załącznik Nr 2 do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2013 roku

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE ZA 2013 ROK
Numer uchwały,
data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

Sposób realizacji uchwały

1.

Uchwała Nr XXVIII/228/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawkami tej opłaty;

2.

Uchwała Nr XXVIII/229/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

3.

Uchwała Nr XXVIII/230/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

•

4.

Uchwała Nr XXVIII/231/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 stycznia 2013r.

sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów;

•

5.

Uchwała Nr XXVIII/232/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Tczew;

•

6.

Uchwała Nr XXVIII/233/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wysokości i zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na obszarze
Gminy Miejskiej Tczew;

•

7.

Uchwała Nr XXVIII/234/2013
Rady Miejskiej w Tczewie

w sprawie określenia zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzedaży

•

•

ustalono zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny workowy i pojemnikowy;
stawka z odpady zebrane selektywnie – 13,00 zł/os., za odpady zbierane w sposób
nieselektywny – 18,60 zł/os;

• ustalono termin i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy; tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Tczewie lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie;
określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Tczew oraz
termin złożenia pierwszej deklaracji do dnia 31 marca 2013 r.;
określono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

przyjęto regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
określający wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
znajdujących się w Gminie Miejskiej Tczew;
na podstawie uchwały przyznano i wypłacono żłobkom wpisanym do rejestru dotację na
dzieci objęte opieką;
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uchwała miała na celu ujednolicenie i wyeliminowanie nieprecyzyjnych zapisów sprzedaży i

z dnia 31 stycznia 2013r.

i podawania oraz wprowadzenia
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych;

8.

Uchwała Nr XXVIII/235/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy
Komisji stałych Rady Miejskiej
w Tczewie na 2013r.;

•

9.

Uchwała Nr XXIX/236/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Tczewskiego;

• Uchwałą Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. udzielono

Uchwała Nr XXIX/237/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miejskiej Tczew wykonywania
zadania w zakresie tworzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych przez Gminę Pszczółki,
Gminę Suchy Dąb i Gminę Tczew;

• Gmina Miejska Tczew zleciła Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Sp. zo.o., utworzenie i

11.

Uchwała Nr XXIX/238/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego
dotyczącego powierzenia Gminie
Miejskiej Tczew wykonywania zadania
własnego Gmin w zakresie utrzymywania
składowisk odpadów i ich
unieszkodliwiania, z Gminami: Miejska
Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy
Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin,
Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska,
Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo,
Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie,
Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie,
Stary Targ, Dzierzgoń, Stary
Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum;

12.

Uchwała Nr XXIX/239/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2013r.

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

10.

podawania napojów alkoholowych „przez okienko” oraz zapisu dotyczącego sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
zatwierdzono plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2013r.: Komisji
Finansowo – Budżetowej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Polityki Społecznej, Komisji
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej;

pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego Programu
Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem”;

prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców
miasta Tczewa oraz mieszkańców gmin, z którymi Gmina Miejska Tczew zawarła porozumienie,
PSZOK jest elementem uzupełniającym system zbierania selektywnego odpadów komunalnych,
jest przeznaczony głównie na odpady nietypowe;

•

Gminy w ramach nałożonych na nie ustawowych obowiązków winny realizować zadania w
zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ponieważ Rada Miejska w
Gniewie Uchwałą Nr XXIX/187/12 z dnia 19 grudnia 2012r. wyraziła chęć zawarcia
porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie utrzymania regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwiania, zaszła konieczność
zmiany dotychczasowej uchwały i dopisania Gminy Gniew do listy miejscowości z których
odpady kierowane są do Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. zo. o. w Tczewie.

• przyjęto

uchwałę w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Tczewie; taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo
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przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka zo.o. w Tczewie;

kanalizacyjnych, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Tczewie i
obowiązują od 01.04.2013r. do 31.03.2014r.;

13.

Uchwała Nr XXIX/240/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta
Tczewa na 2013 rok;

14.

Uchwała Nr XXVIII/241/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na realizację projektu
▪ Termomodernizacja obiektów szkolnych
i centrum kultury w Tczewie ″;

•

15.

Uchwała Nr XXX/242/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów;

• w zamian za uiszczoną opłatę gmina ponosi koszty wyposażenia nieruchomości, na których

Uchwała Nr XXX/243/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miejskiej Tczew;

• przyjęto nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew

16.

