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załącznik Nr 2 do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2012 roku 
 

REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  ZA  2012  ROK 
 
 Numer uchwały, 

data podjęcia uchwały 

 

Tytuł uchwały Sposób realizacji uchwały 

1. Uchwała  Nr XVI/133/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie  
miasta Tczewa na 2012 rok; 

 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2011r. w sprawie budŜetu miasta na 2012 i ustalono następujące wielkości w budŜecie: 
1) dochody      - 165.540.272 zł, 
2) wydatki      - 177.540.272 zł, 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r. poz. 
861 z dnia 5 marca 2012r.) opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 27 stycznia 2012r. powiadomił wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

 

2. Uchwała  Nr XVI/134/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie rozwiązania zespołu 
publicznych placówek oświatowych 

wchodzących w skład  
Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie; 

 

•••• Na podstawie uchwały z dniem 31 sierpnia 2012 r. rozwiązano zespół publicznych placówek 
oświatowych wchodzących w skład Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie: 

1.) Centrum Edukacji Dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego 
wchodziły publiczne szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące, Uzupełniające  
Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna 

       2.) Centrum Edukacji Dorosłych – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

 

3. Uchwała  Nr XVI/135/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie likwidacji szkół  
wchodzących w skład 

Centrum Edukacji Dorosłych – 
 Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 w Tczewie; 
 

•••• Na podstawie uchwały z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano szkoły wchodzące w skład 
zespołu publicznych placówek  Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Tczewie: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkołę Policealną dla Dorosłych.  

 

4. Uchwała  Nr XVI/136/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie likwidacji  
Centrum Edukacji Dorosłych  -  

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Tczewie; 

 

•••• Na podstawie uchwały z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano Centrum Edukacji Dorosłych 
– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie. 
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5. Uchwała  Nr XVI/137/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości 
i zasad ustalania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących Ŝłobki  
na obszarze Gminy Miejskiej Tczew; 

 

•••• Na podstawie uchwały przyznano i wypłacano Ŝłobkom wpisanym do rejestru dotację na 
dzieci objęte opieką. 

6. Uchwała  Nr XVI/138/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Strategii 
Rozwoju Tczewa do roku 2020; 

•••• Zatwierdzona strategia rozwoju miasta określa ogólne cele i kierunki działania na rzecz 
rozwoju miasta. Jej realizacja odbywa się konsekwentnie poprzez programy operacyjne, 
roczne plany działań, projekty, wieloletni plan finansowy i budŜet gminy.   

7. Uchwała  Nr XVI/139/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Miejskiej w 

Tczewie na 2012r.; 

••••  zatwierdzono plan pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2012 rok; 

8. Uchwała  Nr XVI/140/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu  
opiniującego kandydatów na ławników 
 do sądów powszechnych w wyborach 
uzupełniających do Sądu Okręgowego  

w Gdańsku; 
 

•••• powołano Zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach 
uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku; do zadań Zespołu naleŜało ustalenie, czy 
zgłoszeni kandydaci na ławników nie są wyłączeniu z moŜliwości kandydowania przez art. 159 
ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych i odpowiadają wymogom 
określonym w art. 158 § 1 cytowanej wyŜej ustawy oraz przedstawienie opinii o zgłoszonych 
kandydatach na sesji Rady Miejskiej w Tczewie;  
 

9. Uchwała  Nr XVII/141/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

 

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

 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka zo.o. w Tczewie; 

 

•••• nowe stawki obowiązywały po przyjęciu uchwały w okresie od 01.04.2012r. do 31.03. 2013r.; 

10. Uchwała  Nr XVII/142/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji 
Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 

prowadzonego w formie zakładu 
budŜetowego i utworzenia jednostki 

budŜetowej o tej samej nazwie;  
 

•••• uchwała została ogłoszona 13.03.2012 r. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. Nr 49 poz. 992, 
zaczęła obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia i nadal obowiązuje, uchwałę przekazano 
do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie  celem realizacji; 

11. Uchwała  Nr XVII/143/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

 

w sprawie powołania Ewy Czochór  
do składów komisji stałych 
 Rady Miejskiej w Tczewie  

kadencji 2010 -2014; 
 

•••• do składu Komisji Polityki Gospodarczej 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 radną Ewę Czochór, w charakterze członka; 

12. Uchwała  Nr XVII/144/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie powołania Kazimierza Mokwy 
do składów komisji stałych 

•••• do składu komisji Rewizyjnej 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 
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z dnia 23 lutego 2012 r. 
 

 Rady Miejskiej w Tczewie  
kadencji 2010 -2014; 

stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010 -2014, powołano radnego 
Kazimierza Mokwę, w charakterze członka; 

 

13. Uchwała  Nr XVIII/145/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia  

wyboru ławników do sądów powszechnych 
i ustalania regulaminu tajnego głosowania 

– wybory uzupełniające  
do Sądu Okręgowego w Gdańsku; 

 

•••• powołano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyboru ławników do 
sądów powszechnych na okres kadencji 2012 -2015 w wyborach uzupełniających do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku oraz ustalono regulamin tajnego głosowania do przeprowadzenia w.w 
wyborów; 

14. Uchwała  Nr XVIII/146/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia wyboru ławników 
do sądów powszechnych  -  

wybory uzupełniające 
 do Sądu Okręgowego w Gdańsku; 

 

•••• w wyniku tajnego głosowania na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2012 -
2015 w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku zostało wybranych:  
- do Sądu Okręgowego w Gdańsku  - 10 osób;  
w terminie 14 dni od dnia wyborów ławników listy wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich 
danymi przekazano Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku; 
 

