiotowej zmiany. 

 

51. Uchwała Nr X/73/2011  
Rady Miejskiej Tczewie 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych; 
 

• powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych wynika z 
art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sadów powszechnych ( Dz. U. z 
2011r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ); do zadań zespołu należało ustalenie, czy zgłoszeni 
kandydaci nie są wyłączeniu z możliwości kandydowania przez art. 159 i odpowiadają 
wymogom określonym w art. 158 § 1 cytowanej wyżej ustawy oraz przedstawienie opinii o 
zgłoszonych kandydatach na sesji Rady Miejskiej.  
 

52. Uchwała Nr X/74/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
Z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie przyjęcia Kierunków 
prowadzenia polityki oświatowej miasta 

Tczewa na lata 2011-2014 
 
 

• podjęta uchwała jest kontynuacją i poszerzeniem działań w zakresie polityki oświatowej, 
prowadzonej przez  samorząd miasta Tczewa. Przekazano do zastosowania w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew.   

53. Uchwała Nr X/75/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Tczew; 
 

• W dniu 30 czerwca 2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/75/2011, w której rozszerzyła 
krąg osób, z którymi umowy najmu lokali mieszkalnych zawierane są w pierwszej kolejności. 
Obecnie istnieje możliwość zawierania umów najmu również z osobami zamieszkującymi w 
budynkach przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, a także z osobami 
zamieszkującymi  w budynkach przeznaczonych do remontu w związku z inwestycjami Gminy. 
Zdarza się, że niektóre budynki z określonych względów nie mogą lub nie powinny być 
użytkowane w sposób dotychczasowy. Do tej pory istniejące przepisy w istotny sposób 
ograniczały przeprowadzenie niektórych inwestycji oraz racjonalne gospodarowanie 
nieruchomościami Gminy poprzez brak zapisów umożliwiających przyznawanie mieszkań w 
pierwszej kolejności, poza tzw. listą.  W związku z powyższym Prezydent Miasta Tczewa w 
dniu 18 lipca 2011 r. podjął Zarządzenie Nr 279/2011 zmieniające zarządzenie  w sprawie 
zatwierdzenia listy przydziałów mieszkań na 2011 rok. Zmieniony został załącznik nr 2 do 
Zarządzenia Nr 113/2011 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2011 roku, w którym 
uwzględniono dodatkowo 2 budynki przeznaczone do remontu  w związku rewitalizacją Starego 
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Miasta, tj.: 1) Mickiewicza 18 - 5 lokali 2) Podmurna 8-9 - 2 lokale. Kolejne zarządzenie 
Prezydent podjął w dniu 11 sierpnia 2011 roku (nr 330/2011), w którym uwzględniony został 
kolejny budynek, tj.: Zamkowa 16 - 11 lokali. Przedmiotowy budynek został przeznaczony do 
remontu w związku z rewitalizacją Starego Miasta. Następne zarządzenie zostało podjęte w dniu 
29 września 2011 roku (nr 377/2011). Dodatkowo na liście został ujęty  w związku z 
rewitalizacją Starego Miasta budynek przeznaczony do remontu, położony przy ulicy Rybackiej 
8, w którym znajdują się   2 mieszkania. 

54. Uchwała Nr X/76/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 30 czerwca 2011 r.  

 

w sprawie nadania nazwy  
nowopowstałej ulicy;  

 

• nowopowstałej ulicy nadano nazwę: - Dworcowa  - wykonano;                                                     

55. Uchwała Nr XI/77/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2011 rok; 

 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 
stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody       - 161.881.690 zł, 
2) wydatki       - 188.447.149 zł, 
3) przychody       -   30.065.459 zł, 
4)  rozchody       -     3.500.000 zł, 
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
6) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami. 
7) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 159, poz. 
3336 z 30 listopada 2011 r.);  opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 29  sierpnia 2011r. powiadomił wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

56. Uchwała Nr XI/78/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2011-2024; 
 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 

57. Uchwała Nr XI/79/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu 
korzystania z wybiegów dla psów 
zlokalizowanych na terenie miasta 

Tczewa; 

• regulaminy zostały wywieszone na tablicach przy wybiegach dla psów; 