•

uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok i ustalono następujące
wielkości w budżecie:
1) przychody
- 24.260.000 zł,
2) deficyt
- 19.260.000 zł,
Ustalono się limity zobowiązań z tytułu:
a) zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
b) planowanej w 2013r. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w wysokości 18.060.000 zł,
c) planowanej do zaciągnięcia w 2013r. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w wysokości 1.200.000 zł,
d) planowanej emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł
Uchwała została 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.
Gmina Miejska Tczew zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę o dofinansowanie w formie pożyczki; kwota pożyczki
wyniosła 1 199 900,00 zł., zadanie zakończono i rozliczono.

zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do odpadów zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i
worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: makulatura, szkło,
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i popioły, a także utrzymuje te
pojemniki w należytym stanie technicznym porządkowymi sanitarnym;

określający wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
znajdujących się w Gminie Miejskiej Tczew m. in. dot. wyposażenia nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, jako część usługi w zakresie odbierania
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcie przez Gminę obowiązku
utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym,
sanitarnym i porządkowym;
17.

Uchwała Nr XXX/244/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej
na dofinansowanie prac związanych
z modernizacją źródeł energii cieplnej
w ramach konkursu
″ Czyste powietrze Tczewa ″;

•

18.

Uchwała Nr XXX/245/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

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

•

19.

Uchwała Nr XXX/246/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru, znajdujących
się na terenie administracyjnym
miasta Tczewa;

1.

ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(WFOŚiGW) ogłosił konkurs pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”, adresowany do jednostek
samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego, podjęto uchwałę określającej
zasady udzielania dotacji, która umożliwiła Gminie Miejskiej Tczew ogłoszenie konkursu
„Czyste powietrze Tczewa”. Gmina Miejska Tczew przeprowadziła konkurs zgodnie z
przyjętymi w uchwale zasadami udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej. Uzyskano dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW. Zrefundowane środki w formie dotacji przyznanej Gminie Miejskiej Tczew
wyniosły 62 235,58 zł. Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 153 786,75 zł, w sumie
dotacje otrzymało 53 wnioskodawców.
przyjęto program walki z bezdomnością zwierząt mający na celu ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tczewa, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym
zwierzętom oraz wolno żyjącym kotom, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
przebywającym w granicach administracyjnych „miasta”;

2.
3.

4.
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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.
Zgodnie z w/w uchwałą, zaplanowane zostały w budżecie Miasta Tczewa na rok 2013 na
dotacje środki w wysokości 50 000 zł.
W sprawie udzielenia dotacji przez Gminę w 2013 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w obszarze
wpisanym do rejestru do tut. Urzędu wpłynęło kompletnych 6 wniosków.
Po analizie wniosków i zakresu planowanych robót oraz uwzględniając kwotę, która była
do dyspozycji, Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr XXX/246/2013 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013 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 IV etapu prac
konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym z XVII/XVIII w. w kościele farnym
oraz (2) Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy Pl. Hallera 10 w Tczewie na

5.

20.

Uchwała Nr XXX/247/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew po łożonej przy
ul. Jarosława Dąbrowskiego;

21.

Uchwała Nr XXX/248/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r. Uchwała
Nr XXX/247/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta
Tczewa na 2013 rok;

przeprowadzenie remontu elewacji frontowej (odnowienie i uzupełnienie tynków, wymianę
parapetów i obróbek blacharskich), (3) Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy Pl.
Hallera 22 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej (odnowienie i
uzupełnienie tynków, remont rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską), (4)
Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Tczewie na
przeprowadzenie remontu elewacji frontowej (odnowienie i uzupełnienie tynków/cegieł,
wymiana parapetów i obróbek blacharskich), (5) właścicielom budynku przy ul. Podgórnej
22 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej (odnowienie i uzupełnienie
tynków, remont rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską).
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.

• uchwała zrealizowana – podpisano aneks do umowy dzierżawy;

•

uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 22 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok i ustalono następujące
wielkości w budżecie:
1) dochody
-165.123.694 zł,
2)
wydatki
-180.279.818 zł,
3)
przychody
- 20.156.124 zł,
4)
rozchody
- 5.000.000 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 budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych:
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- dochody
- 1.153.869 zł,
- wydatki
- 1.153.869 zł,
10) ustalono wielkość dotacji podmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów
publicznych
Uchwała została 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 marca 2013r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o zmianach
w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą.
22.

Uchwała Nr XXX/249/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tczewa
na lata 2013 – 2028;

22.

Uchwała Nr XXXI/250/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania nazwy
dla drogi wewnętrznej;

23.

Uchwała Nr XXXI/251/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta
Tczewa na 2013 rok;

•

24.

Uchwała Nr XXXI/252/2013
Rady Miejskiej w Tczewie

w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tczewa

•

•

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;

• założono operat nazewnictwa i zaprojektowano numerację dla ulicy, rozesłano kopie uchwały,
wprowadzono nazwę do programu EMUiA;

uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok i ustalono następujące
wielkości w budżecie:
1) dochody
-165.176.701 zł,
2) wydatki
-182.791.057 zł,
3) przychody
- 22.614.356 zł,
4) rozchody
- 5.000.000 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 wielkość dotacji podmiotowych dla podmiotów nienależących do sektora
finansów publicznych
8) ustalono wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
Uchwała została 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 26 kwietnia 2013r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą.
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uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

na lata 2013 – 2027;

Informacyjnym „Panorama Miasta”, została również przekazana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem;

25.