15. Uchwała  Nr XVIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 

w sprawie powołania Komisji 
 do zniszczenia dokumentów złoŜonych 

przez kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych na kadencje 2012 -2015 

 – wybory uzupełniające do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku; 

 

•••• powołano Komisję doraźną Rady Miejskiej w Tczewie do zniszczenia dokumentów złoŜonych 
przy zgłaszaniu kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 w 
wyborach uzupełniających do Sadu Okręgowego w Gdańsku, zwana dalej ″ Komisją ″; Komisja 
dokonała protokolarnego i fizycznego zniszczenia dokumentów zoczonych Radzie Miejskiej w 
Tczewie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach 
uzupełniających do Sadu Okręgowego w Gdańsku, którzy nie zostali wybrani w wyborach 
ławników na kadencję 2012 -2015; 

 

16. Uchwała  Nr XVIII/148/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 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. Z troski o naleŜyty wizerunek miasta, zachowanie i odpowiednie utrzymanie jego 
substancji zabytkowej, Rada Miejska w Tczewie Uchwałą XLIX/430/2010 z dnia 30 
września 2010r. 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 budŜecie Miasta Tczewa na rok 2012 na 
dotacje środki w wysokości 68 000 zł.   

3. W sprawie udzielenia dotacji przez Gminę w 2012 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w obszarze 
wpisanym do rejestru do tut. Urzędu wpłynęło 8 wniosków, z których 6 odrzucono z 
przyczyn formalnych i błędów merytorycznych.  

4. Po analizie wniosków i zakresu planowanych robót, uwzględniając kwotę, która była do 
dyspozycji, Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyznania dotacji na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa):(1) Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. na przeprowadzenie III etapu prac 
konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym z XVII/XVIII w. w kościele farnym 
oraz (2) właścicielom budynku przy ul. Wyszyńskiego 8 w Tczewie na przeprowadzenie 
remontu dachu, rynien, opierzeń i naprawę kominów. 

5. 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. 

 

17. Uchwała  Nr XVIII/149/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb  

w zakresie wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych w mieście Tczewie 

 na rok 2012; 
 

•••• Łączny koszt realizacji prac społecznie uŜytecznych w 2012r. zaplanowano na kwotę 
109.938,00zł w tym obciąŜający Gminę Miejską Tczew na kwotę 43.975,20zł oraz Fundusz 
Pracy 65.962,80zł. W związku z ograniem środków pochodzących z Funduszu Pracy 
przeznaczonych na sfinansowanie prac społecznie uŜytecznych w 2012r do kwoty 32.054,00zł 
wystąpiła konieczność zmiany planu prac społecznie  uŜytecznych. Łączny koszt realizacji 
przedmiotowego zadania wyniósł -  75.482,00zł  z tego obciąŜające Gminę Miejską – 
43.428,00zł. 
Realizację zadań rozpoczęto 13.04.2012r. zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 6/2012 z 
dnia 06.04.2012r. w sprawie organizacji  PSU pomiędzy PUP w Tczewie a Gminą Miejską 
Tczew. Utworzono 32 miejsca pracy w 13 podmiotach. Ze względu na wprowadzone zmiany 
finansowe konieczne było zmniejszenie liczby miejsc pracy  z planowanych 37 z jednoczesnym 
ograniczeniem okresu realizacji. W okresie od 13.04.2012r. do 30.11.2012r. do wykonywania 
prac społecznie uŜytecznych skierowano 55 osób. 

 

18. Uchwała  Nr XVIII/150/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
 na terenie Gminy Miejskiej Tczew; 

 

•••• uchwała została ogłoszona 27.03.2012 r. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. Nr 58 poz. 1196, 
zaczęła obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia i nadal obowiązuje; 

19. Uchwała  Nr XVIII/151/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa; 

•••• Zatwierdzona zmiana mpzp w rejonie ulic Kwiatowej i Jagiellońskiej, wprowadzająca zmiany 

w zakresie wskaźników i parametrów zabudowy obiektów handlowych. 

20. Uchwała  Nr XVIII/152/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

w  sprawie przystąpienia 
 do Stowarzyszenia ″″″″ śuławy ″″″″ z 

•••• Gmina Miejska Tczew przystąpiła do Stowarzyszenia ze względu na udział w projekcie Pętla 
śuławska i powierzenie przez partnerów projektu Stowarzyszeniu obowiązków promocji 
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z dnia 29 marca 2012 r. 
 

siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim; projektu i popularyzowania produktu turystycznego „Pętla  śuławska”. 

21. Uchwała  Nr XVIII/153/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 

w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaŜy napojów zawierających 
 pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem 
 piwa ) przeznaczonych do spoŜycia 

 poza miejscem sprzedaŜy; 
 

•••• W związku z rosnącą liczbą przedsiębiorstw handlowo-usługowych i duŜym 
zainteresowaniem przedsiębiorców moŜliwością otrzymania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych pow. 4,5% zawartości alkoholu ( z wyj. piwa) zasadne było zwiększenie punktów 
sprzedaŜy.    

22. Uchwała  Nr XIX/154/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie  
miasta Tczewa na 2012 rok; 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2011r. w sprawie budŜetu miasta na 2012  i ustalono następujące wielkości w 
budŜecie: 

1) dochody       - 163.430.792 zł, 
2) wydatki       - 173.964.620 zł, 
3) przychody       -   13.533.828 zł, 
4)  rozchody       -     3.000.000 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 z zakresu administracji 

rządowej  wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 
8) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
9) ustalono plan rachunku dochodów  jednostek budŜetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych: 
- dochody     -      1.054.436 zł, 
- wydatki                 -      1.054.436 zł, 

10) ustalono wielkość dotacji podmiotowych dla podmiotów nienaleŜących do sektora 
finansów publicznych 

11) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienaleŜące do sektora finansów publicznych 

12) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i 
poŜyczek.  