58. Uchwała Nr XI/80/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych ul. Bartosza Głowackiego i 
ustalenia przebiegu ulicy w obrębie 
administracyjnym miasta Tczewa; 

 

• ulica została przyjęta od Starostwa Powiatowego w Tczewie i włączona do ulic 
miejskich; 
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59. Uchwała Nr XI/81/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie zasięgnięcia  
od Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Gdańsku informacji  
o kandydatach na ławników; 

 

●●●● art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 
98, poz. 1070 z późn. zm. ) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o 
zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 11, poz. 627 ) zobowiązuje 
rady gmin do zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na 
ławników;  

60. Uchwała Nr XI/82/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie utworzenia na  
obszarze miasta Tczewa odrębnych 

obwodów głosowania dla 
 przeprowadzenia wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 9 października 2011 r.; 

 
 

•••• w związku z zarządzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 9 października 2011r. zaszła konieczność utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania w szpitalach; zgodnie z art. 12 § 4 i 6 tworzy się obwody 
glosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w 
nich przebywać co najmniej 15 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas 
można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu 
pomocy społecznej; Urząd Miejski w Tczewie otrzymał pozytywną opinie Kierownika 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Tczewie – Szpitale 
Tczewskie SA mieszczącego się w Tczewie przy ul 30-go Stycznia 58 w sprawie utworzenia 
trzech odrębnych obwodów na poszczególnych oddziałach szpitalnych; w związku z 
powyższym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 
9 października 2011r. utworzono na obszarze miasta Tczewa następujące odrębne obwody 
głosowania w szpitalach:  
- obwód głosowania nr 31 – dla uprawnionych wyborców przebywających w NZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Tczewie – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w NZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Tczewie Szpitale Tczewskie SA przy ul. 30-go Stycznia 57; 
- obwód głosowania nr 32 – dla uprawnionych wyborców przebywających w NZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Tczewie – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w NZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Tczewie Szpitale Tczewskie SA na Oddziale Chorób Wewnętrznych przy ul. 
Paderewskiego 11; 
- obwód głosowania nr 33 – dla uprawnionych wyborców przebywających w NZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Tczewie – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w NZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Tczewie Szpitale Tczewskie SA na Oddziale Rehabilitacji i Opieki 
Długoterminowej przy ul. 1-go Maja 2; 
 

61. Uchwała Nr XI/83/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie założenia i przystąpienia  
do Stowarzyszenia o nazwie Gdański 
Obszar Metropolitalny z siedzibą  

 w Gdańsku; 
 

• Gmina Miejska Tczew, na podstawie niniejszej ustawy stała się członkiem 
założycielem stowarzyszenia „Gdański Obszar Metropolitalny”, włączając się w ten 
sposób do współrealizacji zadań pro-rozwojowych w obszarze metropolii 
trójmiejskiej, przy jednoczesnej realizacji własnych kierunków strategicznych.   

 

62. Uchwała Nr XI/84/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 sierpnia 2011 r.  

 

w sprawie utworzenia  i przystąpienia 
 do Stowarzyszenia Polska Unia 

Mobilności Aktywnej; 
 

• Gmina Miejska Tczew, na podstawie niniejszej ustawy stała się członkiem  
stowarzyszenia „Polska Unia Mobilności Aktywnej”, tym samym popierając i 
przystępując do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
obszarze transportu, gdzie istotny jest wzrost udziału transportu publicznego, ruchu 
rowerowego i pieszego.   
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63. Uchwała Nr XI/85/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 sierpnia 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży zawierających pow. 4,5% 

alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) 
przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży; 
 

• Niniejszą uchwałą zwiększono liczbę punktów sprzedaży alkoholu z 75 na 84, ze 
względu wzrost potencjału handlu w mieście i zwiększenie ilości wniosków, które nie 
znajdowały uzasadnienia dla negatywnego rozpatrzenia. Zezwolenia zostały 
przydzielone.   

64. Uchwała Nr XI/86/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
 

• W dniu 07 czerwca 2011 roku do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa od mieszkańca miasta Tczewa dotycząca braku nadzoru nad złym 
administrowaniem budynkiem komunalnym przy ul. Armii Krajowej 82 A w Tczewie. 