Uchwała Nr XXXI/253/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

• Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rada Miejska zatwierdziła GPPiRPAiPN w mieście Tczewie na
rok 2013 zwiększając zaplanowane wydatki o powstałą nadwyżkę w kwocie 85.522 zł,
wynikającą z większych wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
2012r. oraz nie wykorzystanych zaplanowanych wydatków na 2012r.; przedstawiony program
zawiera kwoty jakie zaplanowane są na realizację zadań własnych Gminy;

26.

Uchwała Nr XXXII/254/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
narkomanii w mieście Tczewie
na rok 2013;
w sprawie współpracy
w zakresie realizacji Projektu
p.n. ″ Klub dziecięcy Melodica ″;

Uchwała Nr XXXII/255/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Tczew;

• na podstawie uchwały przyznaje się stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym w

Uchwała Nr XXXII/256/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających pow.
4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży;

• w związku z rosnącą liczbą przedsiębiorstw handlowo-usługowych i dużym zainteresowaniem

29.

Uchwała Nr XXXII/257/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tczewa
na lata 2013 – 2027;

30.

Uchwała Nr XXXIII/258/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2012 rok;

27.

28.

• Gmina Miejska Tczew współpracuje w roli partnera wspierającego z liderem projektu „Klub
Dziecięcy MELODICA” Katarzyną Borkowską, zakres i forma współpracy zostały określone w
umowie partnerskiej, podpisanej przez lidera i partnera w dniu 21 czerwca 2013 roku. Projekt
"Klub Dziecięcy Melodica" realizuje swoje działania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
projektu oraz umową o dofinansowanie.

celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwiania pokonywania barier dostępu do
edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej dla ucznia;

przedsiębiorców możliwością otrzymania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow.
4,5% zawartości alkoholu ( z wyj. piwa) zasadne było zwiększenie punktów sprzedaży;

•

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;

• Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2013r. poz.
2715 z dnia 3 lipca 2013r.), 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 28 marca 2013r. informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za
2012r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury a w dniu 07.05.2013 r. sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za
2012 rok. Informacja, o której mowa wyżej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę
Miejską.
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31.

Uchwała Nr XXXIII/259/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Prezydentowi
Miasta Tczewa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok;

32.

Uchwała Nr XXXIII/260/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta
Tczewa na 2013 rok;

•

33.

Uchwała Nr XXXIII/261/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tczewa
na lata 2013 – 2026;

•

34.

Uchwała Nr XXXIII/262/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych
oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu;

• Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
za 2012r., sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczew za 2012r., sprawozdaniem
finansowym instytucji kultury za 2012r., sprawozdaniem o umorzonych zaległościach wobec
budżetu miasta za 2012r., informacją o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku – udzieliła Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok;
uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok i ustalono następujące
wielkości w budżecie:
1) dochody
-166.026.694 zł,
2) wydatki
-180.440.429 zł,
3) przychody
- 19.413.735 zł,
4) rozchody
- 5.000.000 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 budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych:
- dochody
- 1.158.432 zł,
- wydatki
- 1.158.432 zł,
11) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek.
Uchwała została 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 28 czerwca 2013r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą.
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;

• W dniu 28.06.2013r. Prezydent Miasta wystąpił do 8 banków z zaproszeniem do składania
ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej .
Prezydent Miasta Tczewa zarządzeniem Nr 169/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku powołał
komisję do przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
Gminy Miejskiej Tczew.
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W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrana została oferta Banku PeKaO SA, w której
wynagrodzenie Agenta emisji obligacji ustalone zostało w wysokości 1.629.000 zł, tj. 13,58%
wartości emisji, a marża ponad stawkę WiBOR 6M w wysokości 1,00% dla obligacji 12-letnich;
1,05% dla obligacji 13-letnich.
W dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Gminą Miejską Tczew, a Bankiem Polska Kasa Opieki
SA zawarta została umowa nr 500/09/2013 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji.
Obligacje na łączną kwotę 12 mln zł wyemitowano w dwóch seriach po 6 mln zł każda. Wykup
obligacji nastąpi po upływie od 12 do 13 lat od daty emisji.
35.

Uchwała Nr XXXIII/263/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;

• uchwała dotyczy

36.

Uchwała Nr XXXIII/264/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;

• uchwała

37.

Uchwała Nr XXXIII/265/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;

• uchwała

38.

Uchwała Nr XXXIII/266/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa;

39.

