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                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XXXIX/317/2013 

                z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2014 rok 

 

 

PLAN  PRACY  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  NA  2014 ROK 

 
 

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

Miejskiej 

1. styczeń 

1. Konsultacje społeczne w sprawie Planu   

    ZrównowaŜonego Rozwoju Publicznego    

    Transportu Zbiorowego dla miasta   

    Tczewa na lata 2014-2022. 

 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie  

zatwierdzenia planów pracy Komisji 

stałych Rady Miejskiej  na  2014 rok. 

2. Styczeń  
 

Sesja uroczysta 
 

3. luty 

1. Informacja z przebiegu Akcji Zima w         

    m-cu listopadzie i grudniu 2013 r. ZUK   

    MZD. 

2. Informacja z realizacji w 2013r.   

    stypendiów szkolnych o charakterze   

    socjalnym dla uczniów szkół   

    podstawowych, gimnazjów oraz szkół   

    ponadgimnazjalnych. 

 

 

1. Sprawozdania z działalności   

    Komisji stałych  za 2013r.  

 

 

Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego   

    zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   

    odprowadzania ścieków, 

2) przyjęcia programu opieki nad     

    zwierzętami bezdomnymi oraz    

    zapobiegania bezdomności zwierząt   

    na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 

3) zmiany Uchwały Nr IX\60\2011 Rady   

    Miejskiej w Tczewie z dnia 26  maja  2011 

     roku w sprawie  opłat za  przewozy osób 

    środkami miejskiej komunikacji masowej 

    w Tczewie w latach 2012-2015, 

4) opłat za przewozy osób środkami miejskiej 

    komunikacji masowej w Tczewie   

    w latach 2015-2022, 
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5) zmiany Uchwały Nr XLV\383\2010   

    Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                      

    29 kwietnia 2010 roku w sprawie          

    ustalenia przepisów  porządkowych przy  

    przewozie osób i bagaŜu w odniesieniu do   

    gminnego transportu zbiorowego w mieście  

    Tczewie, 

6) zmiany Uchwały Nr IX\59\2011 Rady   

    Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011 r.  

    w sprawie  określenia uprawnień   

    pasaŜerów do bezpłatnych lub ulgowych   

    przejazdów zbiorową komunikacją masową  

    w Tczewie, 

7) ustalenia Planu ZrównowaŜonego Rozwoju 

    Publicznego Transportu Zbiorowego dla   

    miasta Tczewa na lata 2014-2022, 

8) zmiany miejscowego planu   

    zagospodarowania przestrzennego miasta 

    Tczewa, uchwalonego Uchwałą Nr   

    XVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie   

     z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj.   

    Pomorskiego Nr 28 poz. 569, zm.: z 2010 r.  

    Nr 18, poz. 323, z 2012 poz. 1788, z 2013   

    poz. 2986) w obszarze UMW4-I osiedla   

    Suchostrzygi, UMN-7 os. Prątnica i w   

    obszarze jednostki urbanistycznej UP-3   

     przy ul. Jagiellońskiej w Tczewie, 

9) zmiany miejscowego planu   

    zagospodarowania przestrzennego miasta   

    Tczewa, uchwalonego Uchwałą Nr    

    XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w   

    Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.   

     Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28 poz. 569;   

     zm.: z 2010 r. Nr 18, poz. 323 i z 2012   

     poz. 1788, z 2013 poz. 2986) w obszarze  



3 

 

    UMW4-IV osiedla Suchostrzygi w   

    Tczewie 

10) zmiany miejscowego planu  

      zagospodarowania przestrzennego  

      miasta Tczewa, uchwalonego Uchwałą  

      Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w    

      Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.   

      Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28 poz. 569;   

      zm.:  z 2010 r. Nr 18, poz. 323, z 2012   

      poz. 1788, z 2013 poz. 2986) w obszarze  

      „UMN7” os. Prątnica w Tczewie. 