Skargę skierowano do Dyrektora ZGKZM w celu udzielenia informacji, a następnie 
do  Komisji Rewizyjnej o jej rozpatrzenie.  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2011r. zapoznała się z w/w 
skargą. Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz z pisemnymi wyjaśnieniami ZGKZM                   
w Tczewie członkowie Komisji Rewizyjnej uznali że pełne kompetencje do zarządzania 
mieszkaniami komunalnymi posiada Dyrektor ZGKZM, który szczegółowo ustosunkował się do 
problemów poruszonych w piśmie Skarżącego. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że udzielona 
odpowiedź jest wystarczająca.  

Reasumując Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie postanowiła uznać skargę 
za bezzasadną.  

 
65. Uchwała Nr XI/87/2011  

Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 sierpnia 2011 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie 
zgody na włączenie  w obszar Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
nieruchomości położonych na terenie 

 Gminy Miejskiej Tczew; 
 

• uchwała w zastosowaniu – wykonano; 
 

 

66. Uchwała Nr  XII/88/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2011 rok; 

 

• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody       - 164.531.457 zł, 
2) wydatki       - 190.702.134 zł, 
3) przychody       -   29.670.677 zł, 
4)  rozchody       -     3.500.000 zł, 
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
6) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami. 
7) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
8) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

należące i nienależące do sektora finansów publicznych 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 164, poz. 
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3437 z 9 grudnia 2011 r.);  opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 30 września 2011r. powiadomił wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

67. Uchwała Nr  XII/89/2011 
 Rady miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2011-2024; 
 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem; 

68. Uchwała Nr XII/90/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu rozwoju 
sportu na lata 2011-2014; 

 

• Rada Miejska podjęła uchwałę, która pokazuje aktualny stan tczewskiego sportu, określa cele, 
zadania i działania praktyczne, które należy wdrożyć aby osiągnąć lepsze efekty. 

 

69. Uchwała Nr XII/91/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew 
na lata 2011-2016 ”; 

 

• Wydział Spraw Społecznych w/m przekazał odpis uchwały – celem zapoznania się i realizacji 
po wejściu uchwały w życie- do: ZGKZM  w Tczewie, ZGM Sp. z o.o. w Tczewie, TTBS, 
Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym w/m, Wydziału Rozwoju Miasta w/m, Wydziału 
Inwestycji i Remontów w/m, Wydziału Spraw Komunalnych w/m oraz do Konserwatora 
Zabytków Miasta Tczewa. Pismo WSS.7110.13.2011 z dnia 09.11.2011 rok. 

70. Uchwała Nr XII/92/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji 
Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 

prowadzonego w formie zakładu 
budżetowego i utworzenia jednostki 
budżetowej o tej samej nazwie; 

• od dnia 01.01.2012r. został utworzony Miejski Zarząd Dróg w ramach struktury 
organizacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie; 

71. Uchwała Nr XII/93/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie wysokości i zasad ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkole publiczne prowadzone przez 
Gminę Miejską Tczew; 

 

• podejmując uchwałę Rada Miejska w Tczewie ustaliła odpłatność rodziców (opiekunów 
prawnych) za świadczenia obejmujące koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz 
dydaktycznych realizowanych w zakresie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie.   

72. Uchwała Nr XII/94/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie przystąpienia 
do projektu systemowego dotyczącego 
realizacji programów indywidualizacji 
nauczania w ramach priorytetu IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach’’ Poddziałania  9.1.2. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 

jakości usług edukacyjnych″ 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013; 

• Gmina Miejska Tczew przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Szansa małego ucznia 
- indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie”, którego odbiorcami są uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych, zarówno z problemami edukacyjnymi,  jak i szczególnie uzdolnieni. 
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73. Uchwała Nr XIII/95/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

w sprawie: powołania Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 

ławników do sądów powszechnych i 
ustalenia regulaminu tajnego głosowania; 

 