13) przekazano upowaŜnienia Kierownikom jednostek budŜetowych do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków bieŜących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane oraz grupy wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – w 
granicach danego rozdziału. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r., poz. 
1727 z dnia 15 maja 2012r.) opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
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Prezydent Miasta w dniu 27 kwietnia 2012r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz 
wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą 
uchwałą. 

 

22. Uchwała  Nr XIX/155/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

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 równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem; 

23. Uchwała  Nr XIX/156/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej  
oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania na terenie  

Gminy Miejskiej Tczew; 
 

•••• w roku 2012 przyznano dotacje na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne; dotacja 
celowa była przyznawana zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik do uchwały. W sumie 
udzielono 41 dotacji na ogólną kwotę 80 733,50 zł. 

24. Uchwała  Nr XIX/157/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty 

targowej w mieście Tczewie; 

•••• ZaangaŜowanie Wydziału Rozwoju Miasta w sprawę opłaty targowej wynikał z konieczności 
przygotowania spraw formalnych dla potrzeb organizacji Pchlego Targu. W efekcie uchwała 
posiadała błąd natury prawnej i uchylona wymagała poprawy i ponownego uchwalenia. Procedurą 
ponownego uchwalenia zajmował się Wydział Spraw Komunalnych.    

 

25. Uchwała  Nr XIX/158/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie nadania Amfiteatrowi  
w Tczewie imienia  

Grzegorza Ciechowskiego; 

•••• uchwała została przyjęta i amfiteatr nosi nazwę Grzegorza Ciechowskiego; 

26. Uchwała  Nr XIX/159/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie: przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy Miejskiej 

Tczew za rok 2011; 

•••• Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w Ŝycie 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, gmina została 
zobowiązana do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej.  
PowyŜsza ocena została przygotowana w oparciu o narzędzie opracowane przez Instytut 
Rozwoju SłuŜb Społecznych w Warszawie w ramach projektu systemowego EFS „Koordynacja 
na rzecz aktywnej integracji”. Zawarte w nim informacje dotyczą osób i rodzin 
korzystających z pomocy społecznej oraz obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum 
infrastruktury polityki społecznej w gminie. Dokument przyjęty uchwałą Nr XIX/159/2012 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.04.2012 roku został zgodnie z załoŜeniami ustawy 
przesłany do sejmiku województwa. 
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27. Uchwała  Nr XIX/160/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie nadania nazwy dla osiedla, 
drogi wewnętrznej oraz skweru; 

••••  nadano nazwę osiedla : Jabłoniowe Wzgórze; 
     nadano nazwę drogi : Jabłoniowa; 
     nadano nazwę skweru : Doktora Schefflera; 

28. Uchwała  Nr XX/161/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Miejskiego 
Programu Wspierania Rodziny 

 na lata 2012 -2014; 

•••• W myśl zapisów z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz Programowi wspierania rodziny w mieście Tczewie na lata 2012-2014 rodzinie 
przeŜywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniono 
wsparcie, które pozwoliło na poprawę aktualnej sytuacji. Zgodnie z zadaniami własnymi gminy, 
pracownicy socjalni monitorowali sytuację dzieci z rodzin zagroŜonych kryzysem, rodzin 
przeŜywających trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  
Zakres wsparcia obejmował: 
• - analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 
• - wzmocnienie roli i funkcji rodziny; 
• - rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 
• - podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 
• - pomoc w integracji rodziny; 
• - przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 
• - dąŜenie do reintegracji rodziny. 
Praca z rodziną:  

 Praca z rodziną prowadzona była w szczególności w formie: 
1 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego – psycholog, prawnik, specjaliści Zespołu 

Interdyscyplinarnego – z konsultacji skorzystało 649 rodzin (1.420 osób), Punkt 
Informacyjno - Konsultacyjny udzielił 735 porad; 

2 usług specjalistycznych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi - 12; 
3 organizowania „grup wsparcia”- grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy – 

 15 uczestników, zajęcia edukacyjne dla rodziców – „Szkoła dla rodziców” - 15 
uczestników. 

W przypadku rodziny przeŜywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny wnioskował o  
przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.  

Tutejszy ośrodek w 2012 roku zatrudniał 5 asystentów rodziny oraz 1  opiekuna rodziny, 
pod których opieką znajdowało się łącznie 49 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
(38 rodzin prowadzonych przez asystentów rodziny, 11 rodzin przez opiekuna) – w tym 2 
rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny na wniosek Sądu Rejonowego w Tczewie.  
  
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę 26, w tym:  
- ze względu na osiągnięcie celów – 16 
- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 5 
- ze względu na zrealizowanie zadań pracownika socjalnego – 5 
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We wszystkich rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny dzieci pozostały 
w rodzinach biologicznych. 
Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 
 Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych gminy naleŜy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczanego po raz pierwszy 
ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

• 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
• 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
• 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 
W 2012 roku. w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 25 dzieci – koszt ogółem 
16.795,87 zł:  
• w rodzinach zastępczych 23 dzieci – 13.390,58 zł,  
• w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej – 1 dziecko – 103,09 zł,  
• w Domu Dziecka – 1 dziecko – 3.302,20 zł.  
 
Szczegółowe dane dotyczące realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2012-
2014 przez współrealizatorów znajdują się w sprawozdaniach poszczególnych instytucji oraz 
w Sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie o realizacji w/w programu  
w 2012 roku. 