Uchwała Nr XXXIII/267/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i stawki tej opłaty;

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Jagiellońskiej w przedmiocie zmiany funkcji i parametrów zabudowy, przeprowadzono
procedury zmiany planu w zakresie podjętym w uchwale;

dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Kasztanowej w przedmiocie zmiany funkcji i parametrów zabudowy, przeprowadzono
procedury zmiany planu w zakresie podjętym w uchwale;

dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Jagiellońskiej, Żwirki i ul. Wigury w przedmiocie zmiany funkcji i parametrów zabudowy,
przeprowadzono procedury zmiany planu w zakresie podjętym w uchwale;

•

po przeprowadzeniu procedur zmiany planu Uchwała została podjęta i opublikowana,
publikacja: DZ. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 lipca 2013 r. poz. 2986;
Ustalenia uchwały stanowią regulacje dla kontynuacji działań estetyzacyjnych przestrzeni
publicznych miasta, zapoczątkowanych w ramach działań rewitalizacyjnych, w oparciu o
Program rewitalizacji miasta Tczewa. Ponadto reguluje zapisy dot. miejsc parkingowych w
strefach ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto, Przedmieścia i Nowe Miasto).
Zapisy uchwały przedstawiające ustalenia dotyczące usytuowania reklam opracowano również
w formie – folderu.

• ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i następne
dzieci, do ukończenia 18-go roku życia, zamieszkujące daną nieruchomość w rodzinie
wielodzietnej, w wysokości określonej: za odpady niesegregowane w wysokości 5,00 zł na
miesiąc, za odpady segregowane w wysokości 1,00 zł na miesiąc;

9

40.

Uchwała Nr XXXIII/268/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;

• ponieważ Rada Miejska w Tczewie, mając na celu wsparcie i ochronę rodzin wielodzietnych,

Uchwała Nr XXXIII/269/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat za usługi odbierania odpadów
komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych z nieruchomości;

• ustalono górne stawki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy

42.

Uchwała Nr XXXIII/270/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umowy najmu
lokalu użytkowego stanowiącego własność
Gminy Miejskiej Tczew położonego
przy ul. Konarskiego 15;

43.

Uchwała Nr XXXIII/271/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na II półrocze 2013r.;

•

44.

Uchwała Nr XXXIII/272/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie skargi na działalność
Prezydenta Miasta Tczewa;

•

w dniu 31 maja 2013r. do Rady Miejskiej w Tczewie, za pośrednictwem Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wpłynęła skarga na bezczynność Prezydenta Miasta
Tczewa, dotycząca nie umieszczenia skarżącego na liście oczekujących na przydział
mieszkania socjalnego. Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w celu jej
rozpatrzenia, równocześnie zwrócono się do Prezydenta Miasta o przygotowanie wyjaśnień
dotyczących całości postępowania w sprawie. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19
czerwca 2013r. zapoznała się z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta, które uznała za
wystarczające i nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu. Skargę uznano za bezzasadną, o
czym poinformowano Skarżącego oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku.

45.

Uchwała Nr XXXIII/273/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

• zmieniono termin wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych - do 28 dnia każdego

41.

dokonała zmiany stawki opłaty, wprowadzając zróżnicowane opłaty dla tych rodzin, które
wychowują więcej niż dwoje dzieci należało zmienić treść deklaracji;

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy;

• wniosek o zawarcie umowy został wycofany;

Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze
2013r., zaplanowano do przeprowadzenia następujące kontrole: w Szkole Podstawowej nr 11 –
realizacja planów finansowych dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie za
okres 01.09.2011r. – 31.08.2013r.; w Gimnazjum nr 2 w Tczewie – realizacja planów
finansowych dochodów i wydatków Gimnazjum nr 2 w Tczewie za okres od 01.09.2011r. do
31.08.2013r.; kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i zaleceń
pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej
skierowanych do Prezydenta Miasta w kadencji 2010 -2014; ;

miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy;
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46.

Uchwała Nr XXXIV/274/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Miejskiej
Tczew miejsc sprzedaży i podawania
oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych;

47.

Uchwała Nr XXXIV/275/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie: nadania nazwy skwerowi;

48.

Uchwała Nr XXXIV/276/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso;

• Na podstawie art. 6l ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z

49.

Uchwała Nr XXXIV/277/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej
Tczew ze stowarzyszenia gmin
i powiatów pod nazwą
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych
Samorządów Lokalnych;

•

50.

Uchwała Nr XXXV/278/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 11 września 2013r.

w sprawie likwidacji zakładu
budżetowego - Zakładu Gospodarki
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym
w Tczewie;

Uchwała Nr XXXV/279/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 11 września 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody
na połączenie spółek: Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o.
w Tczewie
i Tczewskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp.zo.o.
w Tczewie;

51.