•••• wybory ławników do sądów powszechnych, zgodnie z art. 160§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) 
dokonywane są w głosowaniu tajnym przez rady gmin, których obszar jest objęty właściwością 
tych sądów; aby przeprowadzić wybory w głosowaniu tajnym należy wybrać Komisję 
Skrutacyjną i ustalić dla niej sposób głosowania zgodnie z § 65 Statutu Miasta Tczewa; sposób 
głosowania określił regulamin tajnego głosowania stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

74. Uchwała Nr  XIII/96/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

w sprawie: stwierdzenia wyboru ławników 
do sądów powszechnych; 

 
 

•••• w wyniku tajnego głosowania na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji  
2012 -2015 Radni Rady Miejskiej w Tczewie  wybrali: 
- do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 3 osoby; 
- do Sądu Okręgowego w Gdańsku Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Gdyni – 
1 osobę; 
- do Sądu Rejonowego w Tczewie – 10 osób;   
 

75. Uchwała Nr XIII/97/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 

miasta Tczewa; 
 

•••• zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity w Dz.U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady 
Miejskiej należy: 
- ustalenie wysokości stawek podatku 
- możliwość wprowadzenia zwolnień innych niż ustawowe. 
W uchwale zostały określone wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 
Tczewa, które będą stanowiły podstawę wymiaru podatku na 2012 rok. 

Uchwalone na 2012 rok stawki podatku od nieruchomości są stawkami maksymalnymi 
ogłoszonymi przez Ministra Finansów na 2011 rok, za wyjątkiem: 

� stawki od budynków gospodarczych zajętych na niezarobkowe cele gospodarstwa 
domowego, która w stosunku do maksymalnych stawek Ministra Finansów jest 
obniżona o 1,76 zł/m2 

� stawki od budynków mieszkalnych, która jest stawką maksymalna ogłoszoną przez 
Ministra Finansów na rok 2010, 

� stawki od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą.  
Wzrost stawek w 2012 roku wyniesie średnio około 3,45% w stosunku do stawek z roku 2011 i 
będą one niższe o prawie 9% od górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2012 
rok. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 164, poz. 3439 z 9 grudnia 2011r.), w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Uchwała 
została również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia 
zgodności zapisów  uchwały z prawem. 

 
76. Uchwała Nr XIII/98/2011 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 

terenie miasta Tczewa; 

•••• zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity w Dz.U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady 
Miejskiej należy: 
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  - ustalenie wysokości stawek podatku 
- możliwość wprowadzenia zwolnień innych niż ustawowe. 

W uchwale zostały określone wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie miasta Tczewa, które będą stanowiły podstawę wymiaru podatku na 2012 rok. 
Proponowane stawki kształtują się różnie i są niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych 
przez Ministra Finansów średnio o 42,89%.  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 164, poz. 3440 z 9 grudnia  2011 r.), w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Uchwała 
została również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia 
zgodności zapisów uchwały z prawem. 

77. Uchwała Nr XIII/99/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
udzielenia, rozliczenia i kontroli oraz 
zakresu kontroli dotacji udzielonych 
szkołom i przedszkolom prowadzonym 
przez inne niż Gmina Miejska Tczew 

osoby prawne i fizyczne; 
 

• po blisko dwóch latach obowiązywania dotychczasowej uchwały stwierdzono, że niektóre 
zapisy w uchwale,  należałoby zmienić, by przekazywanie i rozliczanie dotacji było bardziej 
przejrzyste. W związku z powyższym Rada Miejska w Tczewie dokonała stosownych zmian.   

78. Uchwała Nr XIII/100/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 

Tczewie na rok 2012; 
 

• uchwałą Nr XIII/100/2011  Rada Miejska zatwierdziła GPPiRPAiPN  w mieście Tczewie na 
rok 2012. Przedstawiony program zawiera  kwoty jakie zaplanowane są na realizację zadań 
własnych Gminy. 

79. Uchwała Nr XIII/101/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

w sprawie: uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2012; 

 
 

• uchwałą Nr XIII/101/2011 przyjęto Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 

80. Uchwała Nr XIII/102/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

w sprawie porozumienia międzygminnego; 
 

• uchwała Nr XIII/102/2011 upoważnia Prezydenta Miasta Tczewa do zawarcia porozumienia 
międzygminnego z Gminą Miastem Elbląg dot. przyjęcia przez Miasto Elbląg w 2012 roku osób 
nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskie Tczew do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. 