29. Uchwała  Nr XX/162/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 

w sprawie: przyjęcia do realizacji 
programu zdrowotnego na rok 2012; 

••••  przyjęto do realizacji następujący program zdrowotny: 
-   szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób powyŜej 60 roku Ŝycia; 

30. Uchwała  Nr XX/163/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 

w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierŜawy nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew połoŜonej przy Al. Solidarności; 

 

•••• zawarto umowę dzierŜawy; 

31. Uchwała  Nr XX/164/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych 

i dworców na terenie Tczew oraz 
warunków i zasad korzystania  
z nich przez przewoźników  
wraz ze stawkami opłat; 

 

•••• uchwała została ogłoszona 6.06.2012 r. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. Nr 102 poz. 1981, 
zaczęła obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia i nadal obowiązuje. Przekazano do 
Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji. 
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32. Uchwała  Nr XX/165/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 

w sprawie: przyjęcia własności 
 praw majątkowych w zamian  

za zaległości podatkowe; 

•••• uchwała została zmieniona; 

33. Uchwała  Nr XX/166/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 

w sprawie: przystąpienia 
 do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 miasta Tczewa; 
 

•••• Uchwała rozpoczynająca procedurę zmiany mpzp w zakresie zmiany parametrów ulicy 
Jedności Narodu oraz zmiany w przepisach ogólnych dotyczących stref ochrony 
konserwatorskiej. Zmiana części tekstowej Planu dotycząca ochrony konserwatorskiej 
zagwarantuje kontynuację działań estetyzacyjnych przestrzeni publicznych miasta, 
zapoczątkowanych w ramach działań rewitalizacyjnych, w oparciu o Program rewitalizacji 
miasta Tczewa. Wykonany został etap analiz i projektu zmiany planu. Obecnie trwa procedura 
opiniowania i uzgadniania projektu zmiany mpzp. 
 

34. Uchwała  Nr XX/167/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 

w sprawie wyraŜenia zgody 
 na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew 
do projektu pn. ″″″″ Termomodernizacja 
obiektów szkolnych i centrum kultury  

w Tczewie ″″″″; 
 

•••• Dokumentacją wniosku o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla zadania 
„Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury  w Tczewie” wymagała formalnego 
zajęcia stanowiska przez Radę Miejską. Podjęcie uchwały umoŜliwiło wnioskowanie o dotację.  

 

35. Uchwała  Nr XXI/168/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
 z wykonania budŜetu za 2011 rok; 

•••• Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r. poz. 
2267 z dnia 5 lipca 2012 r.), została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w 
Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została równieŜ 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 29 marca 2012r informację o przebiegu wykonania budŜetu miasta za 
2011 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury a w dniu 07.05.2012 r. sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 
2011 rok 
Informacja, o której mowa wyŜej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Miejską. 

 

36. Uchwała  Nr XXI/169/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Tczewa absolutorium z tytułu 

wykonania budŜetu za 2011 rok; 

•••• po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta Tczewa za 2011r.; 
sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczew za 2011r.; opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej; informacją o stanie mienia komunalnego; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  - 
udzielono Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2011 rok; 

 

37. Uchwała  Nr XXI/170/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 
MłodzieŜowej Rady Miasta Tczewa; 

•••• W oparciu o nową uchwałę przeprowadzono wybory do MłodzieŜowej Rady. Powołano ją na 
okres trzyletniej kadencji. Po wprowadzeniu zmian w MłodzieŜowej Radzie zasiadają 
przedstawiciele szkół oraz organizacji pozarządowych. 
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38. Uchwała  Nr XXI/171/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie 
 miasta Tczewa na 2012 rok; 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2011r. w sprawie budŜetu miasta na 2012  i ustalono następujące wielkości w 
budŜecie: 

1) dochody       - 164.462.333 zł, 
2) wydatki       - 175.487.965 zł, 
3) przychody       -   14.025.632 zł, 
4)  rozchody       -     3.000.000 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 budŜetowych: 

- przychody     -      13.250.985 zł, 
- koszty                    -      13.252.085 zł, 

8) ustalono plan rachunku dochodów  jednostek budŜetowych i wydatków nimi 
sfinansowanych: 

- dochody     -      1.056.808 zł, 
- wydatki      -      1.056.808 zł, 

9) ustalono wielkość dotacji podmiotowej dla zakładów budŜetowych  
10) ustalono wielkość dotacji podmiotowych dla podmiotów naleŜących do sektora finansów 

publicznych 
11) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  

nienaleŜące do sektora finansów publicznych 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r., poz. 
2445 z 16 lipca 2012r.) opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 29 czerwca 2012r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz 
wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą 
uchwałą.. 

 

39. Uchwała  Nr XXI/172/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa 

 na lata 2012 -2014; 

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

 

40. Uchwała  Nr XXI/173/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej 

 na II półrocze 2012 r.; 
 
 

•••• zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.; 
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41. Uchwała  Nr XXI/174/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

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

  

•••• Przyznane uchwałą w ramach dotacji dla ZGKZM na 2012 rok środki finansowe zostały w 
pełni wykorzystane i wydatkowane na remonty i konserwację komunalnego zasobu 
mieszkaniowego. 

42. Uchwała  Nr XXI/175/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

zmieniająca uchwały w sprawie: nadania 
nazw ulicom w mieście Tczewie; 

•••• dokonano zmiany; 

43. Uchwała  Nr XXII/176/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 01 sierpnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
własności praw majątkowych w zamian  

za zaległości podatkowe; 

•••• nabyto nieruchomości; 

44. Uchwała  Nr XXIII/177/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty 

targowej w mieście Tczewie; 

•••• uchwała została ogłoszona 05.09.2012 r. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. Nr 156 poz. 2789, 
zaczęła obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia i nadal obowiązuje; uchwałę przekazano 
do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie celem realizacji. 