•

ujednolicenie uchwały miało na celu uporządkowanie i doprecyzowanie wszystkich zapisów,
które wprowadzono w poprzednich uchwałach;

• skwer oznakowano, wprowadzono nazwę do programu EMUiA i rozesłano kopię uchwały;

2012r. poz. 391; z póź. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić
wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wprowadzenie poboru opłaty w drodze inkasa umożliwia
mieszkańcom dokonywanie wpłat, bez dodatkowej prowizji, na terenie całego miasta.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2013r., poz.
3376 z 24 września 2013r.) opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i
w Biuletynie Informacji Publicznej.
na podstawie uchwały Gmina Miejska Tczew wystąpiła ze stowarzyszenia gmin i powiatów
pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych;

• uchwała zrealizowana – Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
zlikwidowany z dniem 31.12.2013r.;

• uchwała w trakcie realizacji;
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52.

Uchwała Nr XXXVI/280/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych i ustalenia przebiegu ulic
w obrębie administracyjnym
miasta Tczewa;

•

53.

Uchwała Nr XXXVI/281/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie
miasta Tczewa na 2013 rok;

•

54.

Uchwała Nr XXXVI/282/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tczewa
na lata 2013 – 2026;

•

55.

Uchwała Nr XXXVI/283/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 września 2013r.

w sprawie: Aktualizacji projektu
założeń do planu zapotrzebowania w
ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Tczewa;

• Rada Miejska w Tczewie

55.

Uchwała Nr XXXVII/284/2013
Rady Miejskiej w Tczewie

w sprawie zmian w budżecie
miasta Tczewa na 2013rok;

Starostwo Powiatowe przygotowuje protokoły zdawczo – odbiorcze oraz dokumenty
ewidencyjne, które będą załącznikiem do wniosków o wpis prawa własności w księgach
wieczystych; po otrzymaniu dokumentów Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym złoży
wnioski do Sądu Rejonowego w Tczewie;
uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok i ustalono następujące
wielkości w budżecie:
1) dochody
-167.493.485 zł,
2) wydatki
-181.907.220 zł,
3) przychody
- 19.413.735 zł,
4)
rozchody
- 5.000.000 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 budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:
- dochody
- 1.195.802 zł,
- wydatki
- 1.195.802 zł,
7) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek.
8) Ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów
publicznych .
Uchwała została 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 20 września 2013r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą.
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;
podjęła 30 października 2008r Uchwałę w sprawie „Założeń do
planu zapotrzebowania w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Tczewa″, zgodnie
z art. 19 ustawy Prawo energetyczne wymagana jest aktualizacja projektu założeń do planu;
dokument ten określa potrzeby energetyczne miasta Tczewa;

•

uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok i ustalono następujące
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z dnia 31 października 2013r.

wielkości w budżecie:
1) dochody
-169.741.974 zł,
2) wydatki
-182.095.520 zł,
3) przychody
- 17.353.546 zł,
4)
rozchody
- 5.000.000 zł,
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6) ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 12.353.546 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lata ubiegłych w kwocie
4.153.546 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł oraz z
pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.200.000 zł.
7) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
7) ustalono plan rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:
- dochody
- 1.199.802 zł,
- wydatki
- 1.199.802 zł,
8) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek.
9) Ustalono dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
10) Ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora
finansów publicznych
Uchwała została 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 października 2013r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą.

56.

Uchwała Nr XXXVII/285/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tczewa
na lata 2013 – 2026;

57.

Uchwała Nr XXXVII/286/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie
miasta Tczewa;

•

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;

• Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych do
wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy określenie wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie swojego działania.
Przy określaniu wysokości stawek Rada gminy może różnicować ich wysokość dla
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności
lokalizację, sposób wykorzystywania czy rodzaj zabudowy budynków.
Zaproponowane na 2014 rok stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi
ogłoszonymi przez Ministra Finansów na rok 2014. Ustalone przez Radę Gminy na 2014r.
stawki są niższe od maksymalnych o 7,20%, a jednocześnie wyższe o ustalonych na 2013 rok
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średnio o 1,67%.
Z uwagi na to, że podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodów
własnych gminy, podwyższenie wysokości stawek umożliwi pozyskanie dodatkowych wpływów
do budżetu miasta w wysokości około 333.000 zł.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2013r., poz. 3899 z dnia 14 listopada
2013r.), 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.
58.

Uchwała Nr XXXVII/287/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad
przeprowadzenia konsultacji społecznych
wśród mieszkańców miasta Tczewa
oraz konsultacji projektów aktów prawa
miejscowego z radami działalności
pożytku publicznego, organizacjami
pozarządowymi z innymi
uprawnionymi podmiotami;

59.

Uchwała Nr XXXVII/288/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu
cmentarza komunalnego w Tczewie
przy ul. Rokickiej;

Uchwała Nr XXXVII/289/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego powierzenia Gminie
Miejskiej Tczew wykonywania zadania
własnego Gmin w zakresie utrzymywania
składowisk odpadów i ich
unieszkodliwiania, z Gminami:
Miejska Malbork, Gmina Malbork;
Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw,
Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin,
Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska,

60.