81. Uchwałą Nr XIII/103/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 października 2011 r.  
 

w sprawie zasad wnoszenia,  
cofania i zbywania udziałów 

 i akcji Gminy Miejskiej Tczew w 
spółkach prawa handlowego przez 

Prezydenta Miasta Tczewa;  
 

• uchwała w zastosowaniu  - wykonano; 
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82. Uchwała Nr XIII/104/2011 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 października 2011 r. 
 

w sprawie: uchwalenia regulaminu 
przyznania Medalu 

 „PRO DOMO TRSOVIENSI’’; 
 

• uchwalono Regulamin przyznawania Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI; regulamin został 
zmieniony ze względu na dezaktualizację niektórych postanowień i dostosowanie ich do 
bieżących potrzeb; propozycje zmian przygotowała Kapituła Medalu ″ Pro Domo Trsoviensi ″; 

83. Uchwała Nr XIV/105/2011 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 listopada 2011r. 

 

w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2011 rok; 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 
stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 

1) dochody       - 166.921.182 zł, 
2) wydatki       - 192.740.566 zł, 
3) przychody       -   29.319.384 zł, 
4)  rozchody       -     3.500.000 zł, 
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
6) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami. 
7) ustalono plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych: 

- przychody       -      12.833.362 zł, 
- koszty                         -      12.837.462 zł, 

8) ustalono plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: 
- dochody                         -      1.070.659 zł, 
- wydatki                         -      1.070.659 zł, 

9) ustalono wielkość dotacji dla zakładów budżetowych 
10) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i 

nienależące do sektora finansów publicznych 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;  
opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu 
sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta w dniu 25 listopada 
2011r. powiadomił wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków 
wprowadzonych tą uchwałą. 

84. Uchwała Nr XIV/106/2011 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 listopada 2011r. 

zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa 
na lata 2011 – 2014; 

 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem 

85. Uchwała Nr XIV/107/2011 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 listopada 2011r. 

w sprawie wzoru 
formularzy niezbędnych 

do wymiaru i poboru podatku  
od nieruchomości, rolnego i leśnego; 

 

•••• do wyłącznej kompetencji Rady należy określenie wzoru formularzy deklaracji i informacji 
niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Obowiązujące w 2011r. wzory tych formularzy wykazały konieczność ich modyfikacji i 
dostosowania do wymogów ustawy z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 225, poz. 1461). 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  (Nr 169, 
poz. 3776 z 15 grudnia 2011r.), Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
Uchwała została również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu 
zbadania zgodności zapisów uchwały z prawem. 
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86. Uchwała Nr XIV/108/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

 z dnia 24 listopada 2011r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki  na obszarze  
Gminy Miejskiej Tczew; 

 

• podejmując uchwałę Rada Miejska w Tczewie ustaliła wysokość miesięcznej dotacji na 
dziecko uczęszczające do niepublicznego żłobka wpisanego do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. Ustalono także zasady przyznawania dotacji 

 

87. Uchwała Nr XIV/109/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie: ustalenia stawki  
jednostkowej dotacji przedmiotowej  

na rok 2011 dla Zakładu  
Gospodarki Komunalnym Zasobem 

Mieszkaniowym w Tczewie; 
 

• w związku z koniecznością remontu pustostanów niniejszą uchwałą Rada Miejska przyznała 
dodatkowe środki finansowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, 
zwiększając tym samym wysokość dotacji dla ZGKZM na 2011 rok. Środki dotacyjne zostały w 
całości wykorzystane. 

88. Uchwała Nr XIV/110/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

 z dnia 24 listopada 2011r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości 
i zasad ustalania opłat za świadczenia 
udzielone przez przedszkole publiczne 

prowadzone przez Gminę Miejska Tczew; 
 

• podejmując uchwałę Rada dokonała zmiany uchwały Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew. 
sformułowanie „w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego” zastąpiono sformułowaniem „w zakresie przekraczającym wymiar godzin 
określonych w § 1” – czyli w zakresie przekraczającym 5 godzin dziennie.  