 

45. Uchwała  Nr XXIII/178/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

 

w sprawie wymagań, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
 o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróŜniania zbiorników bezodpływowych 
 i transportu nieczystości ciekłych; 

 

•••• uchwała została ogłoszona 07.09.2012 r. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. Nr 157 poz. 2807, 
zaczęła obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia i nadal obowiązuje. 

46. Uchwała  Nr XXIII/179/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

 

w sprawie: wyraŜenia zgody 
 na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

umowy dzierŜawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Tczew połoŜonej  
przy ul. Franciszka świrki; 

 

•••• zawarto umowę dzierŜawy; 

47. Uchwała  Nr XXIII/180/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

 

w sprawie: wyraŜenia zgody  
na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

umowy dzierŜawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Tczew połoŜonej 
 przy ul. Franciszka świrki; 

 

•••• zawarto umowę dzierŜawy; 

48. Uchwała  Nr XXIII/181/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie: wyraŜenia zgody  
na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości niezabudowanej 

•••• w trakcie realizacji; 
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  połoŜonej w Tczewie przy  
ul. Głowackiego na rzecz  

Kościoła Zielonoświątkowego  
Zbór Tczew z udzieleniem  

bonifikaty od ustalonej ceny; 
 

49. Uchwała  Nr XXIV/182/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
Tczewa na 2012 rok; 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2011r. w sprawie budŜetu miasta na 2012  i ustalono następujące wielkości w 
budŜecie: 

1) dochody       - 182.828.163 zł, 
2) wydatki       - 192.853.795 zł, 
3) przychody      -   13.025.632 zł, 
4)  rozchody      -     3.000.000 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 rachunku dochodów  jednostek budŜetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych: 
- dochody     -      1.081.549 zł, 
- wydatki      -      1.081.549 zł, 

8) ustalono wielkość dotacji podmiotowych dla podmiotów naleŜących do sektora 
finansów publicznych 

9) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty  nienaleŜące do sektora finansów publicznych 

 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r.,  poz. 
3123 z 10 października 2012r.) opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 28 września 2012r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz 
wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą 
uchwałą.. 

 

50. Uchwała  Nr XXIV/183/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa 

 na lata 2012 -2014; 

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

51. Uchwała  Nr XXIV/184/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

w sprawie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości stanowiącego regionalną 

•••• Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie 
warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
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z dnia 27 września 2012 r. 
 

pomoc inwestycyjną; transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008r. Nr 146, poz. 
927) rada gminy w drodze uchwały moŜe wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości i 
od środków transportowych dla przedsiębiorców, którzy w związku z nową inwestycją 
utworzyli nowe miejsca pracy. 
Przygotowany projekt uchwały wprowadzający zwolnienia od podatku od nieruchomości to 
oferta Samorządu Miasta Tczewa skierowana do inwestorów, mająca zachęcić do lokowania 
inwestycji i kapitału na terenie miasta Tczewa. 
Jej celem jest pobudzenie oŜywienia gospodarczego, tj. utworzenie przychylnego klimatu dla 
przedsiębiorców realizujących inwestycje, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy. 
Koszty wprowadzenia w Ŝycie niniejszej uchwały, w postaci zmniejszenia wpływów do budŜetu 
miasta z tytułu podatku od nieruchomości, są trudne do oszacowania. 
Potencjalne korzyści z podjęcia tej uchwały są jednak o wiele większe ze względu na wpływy 
do budŜetu miasta z tytułu udziałów w podatku CiT i PiT. 
Projekt uchwały jest więc waŜnym elementem w realizacji polityki Samorządu Miasta Tczewa, 
skierowanej na stworzenie silnego gospodarczego regionu. 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia niniejsza uchwała obwiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.,  
z tym, Ŝe prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres  
w niej przewidziany. 
Uchwała nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, jak równieŜ nie wymaga uzyskania opinii 
Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r., poz. 4084 z 11 grudnia 2012r.), w 
Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została równieŜ przesłana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów  uchwały z prawem. 

 

52. Uchwała  Nr XXIV/185/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 

miasta Tczewa; 

•••• Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do 
wyłącznej kompetencji Rady Gminy naleŜy określenie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie swojego działania, w granicach określonych stosownymi przepisami 
prawa. 
Przy określaniu wysokości stawek Rada Gminy moŜe róŜnicować ich wysokość dla 
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności 
lokalizację, sposób wykorzystywania czy rodzaj zabudowy budynków. 
Zaproponowane na 2013 rok stawki podatku od nieruchomości są w części stawkami 
maksymalnymi ogłoszonymi przez Ministra Finansów na rok 2012, za wyjątkiem: 
- stawek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków oraz stawki od gruntów pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego, które w stosunku do maksymalnych stawek z 2012 r. zostały  
podwyŜszone o 0,01 zł/m2, 
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- stawki od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, która w stosunku 
do maksymalnych stawek z 2012 r. została podwyŜszona o 0,36 zł/m2, 
- stawki od budynków gospodarczych, zajętych na niezarobkowe cele gospodarstwa 
domowego, która w stosunku do maksymalnych stawek z 2012 r. została obniŜona o 1,86 
zł/m2, 
- stawki od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego, która w stosunku do maksymalnych stawek z 
2012 r. została  podwyŜszona o 0,02 zł/m2. 
Wzrost stawek w 2013 roku, w stosunku do stawek z roku 2012, wyniesie średnio około 4,70 
% i będą one niŜsze o prawie 7,94 % od górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów 
na 2013 rok. 
Skutki obniŜenia górnych stawek wg stanu ewidencji podatkowej na dzień 30.06.2012 r. 
wynoszą 581.160 zł. PodwyŜszenie stawek spowoduje zwiększenie dochodów z podatku od 
nieruchomości o kwotę około 850.000 zł. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r., poz. 3116 z 9 października 2012r.), 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Uchwała 
została równieŜ przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia 
zgodności zapisów  uchwały z prawem. 