4. marzec 

1. Informacja z realizacji zadań statutowych  

    realizowanych przez TCSiR w 2013 r.  

2. Informacja z realizacji zadań statutowych  

    realizowanych przez MBP, CKiS oraz   

    Fabrykę Sztuk w 2013 r.  

3. Informacja z przebiegu „Nieobozowej  

    Akcji Zima 2014”. 

 

     

 
     

 

 

 

 

 

1. Informacja z realizacji      

    Gminnego Programu    

    Profilaktyki i Rozwiązywania   

    Problemów Alkoholowych i   

    Narkomanii w 2013  roku. 

2. Sprawozdanie z wykonania   

    planu Pracowni Edukacji   

    Ekologicznej za rok 2013   

    wraz z informacją na temat   

    selektywnej zbiórki odpadów  

    zorganizowanej w szkołach.  

 

 

 

 

 

 Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) zmiany budŜetu miasta na 2014 rok, 

2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej   

    Prognozy Finansowej miasta Tczewa na   

    lata 2014-2027, 

3) trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz   

    zakresu kontroli dotacji udzielonych   

    szkołom i przedszkolom prowadzonym  

    przez inne niŜ Gmina Miejska Tczew  

    osoby prawne i fizyczne, 

4) przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego   

    miejscowego planu zagospodarowania   

    przestrzennego (zawierającego zmiany od   

    2009 do  2013 r.) 

5) przyznania dotacji na prace    

    konserwatorskie, restauratorskie i  roboty    

    budowlane przy zabytkach wpisanych do   

    rejestru, znajdujących się na terenie   

    administracyjnym miasta Tczewa. 

5. kwiecień 

1. Realizacja Gminnego Programu  

    Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony  

    Ofiar dla miasta Tczewa na lata 2011- 

    2015. 

1. Sprawozdanie z działalności   

    MOPS za 2013 rok. 

2. Ocena zasobów pomocy   

     społecznej. 

Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) wysokości i zasad ustalania opłat za     

    świadczenia udzielane przez przedszkole   

    publiczne prowadzone przez Gminę   
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2. Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji  

    Programu Wspierania Rodzin miasta   

    Tczewa na lata 2012-2014. 

3. Sprawozdanie z realizacji programu  

    współpracy Gminy Miejskiej Tczew  

    z organizacjami pozarządowymi oraz z  

    rozliczenia przyznanych dotacji   

    organizacjom pozarządowym za 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Miejską Tczew, 

2) przystąpienia do sporządzenia   

    miejscowego planu zagospodarowania   

    przestrzennego terenu w rejonie osiedla   

    mieszkaniowego Górki w Tczewie (teren    

    po poligonie wojskowym), 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany   

    miejscowego planu zagospodarowania      

    przestrzennego terenu przy ul. Bałdowskiej 

4) przystąpienia do sporządzenia   

    miejscowego planu zagospodarowania   

    przestrzennego terenu przy ul. Wojska   

    Polskiego w Tczewie (teren po koszarach  

    wojskowych). 

6. maj 

1. Informacja o stanie powietrza w Tczewie  

    w aspekcie zrealizowanych inwestycji, w   

    okresie 2011-2013 r. 

1. Informacja o bieŜącym   

    utrzymaniu zieleni na terenie   

    miasta. 

2. Informacja o stanie    

    bezpieczeństwa na terenie   

    miasta Tczewa.  

 

7. czerwiec 

1. Raport  z realizacji Strategii   

    Rozwiązywania Problemów Społecznych   

    w mieście Tczewie za 2013 rok. 

2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta   

    Miasta Tczewa za 2013 rok. 

3. Podsumowanie działalności StraŜy   

    Miejskiej za 2013 rok. 

 

1. Sprawozdanie z przebiegu   

    Akcji Zima 2013/2014 – ZUK   

    MZD. 

2. Informacja o funkcjonowaniu    

    „Regionalnego Systemu   

    Gospodarki Odpadami 

     Tczew”. 