•

Uchwałą Nr XXXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.
wprowadzono w § 3 uchwały Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród
mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi
podmiotami: ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie „5 do konsultacji z organizacjami
pozarządowymi stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3.”

• w związku z wybudowaniem kolumbarium wystąpiła konieczność wprowadzenia opłat za nowe
usługi cmentarne i tym samym wprowadzenie nowego rodzaju opłat do obowiązującego cennika;
wystąpiła również konieczność uporządkowania dotychczasowych zapisów regulaminu i
wprowadzenia nowych o charakterze organizacyjnym; wobec powyższego radni podjęli uchwałę
wprowadzającą nowy regulamin cmentarza, uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, na stronie www.wrotatczewa oraz na tablicy
informacyjnej przed cmentarzem komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie;

•

z uwagi na zmianę przepisów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wejściu w życie
nowej ustawy o odpadach, należało dostosować treść podjętych uchwał do rozszerzonych
i uszczegółowionych zadań własnych gmin;
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Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo,
Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie,
Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie,
Stary Targ, Dzierzgoń,
Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie,
Sztum, Gniew;
61.

Uchwała Nr XXXVII/290/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
powierzenia Zakładowi utylizacji odpadów
Stałych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Tczewie
wykonywania na rzecz Gminy miejskiej
Tczew usługi publicznej w zakresie
utrzymywania składowisk odpadów
i ich unieszkodliwiania;

• Gmina Miejska Tczew w ramach nałożonych na nią ustawowych obowiązków realizuje zadania

Uchwała Nr XXXVII/291/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;

• uchwalenie dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXVII/292/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy użytkowania
nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Tczew;

• uchwała w trakcie realizacji – część nieruchomości przekazana Tczewskiemu Towarzystwu

64.

Uchwała Nr XXXVII/293/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie: uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Tczew z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2014;

•

65.

Uchwała Nr XXXVII/294/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
w mieście Tczewie na rok 2014;

• Uchwałą Nr XXXVII/294/2013

62.

63.

w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na
podstawie Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010r.
poprzez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. zo. o. w Tczewie; z uwagi na zmianę
przepisów, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o
odpadach konieczne stało się dostosowanie dotychczas obowiązujących zapisów uchwały do
zgodności z obecnie obowiązującymi unormowaniami;

miasta Tczewa pozwoli na działania planistyczne związane z wytyczonymi w studium
kierunkami rozwoju miasta; dokument jest wymagany przepisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. w użytkowanie;

Uchwałą Nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.
uchwalono Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2014;

Rada Miejska zatwierdziła GPPiRPAiPN w mieście Tczewie
na rok 2014. Przedstawiony program zawiera kwoty jakie zaplanowane są na realizację zadań
własnych Gminy;
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66.

Uchwała Nr XXXVII/295/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie: przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Tczewa
na lata 2014 – 2020;

•

67.

Uchwała Nr XXXVII/296/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Tczewskiego;

•

68.

Uchwała Nr XXXVII/297/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Tczewskiego;

•

69.

Uchwała Nr XXXVII/298/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

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

•

70.

Uchwała Nr XXXVII/299/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 31 października 2013r.

w sprawie przystąpienia
do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej;

•

71.

Uchwała Nr XXXVIII/300/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wzoru formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego;

•

Uchwałą Nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.
przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2014 –
2020;

w budżecie miasta na 2013 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na udzielenie
dofinansowania dla Powiatu Tczewskiego na zadania wymienione w uchwale; zadania
realizowane przez Powiat Tczewski;
w budżecie miasta na 2013 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na udzielenie
dofinansowania dla Powiatu Tczewskiego na zadania wymienione w uchwale; zadania
realizowane przez Powiat Tczewski;
Uchwałę zrealizowano, otrzymane na rok 2013 środki finansowe w ramach dotacji
przedmiotowej w wysokości 2. 150.000 zł Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem
Mieszkaniowym w Tczewie wykorzystał w 100 % na remonty i konserwację komunalnego
zasobu mieszkaniowego;