 

53. Uchwała  Nr XXIV/186/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych 

 na terenie miasta Tczewa; 

•••• Rada gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) określa w drodze uchwały 
wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku od jednego 
środka transportowego nie moŜe przekroczyć stawki maksymalnej oraz nie moŜe być niŜsza 
od stawki minimalnej, które to stawki ogłaszane są corocznie przez Ministra Finansów. 
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa poszczególne rodzaje środków 
transportowych lecz do wyłącznej kompetencji rady gminy naleŜy róŜnicowanie wysokości 
stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w 
szczególności  wpływ środka transportowego na środowiska naturalne, rok produkcji albo 
liczbę miejsc do siedzenia.  
Proponuje się wzrost stawek średnio o około 5,02% w stosunku do stawek obowiązujących                  
w 2012 roku oraz wzrost stawek średnio o 5,00% w stosunku do stawek z 2012r. dotyczących 
środków transportowych posiadających katalizatory lub spełniających normy w zakresie 
ochrony środowiska EURO I, II, III lub IV. 
 Proponowane stawki kształtują się róŜnie i są niŜsze od stawek maksymalnych ogłoszonych 
przez Ministra Finansów średnio o  42,58 % (rozpiętość obniŜenia kształtuje się od 2,32% do 
125,45%). 
Stawki obniŜenia górnych stawek wg stanu ewidencji podatkowej na dzień 30.06.2012r. 
wynoszą 321.672zł. 
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Z uwagi na to, Ŝe podatek od środków transportowych jest jednym ze źródeł dochodów 
własnych podwyŜszenie wysokości stawek umoŜliwi pozyskanie dodatkowych wpływów do 
budŜetu miasta o około   46.900,00  zł. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r., poz. 3219 z dnia 16 października 
2012r.), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 
Uchwała została równieŜ przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem 
sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z prawem. 
 

54. Uchwała  Nr XXIV/187/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych ul. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego i ustalenia jej przebiegu; 

•••• ulica Stefana Kardynała Wyszyńskiego została zaliczona do kategorii dróg miejskich; 

55. Uchwała  Nr XXIV/188/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
″″″″ Wieloletniego programu gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej 

Tczew na lata 2011 -2016 ″″″″; 
 

1. W zmianie uchwały  zawarto  zapis, Ŝe najpóźniej od 2015 roku wprowadzone będą zasady 
wynajmu lokalu mieszkalnego jako lokalu socjalnego - na czas oznaczony. 
2. Wprowadzono dodatkowy zapis, Ŝe w przypadku niepowodzenia sprzedaŜy udziałów Gminy 
Miejskiej Tczew posiadanych w ZGM Sp. z o.o. dokonane zostanie połączenie ZGM Sp. z o.o. i 
TTBS Sp. z o.o. 
Realizacja zapisów zawartych w uchwale nastąpić moŜe na przestrzeni kilku lat. 

 

56. Uchwała  Nr XXIV/189/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie powołania Barbary Kamińskiej 
do składów komisji stałych  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 kadencji 2010 -2014; 

 

•••• do składu Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Tczewie powołanej uchwałą nr 
II/9/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia osobowych 
składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010 -2014, powołano 
radną Barbarę Kamińską, w charakterze członka; 

57. Uchwała  Nr XXIV/190/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie: przedłuŜenia terminu kontroli 
Komisji Rewizyjnej;  

•••• na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedłuŜono termin kontroli Komisji 
Rewizyjnej ustalony w poz. 1  ( Wydział Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego  - naleŜności 
cywilno – prawne, windykacja naleŜności cywilno  prawnych za  lata  2007  –  2010 )  załącznika 
 nr 1 do uchwały nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012r. o 90 dni roboczych; 
 

58. Uchwała  Nr XXIV/191/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie wyraŜenia zgody 
 na nieodpłatne zbycie udziałów  

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Tczewie na rzecz pracowników; 
 

•••• Rada Miejska nie wyraziła zgody na powyŜsze; 

59. Uchwała  Nr XXIV/192/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie odwołania Gertrudy 
Pierzynowskiej ze składu Komisji Polityki 
Społecznej i powołania do składu Komisji 

•••• odwołano ze składu Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Tczewie, powołaną uchwałą 
nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia 
osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010 -2014 
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 Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie 
kadencji 2010 -2014; 

 

 i powołano do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie, radną Gertrudę 
Pierzynowską;   
 

60. Uchwała  Nr XXV/193/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r.  
 

w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych; 
 

•••• uchwała została ogłoszona 18.01.2013 r. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. Nr 11 poz. 388, 
zaczęła obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia i nadal obowiązuje; 

61. Uchwała  Nr XXV/194/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r.  
 

w sprawie ustalenia wysokości  
opłat za zajęcie pasa drogowego; 

•••• nowa stawka za zajęcie pasa drogowego została przyjęta i nadal obowiązuje; uchwałę 
przekazano do Miejskiego Zarządu dróg celem realizacji. 