 

89. Uchwała Nr XIV/111/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 

 z dnia 24 listopada 2011r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
udzielania, rozliczania 

 i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji 
udzielonych szkołom i przedszkolom 
prowadzonym przez inne niż Gmina 

Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne; 
 

• Rada Miejska w Tczewie podjęła niniejszą uchwałę, by dostosować jej zapisy do 
obowiązującego prawa. Nastąpiło wykreślenie zapisów określających przypadki wstrzymywania 
dotacji.    

90. Uchwała Nr XIV/112/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2011 rok; 

• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 
stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody       - 167.016.239 zł, 
2) wydatki       - 192.819.366 zł, 
3) przychody       -   29.303.127 zł, 
4)  rozchody       -     3.500.000 zł, 
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
6) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami. 
7) ustalono plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: 

- dochody      -      1.072.659 zł, 
- wydatki                      -      1.072.659 zł, 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;  
opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu 
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sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta w dniu 30 grudnia 
2011r. powiadomił wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków 
wprowadzonych tą uchwałą. 

91. Uchwała Nr XIV/113/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2011 – 2024; 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem 

92. Uchwała Nr XIV/114/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budżetu miasta, których niezrealizowane 

kwoty nie wygasają z upływem  
roku budżetowego 2011; 

 

•••• mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w roku 
budżetowym 2011 i będą kontynuowane w roku 2012, organ stanowiący, na mocy 
obowiązujących przepisów podjął w/w uchwałę. Ostateczny termin dokonania wydatków 
ustalono dla: 
− zadania nr 1 „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” na 

dzień 30.03.2012r. 
− zadania nr 2 „Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności od 

skrzyżowania z Ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Nowosuchostrzycką” na dzień 
30.06.2012r. 

− zadania nr 3 „Wykonanie koncepcji projektowej budowy ul. Poligonowej na odcinku od 
skrzyżowania z Aleją Solidarności do skrzyżowania z ul. Rokicką” na dzień 30.06.2012r. 

− zadania nr 4 „Budowa pomostów cumowniczych – Pętla Żuławska – rozwój turystyki 
wodnej – etap I’ na dzień 15.06.2012r. 

− zadania nr 5 „Zakup serwera wraz z macierzą” na dzień 30.03.2012r. 
− zadania nr 6 „Naprawa systemu monitoringu i montaż kamery przy ul, Mickiewicza-

Krótka” na dzień 30.03.2012r. 
− zadania nr 7 „Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego” na dzień 

30.03.2012r. 
− zadania nr 8 „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku TCK” na 

dzień 30.03.2012r. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału 

93. Uchwała Nr XIV/115/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie budżetu miasta Tczewa  
na 2012 rok; 

•••• uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, BIP oraz w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. 
Pismem z dnia 10.01.2012r. Prezydent Miasta poinformował gminne jednostki organizacyjne i 
wydziały Urzędu Miejskiego o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz o wysokości 
dotacji i wpłat do budżetu wynikających z uchwały. 

94. Uchwała Nr XIV/116/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa 

 na lata 2012 -2024; 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem; 
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95. Uchwała Nr XIV/117/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2012 
 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie; 

 

• pismem znak: WSS.7021.3.2012 z dnia 5.01.2012r. uchwała została przesłana do ZGKZM w 
Tczewie – celem realizacji. Stanowi ona podstawę do tworzenia planu zadań Zakładu na 2012 
rok. 

96. Uchwała Nr XIV/118/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu 
modernizacji i rozwoju ZWiK Sp.zo.o.  

w Tczewie na lata 2012 -2014; 

• Przyjęty uchwałą plan jest przygotowany w oparciu o plan rozwoju Gminy Miejskiej Tczew , 
który został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym oraz w oparciu o potrzeby ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie. Jest zgodny z 
wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz potrzebami Miasta Tczewa   w zakresie zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków. 
Plan zakłada pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej lub zaciągnięcie 
kredytu.   

