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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XXVII/223/2012 
z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok 
 

 
 

PLAN  PRACY  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  NA  2013 ROK 
 

 

 

 

Lp. Data sesji Temat zasadniczy sesji Tematy dodatkowe 
Uchwały i stanowiska Rady 

Miejskiej 

1. styczeń 

1. Informacja z realizacji programu     

    selektywnej zbiórki odpadów. 

 

 

 

1. Informacja z przebiegu Akcji Zima    

    w m-cu listopadzie i grudniu 2012 r. 

 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie   

    zatwierdzenia planów pracy    

    Komisji stałych Rady Miejskiej  na     

    2013 rok. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   

    wysokości i zasad ustalania dotacji    

    celowej dla podmiotów   

    prowadzących żłobki na   

    obszarze Gminy Miejskiej Tczew. 
 

2. Styczeń  
Sesja uroczysta 

 

 

3. luty 

1. Informacja z realizacji w 2012 roku   

    stypendiów szkolnych o charakterze    
    socjalnym dla uczniów szkół   

    podstawowych, gimnazjów oraz szkół      
    ponadgimnazjalnych. 

 

1. Sprawozdania z działalności    

    Komisji stałych  za 2012r.  
 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie  

    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego     
    zaopatrzenia w wodę i zbiorowego    

    odprowadzania ścieków. 
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4. marzec 

1. Informacja z realizacji zadań statutowych       

    realizowanych przez TCSiR w 2012 r.  
2. Informacja z realizacji zadań statutowych   

    realizowanych przez MBP, CKiS  
    oraz Fabrykę Sztuk w 2012 r.  

3. Sprawozdanie z realizacji planu    
    gospodarki odpadami za 2012 rok. 
     

 

 

 

 

 

 

 

       

1.Sprawozdanie z wykonania planu   

    Pracowni Edukacji Ekologicznej za    
    rok 2012. 

2. Informacja z realizacji Gminnego    
    Programu Profilaktyki i    

    Rozwiązywania Problemów  
    Alkoholowych i Przeciwdziałania   

    Narkomanii za 2012 rok. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   

    budżetu miasta na 2013 rok. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   

    Wieloletniej Prognozy Finansowej   
    miasta Tczewa na lata 2013-2028. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie    
    zatwierdzenia projektu zmiany    

    Studium uwarunkowań i kierunków    
    zagospodarowania przestrzennego   

    miasta Tczewa. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie   

    zatwierdzenia zmiany miejscowego   

    planu zagospodarowania    

    przestrzennego miasta Tczewa w   

    obszarze ulicy Jedności Narodu oraz   

    w terenach objętych Strefami   

    Ochrony Konserwatorskiej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie    

    przyjęcia programu opieki nad   

    zwierzętami bezdomnymi oraz   

    zapobiegania bezdomności zwierząt    

    na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie   

    przyznania dotacji na prace   
    konserwatorskie, restauratorskie i   

    roboty budowlane przy zabytkach    
    wpisanych do rejestru, znajdujących   

    się na terenie administracyjnym   
    miasta Tczewa. 
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5. kwiecień 

1. Sprawozdanie z realizacji programu   

    współpracy Gminy Miejskiej Tczew 
    z organizacjami pozarządowymi oraz z    

    rozliczenia przyznanych dotacji  
    organizacjom pozarządowym za 2012 rok 

2. Realizacja Gminnego Programu   
    Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i    

    Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta   
    Tczewa na lata 2011- 2015. 

1. Sprawozdanie z działalności MOPS   

    za 2012 rok. 
2. Ocena zasobów pomocy społecznej.  

3.  Informacja z przebiegu   
     „Nieobozowej Akcji Zima 2013”. 
 

 

    

 
 

6. maj 
1.Informacja o stanie bezpieczeństwa na    
   terenie miasta Tczewa. 

1. Informacja o bieżącym utrzymaniu    
    zieleni na terenie miasta. 

 

 

7. czerwiec 

1.Raport  z realizacji Strategii   

   Rozwiązywania  Problemów Społecznych   
   w mieście Tczewie. 

2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta    

   Miasta Tczewa za 2012 rok. 

3.Podsumowanie działalności Straży    

   Miejskiej za 2012 rok. 