Gmina Miejska Tczew przystąpiła do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; złożony wniosek ma skutkować przeprowadzeniem
projektu, w wyniku którego Gmina Miejska Tczew będzie posiadać plan gospodarki
niskoemisyjnej, dokument wymagany dla prowadzenia działań i projektów związanych z
kwestiami zaopatrzenia w ciepło, energetycznymi i podobnymi;
Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy określenie wzoru formularzy deklaracji
i informacji niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Obowiązujące w 2013 r. wzory formularzy wykazały konieczność ich modyfikacji ze względu
na ogłoszenie w 2013 r. tekstu jednolitego ustawy o podatku leśnym oraz zmianę podstawy
prawnej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jak również
potrzebę wprowadzenia zmian formalnych polegających na uzupełnieniu i rozszerzeniu treści
niektórych zapisów, dodaniu rubryk w częściach tabelarycznych w celu dostosowania
formularzy do potrzeb wymiaru i ewidencji podatków oraz przepisów prawa podatkowego i
miejscowego.
W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:
1. zmodyfikowano szatę graficzną formularzy deklaracji;
2. zmieniono numery formularzy z DN-1 na DN-2, DR-1 na DR-2, DL-1 na DL-2;
3. w DL-2 i IL-1 w podstawie prawnej wprowadzono zmianę w związku z ogłoszeniem
tekstu jednolitego aktu prawnego tj. ustawy o podatku leśnym na: „Ustawa z dnia 30
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
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paź-dziernika 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 465);
w DN-2, DR-2 i DL-2 zmieniono kolejność i układ rubryk;
w DN-2, DR-2 i DL-2 w poz. C:
1) dopisano: „Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji
pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa”;
2) C.22. 1) zmieniono treść zapisu na: „deklaracja roczna”;
3) C.22. 2) zmieniono treść zapisu na:
„korekta deklaracji rocznej od : ………………. ;
miesiąc – rok ”
w DN-2 zmodyfikowano poz. F poprzez zmianę treści w niektórych rubrykach oraz
dopisanie pozycji z przedmiotami opodatkowania podlegającymi zwolnieniu na
podstawie ustaw i uchwał rady miejskiej;
w DR-2 zmodyfikowano poz. F dot. przedmiotów zwolnionych i poz. G dot. ulg
w podatku rolnym poprzez dopisanie pozycji i zmianę treści w niektórych rubrykach;
w DL-2 zmodyfikowano poz. D.2. i F poprzez zmianę treści w niektórych rubrykach;
w poz. G usunięto zapis odnoszący się do przepisów regulujących podpisywanie
deklaracji podatkowych;,
w DN-2 w poz. G.1., DR-2 w poz. I i DL-2 poz. G.1. oraz w IN-1, IR-1 i IL-1 w poz. G,
zmieniono treść oświadczenia podatnika /osoby upoważnionej do reprezentowania
podatnika na: „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”;
w DN-2, DR-2 i DL-2 wprowadzono pozycję „Objaśnienia”.
Zawiera ona:
1) w DN-2, DR-2, DL-2 - wyjaśnienie pojęcia co jest identyfikatorem
podatkowym i zmienioną podstawę prawną tego aktu;
zmianę podstawy prawnej wprowadzono również w IN-1, IR-1 i IL-1;
2) w DN-2 wyjaśnienie pojęcia powierzchni użytkowej budynku lub jego części,
3) w DR-2 wyjaśnienie o treści:
„ Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego (obszar gruntów o
łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 ha) - liczba hektarów wynikająca z
ewidencji gruntów i budynków;
- dla gruntów gospodarstw rolnych (obszar gruntów o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) - liczba hektarów
przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków
rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do
okręgu podatkowego;
4)
w DN-2, DR-2, DL-2 usunięto zapis dotyczący ochrony danych osobowych;.
w IN-1 w poz. F.1.6 dopisano „ [w budynku mieszkalnym/w budynku wolnostojącym]”;
w IR-1 w poz. D zmieniono treść opisu na:„(podać powierzchnię gruntów

zwolnionych)”.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2013r., poz. 4417 z dnia 09 grudnia
2013r.), 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.
72.

Uchwała Nr XXXVIII/301/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

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;

73.

Uchwała Nr XXXVIII/302/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.
Uchwała Nr XXXVIII/303/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia ″ Tczewskiej
Karty Rodziny Wielodzietnej ″;

•

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Tczewskiego;

•

74.

• uchwała została przyjęta i przekazana do realizacji Miejskiemu Zarządowi Dróg;

Uchwałą Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r.
wprowadzono „Tczewską Kartę Rodziny Wielodzietnej”;
Uchwałą Nr XXXVIII/303/2013 Rada Miejska zatwierdziła dofinansowanie Ogniska
Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6 do wysokości 60.000 zł.

75.

Uchwała Nr XXXVIII/304/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w mieście
Tczewie na rok 2014;

•

76.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej
Tczew ze Stowarzyszenia pod nazwą
″ Forum Rewitalizacji ″;

• po

77.

Uchwała Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej
Tczew ze Stowarzyszenia
Gmin Rzeczypospolitej Polskiej
Euroregion Bałtyk;

•

Uchwałą Nr XXXVIII/304/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r.
zatwierdzono roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w
mieście Tczewie na rok 2014;

przeprowadzeniu analizy zasadności i korzyści wynikających z członkostwa w
Stowarzyszeniu, biorąc pod uwagę uczestnictwo w innych organizacjach i stan środków
na ten cel, podjęto decyzję o wystąpieniu z organizacji; z dniem podjęcia uchwały tj.
28.11.2013r. Gmina Miejska Tczew wystąpiła ze Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”;

po przeprowadzeniu analizy zasadności i korzyści wynikających z członkostwa w
Stowarzyszeniu, biorąc pod uwagę uczestnictwo w innych organizacjach i stan środków
na ten cel, podjęto decyzję o wystąpieniu z organizacji; z dniem podjęcia uchwały tj.
28.11.2013r. Gmina Miejska Tczew wystąpiła ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej
Polskiej Euroregion Bałtyk;
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78.