 

62. Uchwała  Nr XXV/195/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r.  
 

w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami 

 Gminy Miejskiej Tczew; 

•••• w zastosowaniu;  

63. Uchwała  Nr XXV/196/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości; 

 

•••• w zastosowaniu; 

64. Uchwała  Nr XXV/197/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 

w sprawie podziału miasta na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w 
kaŜdym okręgu w wyborach do Rady 

Gminy Miejskiej w Tczewie; 
 

•••• dokonano podziału Gminy Miejskiej Tczew zwanej dalej „ miastem „ na 23 stałe okręgi 
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej oraz ustala się ich numery, granice i liczbę radnych 
wybieranych w kaŜdym okręgu; uchwała ma zastosowanie od wyborów organów gminy 
następujących po kadencji, w trakcie której weszła w Ŝycie;  

64. Uchwała  Nr XXV/198/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 

w sprawie przyjęcia Aktualizacji 
Programu ochrony środowiska dla miasta 

Tczewa na lata 2012 – 2015 
 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2016 -2019 wraz z podsumowaniem; 

 

•••• przyjęto program ochrony środowiska, który obowiązuje na terenie miasta Tczewa                    
w latach 2012 – 2015; 

 
 

65. Uchwała  Nr XXV/199/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 
 

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu; 

•••• dokonano sprzedaŜy nieruchomości; 
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66. Uchwała  Nr XXV/200/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 
 

w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 
podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego na rok 2013; 
 

•••• uchwałą   przyjęto Program Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2013; 

 

67. Uchwała  Nr XXV/201/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania narkomanii  

w mieście Tczewie na rok 2013; 
 

•••• uchwałą Rada Miejska zatwierdziła GPPiRPAiPN  w mieście Tczewie na rok 2013. 
Przedstawiony program zawiera  kwoty jakie zaplanowane są na realizację zadań własnych 
Gminy; 

 

68. Uchwała  Nr XXV/202/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
składu osobowego zespołu opiniującego 

wyróŜnienia „ Honorowy Obywatel  
Miasta Tczewa „ w okresie kadencji 

2010 -2014; 
 

•••• w § 1 uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie 
ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróŜnienia „ Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa „ w okresie kadencji 2010 -2014 – punkt 2) otrzymał brzmienie: Zenon śynda – radny 
przedstawiciel Klubu Radnych PiS; 

 

69. Uchwała  Nr XXV/203/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli komisji 
Rewizyjnej na II półrocze 2012r.; 

•••• na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w poz. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 
XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r. wprowadzono następującą zmianę - dopisano 
do składu osobowego zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej „ Gertruda Pierzynowska „; 

 

70. Uchwała  Nr XXV/204/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 października 2012r. 
 

w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi 
Królowej Polski Patronem Miasta 

Tczewa; 

•••• uchwałę przekazano do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pelplińskiego; w trakcie realizacji; 

 

71. Uchwała  Nr XXVI/205/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie  
miasta Tczewa na 2012 rok; 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2011r. w sprawie budŜetu miasta na 2012  i ustalono następujące wielkości w 
budŜecie: 

1) dochody       - 182.247.225 zł, 
2) wydatki       - 192.272.857 zł, 
3) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
4) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 
5) ustalono dochody w wysokości 2.512.779 zł z tytułu wpływów i kar za korzystanie ze 

środowiska i wydatki w wysokości 2.512.779 zł na zadania związane z ochrona 
środowiska 

6)  ustalono plan rachunku dochodów  jednostek budŜetowych i wydatków nimi 
sfinansowanych: 
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- dochody     -      1.083.769 zł, 
- wydatki      -      1.083.769 zł, 

7) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty  nienaleŜące do sektora finansów publicznych 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2012r. poz. 
4427 z 18 grudnia 2012r.) opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta w dniu 30 listopada 2012r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz 
wydziały UM o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą 
uchwałą. 

 

72. Uchwała  Nr XXVI/206/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

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 równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem; 

 

73. Uchwała  Nr XXVI/207/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego; 

•••• w budŜecie miasta na 2013 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na udzielenie 
dofinansowania dla Powiatu Tczewskiego na zadania wymienione w uchwale; zadania 
realizowane przez Powiat Tczewski. 

 

74. Uchwała  Nr XXVI/208/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie uŜytecznych w mieście 
Tczewie na rok 2013r.; 

  

•••• uchwała jest podstawą do zawarcia umowy z PUP i realizacji zadań w 2013r.; głównym 
załoŜeniem jest stworzenie 37 miejsc pracy. Na ten cel konieczne jest zabezpieczenie 
środków finansowych w łącznej kwocie109.494,00zł przy udziale środków z Funduszu Pracy w 
wysokości 65.696,40zł.; 

 

75. Uchwała  Nr XXVI/209/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

w sprawie porozumienia międzygminnego; •••• uchwała  upowaŜnia Prezydenta Miasta Tczewa do zawarcia porozumienia międzygminnego z 
Gminą Miastem Elbląg dot. przyjęcia przez Miasto Elbląg w 2013 roku osób nietrzeźwych z 
terenu Gminy Miejskie Tczew do Pogotowia Socjalnego w Elblągu; 

 

76. Uchwała  Nr XXVI/210/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

w sprawie wymagań, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt,  

a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części; 

•••• uchwała została ogłoszona 18.01.2013 r. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. Nr 11 poz. 389, 
zaczęła obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia i nadal obowiązuje; 
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77. Uchwała  Nr XXVI/211/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej 
drogi gminnej – ul. Kwiatowej; 

•••• ustalono przebieg drogi; 

78. Uchwała  Nr XXVI/212/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

 

w sprawie nadania nazwy 
 ulicy w mieście Tczewie; 

•••• Nowopowstałej ulicy nadano nazwę: Gazety Tczewskiej; 

79. Uchwała  Nr XXVI/213/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 listopada 2012r. 

w sprawie nadania wyróŜnienia  
"""" Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ";";";"; 

•••• Rada  Miejska  w  Tczewie  przyznała wyróŜnienie  " Honorowy  Obywatel  Miasta  Tczewa "  
Ks. Prałatowi prof. Dr Antoniemu Dunajskiemu za rozsławianie naszego Miasta i regionu 
dokonaniami naukowymi oraz pracą ewangelizacyjną; 
 