 
97. Uchwała Nr XIV/119/2011  

Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na  
oddanie w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym na okres 10 lat 
nieruchomości położonych w Tczewie, 

zabudowanych garażami;  
 

• wywieszono wykaz na tablicy ogłoszeń – w trakcie realizacji; 
 

 

98. Uchwała Nr XIV/120/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 
 

w sprawie nadawania nazw ulicom  
w mieście Tczewie; 

• uchwałę skierowano do publikacji – w trakcie realizacji; 

                                                                       

99. Uchwała Nr XIV/121/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych w mieście 
Tczewie na rok 2012; 

 

• uchwałą Nr XV/121/2011 zatwierdzono plan potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012. 

100. Uchwała Nr XIV/122/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru  
nad żłobkami i klubami dziecięcymi; 

• zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rada gminy 
jest zobowiązana do przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi. W związku z 
powyższym konieczne było podjecie niniejszej uchwały. 

101. Uchwała Nr XIV/123/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych 

i dworców na terenie Tczewa oraz 
warunków i zasad korzystania z nich 

przez przewoźników wraz ze stawkami 
opłat; 

• została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Tczewa; podpisano 
umowę z przewoźnikiem; 
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102. Uchwała Nr XIV/124/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia przepisów porządkowych przy 
przewozie osób i bagażu w odniesieniu 
 do gminnego transportu zbiorowego  

w mieście Tczewie; 

• uchwała została przekazana przewoźnikowi; weszła w życie  15.02.2012r.; 

103. Uchwała Nr XIV/125/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady 
Miejskiej w Tczewie na 2012 rok; 

• uchwalono plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2012 rok; 

104. Uchwała Nr XIV/126/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2012 rok; 

• zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.; 

105. Uchwała Nr XIV/127/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu  
kontroli Komisji Rewizyjnej  

na I półrocze 2012r.; 

• zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 rok; 

106. Uchwała Nr XIV/128/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie zmiany nazwy Centrum 
Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej 
Wisły w Tczewie i nadania statutu; 

• zmieniono dotychczasową nazwę ″ Centrum Wystawienniczo  Regionalne Dolnej Wisły ″ na  
nazwę ″ Fabryka Sztuk ″;  

107. Uchwała Nr XIV/129/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie przyjęcia " Programu 
Naprawczego Środowiskowych Domów 

Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie  

 

• uchwałą Nr XV/129/2011 przyjęto Program Naprawczy Środowiskowych Domów 
Samopomocy na lata 2011 - 2014 działających w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka 
pomocy Społecznej w Tczewie. 

108. Uchwała Nr XIV/130/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie powołania Komisji  
do zniszczenia dokumentów złożonych 

przez kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych na kadencję 2012 -2015; 

● zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie 
sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693 ) rada gminy ma 
obowiązek powołania komisji, która dokona zniszczenia nieodebranych dokumentów; powołano 
Komisje doraźną Rady Miejskiej w Tczewie do zniszczenia dokumentów złożonych przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015; w dniu 
26 stycznia 2012r. komisja doraźna Rady Miejskiej w Tczewie dokonała fizycznego zniszczenia 
w/w. dokumentów; 

109. Uchwała Nr XIV/131/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie nadania  
Pani Janice Lynn Sherry  

Medalu " PRO DOMO TRSOVIENSI "; 

• na wniosek Dyrektora i Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Księdza 
Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnych opinii przez wszystkie 
komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły medalu, nadano Pani Janice Lynn Sherry Medal ″ PRO 
DOMO TRSOVIENSI ″, za zasługi dla edukacji polskiej młodzieży, współpracy polsko – 
amerykańskiej i promowanie miasta Tczewa w ramach wolontariatu realizowanego od 
dziesięciu lat na Obozach Językowych z Językiem Angielskim w Tczewie. 
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110. Uchwała Nr XIV/132/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia 
Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych 
w Tczewie do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji 
publicznej; 

• Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2011r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie 
zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie - do Zakładu Usług 
Komunalnych w Tczewie zostały przekazane zadania związane z zarządem i utrzymaniem 
miejskich dróg, wynikające z Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. 
Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm. ).  
W związku z powyższym zaszła konieczność upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług 
Komunalnych w Tczewie do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg, w szczególności na prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej. niezwiązanych z potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 
 

 
wytworzył: Wydział Organizacyjny i Kadr  

                    Urząd Miejski w Tczewie 