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie nadania Panu Janowi Szymale
Medalu ″ PRO DOMO TRSOVIENSI ″

•

79.

Uchwała Nr XXXVIII/308/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umów najmu
nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Tczew;

• uchwała zrealizowana – podpisani 7 umów najmu;

80.

Uchwała Nr XXXIX/309/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie
miasta Tczewa na 2013 rok;

na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tczew, po uzyskaniu pozytywnych opinii
przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadano Panu Janowi Szymale
Medal ″ PRO DOMO TRSOVIENSI ″ za działalność społeczną, a w szczególności za odbudowę i
rozwój harcerstwa w Tczewie i na terenie Powiatu Tczewskiego, za prawdziwie mistrzowską
edukację kilku pokoleń tczewskich harcerzy, organizację i prowadzenie wielu obozów
harcerskich na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz za wierne trwanie w życiu zawodowym i
osobistym wedle ideałów i wzorów harcerskich w myśl idei – Bogu, Ojczyźnie i bliźnim;

•

uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok i ustalono następujące
wielkości w budżecie:
1) dochody
-170.644.082 zł,
2) wydatki
-182.997.628 zł,
3) przychody
- 17.353.546 zł,
4) rozchody
- 5.000.000 zł,
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6) ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 12.353.546 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lata ubiegłych w kwocie
4.153.546 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł oraz z
pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.200.000 zł.
7) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
8) Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jst.
7) ustalono plan rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:
- dochody
- 1.216.279 zł,
- wydatki
- 1.216.279 zł,
9) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek.
10) ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora
finansów publicznych
Uchwała została 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

19

dniu 20 grudnia 2013r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą.
81.

Uchwała Nr XXXIX/310/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tczewa
na lata 2013 – 2026;

•

82.

Uchwała Nr XXXIX/311/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków
budżetu miasta, których niezrealizowane
kwoty nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2013;

•

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w
roku budżetowym 2013 i będą kontynuowane w roku 2014, organ stanowiący, na mocy
obowiązujących przepisów podjął w/w uchwałę. Ostateczny termin dokonania wydatków
ustalono dla:
−
zadania nr 1 „Budowa łącznika ul. Kusocińskiego-Bema” na dzień 30.06.2014r.
−
zadania nr 2 „Wykonanie zabezpieczenia ściany Biblioteki Miejskiej przy ul. Kościuszki 1
oraz zagospodarowanie przyległego terenu” na dzień 30.01.2014r.
−
zadanie nr 3 „Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa” na dzień 28.02.2014r.
−
zadania nr 4 „Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej
Nr 10 w Tczewie” na dzień 30.06.2014r.
−
zadanie nr 4 „Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na siedzibę
MOPS” na dzień 28.02.2014r.
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 wydziałom Urzędu Miejskiego.

83.

Uchwała Nr XXXIX/312/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Tczewskiego na realizację
programu ″Chronię życie przed rakiem″;

• Uchwałą Nr XXXVIII/312/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. wyraża

84.

Uchwała Nr XXXIX/313/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości
i zasad ustalania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki
na obszarze Gminy Miejskiej Tczew;

•

85.

Uchwała Nr XXXIX/314/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty;

•

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;

się wolę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego ze
środków budżetu miasta na 2014 rok na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki
Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, do wysokości
20.000 zł.
na podstawie uchwały przyznano i wypłacono żłobkom wpisanym do rejestru dotację na
dzieci objęte opieką;

zmieniono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane
i odbierane w sposób selektywny z 13 zł/os. na 11,20 zł/os. na miesiąc;
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86.

Uchwała Nr XXXIX/315/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2014r.;

• zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) i § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna
przedłożyła Radzie Miejskiej w Tczewie do zatwierdzenia roczny plan pracy na rok 2014,
który został zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19 grudnia 2013r.;

87.

Uchwała Nr XXXIX/316/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na I półrocze 2014r.;

• zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) i § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna
przedłożyła Radzie Miejskiej w Tczewie do zatwierdziła półroczny plan kontroli, który został
zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013r.;

88.

Uchwała Nr XXXIX/317/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady
Miejskiej w Tczewie na 2014 rok;

• zgodnie § 28 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie

89.

Uchwała Nr XXXIX/318/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Tczewa
na lata 2014 – 2027;

•

90.

Uchwała Nr XXXIX/319/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta
Tczewa na 2014 rok;

•

przedłożył Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy Rady na 2014 rok uwzględniając terminy i
tematy sesji, który został zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013r.;
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;
Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego (Dz.U. z 2014r. poz. 130), 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 07.01.2014r. 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.

21