80. Uchwała  Nr XXVII/214/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
Tczewa na 2012 rok; 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2011r. w sprawie budŜetu miasta na 2012  i ustalono następujące wielkości w 
budŜecie: 

1) dochody       - 182.763.482 zł, 
2) wydatki       - 192.142.541 zł, 
3) przychody      -   12.379.059 zł, 
4)  rozchody      -     3.000.000 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 rachunku dochodów  jednostek budŜetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych: 
- dochody     -      1.103.919 zł, 
- wydatki      -      1.103.919 zł, 

8) ustalono wielkość dotacji podmiotowych dla podmiotów nienaleŜących do sektora 
finansów publicznych 

9) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty  nienaleŜące do sektora finansów publicznych 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta w 
dniu 21 grudnia 2012r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o 
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

 

81. Uchwała  Nr XXVII/215/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa 

 na lata 2012 -2014; 

•••• uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem; 
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82. Uchwała  Nr XXVII/216/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budŜetu miasta, których niezrealizowane 

kwoty nie wygasają z upływem  
roku budŜetowego 2012; 

 

•••• Mając na uwadze fakt, Ŝe niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w 
roku budŜetowym 2012 i będą kontynuowane w roku 2013, organ stanowiący, na mocy 
obowiązujących przepisów podjął w/w uchwałę. Ostateczny termin dokonania wydatków 
ustalono dla: 
− zadania nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 18” na dzień 30.06.2013r. 
− zadania nr 2 „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa” na dzień 30.06.2013r. 
− zadania nr 3 „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego „Planty Staromiejskie”” na dzień 

30.06.2013r. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz została równieŜ przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Inwestycji i Remontów i Wydziału Rozwoju 
Miasta. 
 

83. Uchwała  Nr XXVII/217/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa 

 na lata 2013 -2028; 
 

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

84. Uchwała  Nr XXVII/218/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie budŜetu miasta Tczewa 
 na 2013 rok; 

•••• Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, BIP oraz w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została równieŜ 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. 
Pismem z dnia 21.12.2012r. Prezydent Miasta poinformował gminne jednostki organizacyjne i 
wydziały Urzędu Miejskiego o ostatecznych kwotach dochodów. 

 

85. Uchwała  Nr XXVII/219/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2013 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie; 

 

•••• Niniejszą uchwałą ustalona została stawka dotacji przedmiotowej na remonty i konserwację 
komunalnego zasobu mieszkaniowego w przeliczeniu na 1m2 pow. uŜytkowej w stosunku 
miesięcznym, co jednocześnie określa wysokość całkowitej dotacji dla ZGKZM-u  na 2013 rok. 
Realizacja uchwały nastąpi  w 2013 roku. 

 

86. Uchwała  Nr XXVII/220/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie przyjęcia dotacji 
 z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
realizację projektu ″″″″ Termomodernizacja 

obiektów szkolnych i centrum kultury 
 w Tczewie ″″″″; 

 

•••• Przyznana dotacja  wymagała podjęcia uchwały Rady Miejskiej o jej przyjęciu. Podjęcie tej 
uchwały umoŜliwiło podpisanie umowy na dofinansowanie zadania i jego realizację z 
wykorzystaniem środków Funduszu.     
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87. Uchwała  Nr XXVII/221/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie podziału miasta Tczewa 
 na stałe obwody głosowania; 

•••• dokonano podziału miasta Tczewa na 25 stałych obwodów głosowania ustalając ich numery, 
granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych; 

88. Uchwała  Nr XXVII/222/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie odwołania Krzysztofa Kordy 
ze składu Komisji Finansowo- 

BudŜetowej i powołania do składu Komisji 
Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej  
w Tczewie kadencji 2010 - 2014; 

 

•••• odwołano radnego Krzysztofa Kordę ze składu Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady 
Miejskiej w Tczewie, powołanego uchwałą Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w 
Tczewie na okres kadencji 2010 -2014 i powołano do składu Komisji Polityki Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Tczewie; 

89. Uchwała  Nr XXVII/223/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady 
Miejskiej w Tczewie na 2013 rok; 

•••• uchwalono plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok; plan pracy uwzględnia w 
całości propozycje złoŜone przez Prezydenta Miasta, Komisje Stałe oraz radnych Rady 
Miejskiej w Tczewie; 

90. Uchwała  Nr XXVII/224/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2013 rok; 

•••• zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok; 

91. Uchwała  Nr XXVII/225/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu 
 kontroli Komisji Rewizyjnej 
 na I półrocze 2013 roku; 

•••• zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku; 

92. Uchwała  Nr XXVII/226/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi 
Markowicz Medalu 

″″″″ PRO DOMO TRSOVIENSI ″″″″;  

•••• na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnych opinii przez 
wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadano Panu Eugeniuszowi 
Markowicz Medal ″ PRO DOMO TRSOVIENSI ″, za wieloletnią pracę społeczną w organach 
sportu szkolnego oraz wyróŜniającą pracę trenersko - wychowawczą w lekkoatletyce szkolnej 
promującej Tczew w kraju i zagranicą;        

 

93. Uchwała  Nr XXVII/227/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na realizację 
zadania inwestycyjnego ″″″″ Przebudowa 
ulicy Jedności Narodu w Tczewie ″″″″; 

•••• zadanie realizowane w latach 2013 – 2017; w budŜecie miasta na 2013 rok zostały 
zabezpieczone środki finansowe na udzielenie dofinansowania dla Powiatu Tczewskiego na 
wykonanie dokumentacji projektowej; 

 

 