 

 

 

 

 

 

1.Sprawozdanie z przebiegu Akcji    

    Zima 2012/2013. 
2. Informacja o realizacji projektu    

    „Regionalny System Gospodarki      

    Odpadami Tczew”. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie planu    

    kontroli Komisji Rewizyjnej na II   
    półrocze 2013r. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie   

    absolutorium dla Prezydenta Miasta    

    Tczewa za 2012r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie    

    zatwierdzenia sprawozdania   

    finansowego wraz ze   

    sprawozdaniem z wykonania   

    budżetu za 2012 rok.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany              

    budżetu miasta na 2013 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   

    Wieloletniej Prognozy Finansowej     

    miasta Tczewa na lata 2013-2028. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji    

    obligacji komunalnych oraz    
    określenia zasad ich zbywania,   

    nabywania i wykupu. 
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8. lipiec 

 

Wizytowanie placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w ramach „Nieobozowej Akcji Lato 2013”. 

 

9. sierpień 

 1. Informacja z działalności   

    Młodzieżowej Rady Miasta w roku     
    szkolnym 2012/2013. 

2. Informacja z realizacji interpelacji   
    radnych za I półrocze 2013 r.  

 

 
 

10. wrzesień 

1. Informacja o przebiegu wykonania   
    budżetu miasta Tczewa za I półrocze      

    2013 r. 
2. Informacja o kształtowaniu się     

    Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta   
    Tczewa na lata 2013-2028. 

3. Informacja o przebiegu wykonania planu   

    finansowego instytucji kultury   

    za I półrocze 2013 r. 

11..IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiuu  ssppóółłeekk      

      pprraawwaa  hhaannddlloowweeggoo,,  ww  kkttóórryycchh      

      GGmmiinnaa  MMiieejjsskkaa  TTcczzeeww  ppoossiiaaddaa      

      uuddzziiaałłyy..  

 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie  
    zmiany budżetu miasta na 2013 rok. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   
    Wieloletniej Prognozy Finansowej  

    miasta Tczewa na lata 2013-2028. 
 

11. październik 

1. Informacja z działalności placówek   

    oświatowych w roku szkolnym   

    2012/2013. 

2. Informacja Prezydenta Miasta o   

    złożonych oświadczeniach majątkowych   

    za 2012 rok. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady   

    Miejskiej o złożonych oświadczeniach  

    majątkowych za 2012r.  

4. Informacja z funkcjonowania systemu     

    gospodarki komunalnej. 

5. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania   
    Problemów Społecznych w mieście    

    Tczewie na lata 2014-2020. 

1. Informacja z przebiegu    

    „Nieobozowej Akcji Lato 2013”. 

 

 

1.Podjęcie uchwały w sprawie   

   określenia wysokości stawek    

   podatków i opłat lokalnych na 2014r. 

  - podatku od nieruchomości, 

  - opłaty od posiadania psów, 

  - podatku od środków transportowych 

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   

   budżetu miasta na 2013 rok 

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany    

   Wieloletniej Prognozy Finansowej  

   miasta Tczewa na lata 2013 -2028, 

4.Podjęcie uchwały w sprawie 
   uchwalenia programu współpracy   

   Gminy Miejskiej Tczew z      
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    podmiotami  prowadzącymi   

   działalność pożytku publicznego na   
   2013 rok 

5.Podjęcie uchwały w sprawie   
   Gminnego Programu Profilaktyki i    

   Rozwiązywania Problemów   
   Alkoholowych i Przeciwdziałania   

   Narkomanii na 2013 rok. 
 

12. listopad 

1. Informacja o realizacji systemu zadań    
     selektywnej zbiórki odpadów.  

 
 

 1.Podjęcie uchwały w sprawie prac   
   społecznie użytecznych na rok 2013   

   w mieście Tczewie. 

13. grudzień  

1.Informacja na temat działalności w 2012 r.   
   Miejskiej Rady Sportu. 

 

 

 1.Podjęcie uchwały w sprawie   
   uchwalenia budżetu miasta na 2014r. 

2.Podjęcie uchwały w sprawie   

   Wieloletniej Prognozy Finansowej   

   miasta Tczewa na lata 2014-2028 

3.Podjęcie uchwały w sprawie    

    zatwierdzenia planu pracy Komisji   

    Rewizyjnej na 2014r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie planu    

    kontroli Komisji Rewizyjnej na I    

    półrocze 2014r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie planu    

    pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 

 

 
         