 

Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego   

    wraz ze sprawozdaniem z wykonania     

    budŜetu za 2013 rok,  

2) zmiany budŜetu miasta na 2014 rok, 

3) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej    

    Prognozy Finansowej miasta Tczewa na   

    lata 2014-2027, 

4) emisji obligacji komunalnych oraz   

    określenia zasad ich zbywania, nabywania i   

    wykupu, 

5) absolutorium dla Prezydenta Miasta   za   

    2013 rok. 

6) planu  kontroli Komisji Rewizyjnej na II   

    półrocze 2014r. 
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8. lipiec 

 

Wizytowanie placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieŜy 

w ramach „Nieobozowej Akcji Lato 2014”. 

 

9. sierpień 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informacja z działalności   

    MłodzieŜowej Rady Miasta w roku  

    szkolnym 2013/2014. 

2. Informacja z realizacji interpelacji   

    radnych za I półrocze 2014 r.  

 

 

 

10. wrzesień 

1. Informacja o przebiegu wykonania  

    budŜetu miasta Tczewa za I półrocze  

    2014 r. 

2. Informacja o kształtowaniu się  

    Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta   

    Tczewa na lata 2014-2027. 

3. Informacja o przebiegu wykonania planu  

    finansowego instytucji kultury   

    za I półrocze 2014 r. 

1. Informacja o funkcjonowaniu spółek  

    prawa handlowego , w których   

    Gmina Miejska Tczew posiada  

    udziały. 

      

 

Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) zmiany budŜetu miasta na 2014 rok, 

2) zmiany uchwały w sprawie  

    Wieloletniej Prognozy Finansowej  

    miasta Tczewa na lata 2014-2027. 

 

 

11. październik 

1. Raport o stanie realizacji zadań  

    oświatowych miasta Tczewa w roku  

    szkolnym  2013/2014. 

2. Informacja z funkcjonowania systemu  

    gospodarki komunalnej. 

3. Informacja Prezydenta Miasta o   

    złoŜonych oświadczeniach majątkowych  

    za 2013 rok. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady   

    Miejskiej o złoŜonych 

    oświadczeniach majątkowych za 2013r.  

5. Raport o stanie miasta na koniec kadencji  

    2010 – 2014. 

 

 

1. Informacja z przebiegu           

   „Nieobozowej Akcji Lato w 2014 r.” 

 

 

 

Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) określenia wysokości stawek  

     podatków i opłat lokalnych na 2015  

     rok: 

- podatku od nieruchomości, 

- opłaty od posiadania psów, 

- podatku od środków  transportowych, 

2) zmiany budŜetu miasta na 2014 rok, 

3) zmiany uchwały w sprawie  

    Wieloletniej Prognozy Finansowej  

    miasta Tczewa na lata 2014 -2027, 

4) uchwalenia programu współpracy  

    Gminy Miejskiej Tczew z  

    podmiotami prowadzącymi  

    działalność poŜytku publicznego na  
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2013, 

5) Gminnego Programu Profilaktyki i  

     Rozwiązywania Problemów  

     Alkoholowych i Przeciwdziałania  

     Narkomanii na 2015 rok 

 

12. 

 

LISTOPAD 

 

 

1. Informacja o realizacji systemu zadań  

    selektywnej zbiórki odpadów- ZUOS  

    Tczew. 

 Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) prac społecznie uŜytecznych 

     na rok 2015 w mieście Tczewie. 

13. 

 

GRUDZIEŃ 

 

 

 

 

      

 Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

1) uchwalenia budŜetu miasta na 2015    

     rok, 

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej   

     miasta Tczewa na lata 2015-2028. 

3)  zatwierdzenia planu pracy Komisji    

      Rewizyjnej na 2015r.  

4)   planu   kontroli Komisji         

       Rewizyjnej na I półrocze 2015r. 

5)   planu  pracy Rady Miejskiej na   

      2015 rok. 

          
 
 

               
 


