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załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2014 roku 
 

REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  ZA  2014  ROK 
 

 
Lp. 

 
Numer uchwały, 

data podjęcia uchwały 

 

 
Tytuł uchwały 

 
Sposób realizacji uchwały 

1.  
Uchwała  Nr XL/320/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 stycznia 2014r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania  
sali obrad Rady Miejskiej w Tczewie 

imienia Franciszka Fabicha; 

 
•••• Rada Miejska w Tczewie zmieniła swoją siedzibę, wobec powyższego podjęła uchwałę 
zmieniającą w sprawie nadania sali obrad Rady Miejskiej w Tczewie imienia Franciszka 
Fabicha. 

2.  
Uchwała Nr XL/321/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 stycznia 2014r. 

 
w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020; 
 

 
•••• W ramach Uchwały MOPS w Tczewie realizuje we współpracy ze szkołami i organizacjami 
pozarządowymi Program rządowy „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.   

3.  
Uchwała Nr XL/322/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 stycznia 2014r. 

 
w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020; 
 

 
•••• W związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XL/322/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
30 stycznia 2014 r. w 2014 roku dożywianiem w szkołach i innych placówkach objęto 343 
osoby z 193 rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium ustawy o pomocy społecznej. 

4.  
Uchwała Nr XL/323/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 stycznia 2014r. 

 
w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania 

 

•••• Zasiłki celowe na zakup żywności do przygotowania posiłków przy kryterium ustawy o 
pomocy społecznej od 100% do 150% w 2014 roku otrzymały 194 rodziny. 
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„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020; 

5.                                          
  Uchwała Nr XL/324/2014                             
  Rady Miejskiej w Tczewie         
  z dnia 30 stycznia 2014r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie 
na 2014r.; 

 

 
•••• zatwierdzono plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2014r.: Komisji 
Finansowo – Budżetowej, Komisji Polityki Gospodarczej,  Komisji Polityki Społecznej,  Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

6.  
Uchwała Nr XLI/325/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 lutego 2014r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat 
za przewozy osób środkami miejskiej 

komunikacji masowej w Tczewie w latach 
2012-2015; 

 
•••• uchwała została przyjęta i przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji; 

7.  
Uchwała Nr XLI/326/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 lutego 2014r. 

 
w sprawie opłat za przewozy osób 

środkami miejskiej komunikacji masowej 
w Tczewie w latach 2015-2019; 

 
•••• uchwała została przyjęta i przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji; 

8.  
Uchwała Nr XLI/327/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 lutego 2014r. 

zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia uprawnień pasażerów 
do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów 
zbiorową komunikacją masową w Tczewie; 

 
•••• uchwała została przyjęta i przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji; 

9.  
Uchwała Nr XLI/328/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 lutego 2014r. 

 
w sprawie ustalenia przepisów 

porządkowych przy przewozie osób 
i bagażu w odniesieniu do gminnego 

transportu zbiorowego w mieście Tczewie; 

 
•••• uchwała została przyjęta i przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji; 

10.  
Uchwała Nr XLI/329/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 lutego 2014r. 

 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych 

z modernizacją źródeł energii cieplnej 
w ramach konkursu  

„Czyste powietrze Tczewa”; 

 
•••• 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 Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę 
określającą zasady udzielania dotacji, która umożliwiła Gminie Miejskiej Tczew  ogłoszenie 
konkursu „Czyste powietrze Tczewa” Edycja 2014. 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 
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Gminie Miejskiej Tczew wyniosły 19 951,41 zł. Ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 
5 985,42 zł, Dotacje otrzymało 10 wnioskodawców, zlikwidowano 15 piecy węglowych.  

11.  
Uchwała Nr XLI/330/2014   

Rady Miejskiej Tczewie           
z dnia 27 lutego 2014r. 

  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miejskiej Tczew; 

 
•••• 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”. 

12.  
Uchwała Nr XLI/331/2014     
Rady Miejskiej w Tczewie               
z dnia 7 lutego 2014r. 

 
w sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki 
i al. Zwycięstwa; 

 
•••• Przeprowadzono procedurę zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Projekt uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki 
i al. Zwycięstwa przygotowany do podjęcia w roku 2015. 

13.  
Uchwała Nr XLI/332/2014    
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 27 lutego 2014r. 

 

 
w sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tczewa obejmującego tereny  
w rejonie ulic Kusocińskiego, Bałdowskiej 

 i 30 Stycznia; 
 

 
•••• Przeprowadzono procedurę zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Nie uzyskano pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku dla projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa obejmującego tereny w rejonie ulic ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 
Stycznia. Złożono zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostateczne 
rozstrzygnięcie w roku 2015.   

14.  
Uchwała Nr XLI/333/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 27 lutego 2014r. 

 
w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie osiedla Górki w Tczewie; 

 

 
•••• Przystąpiono do procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie osiedla Górki w Tczewie. Wynik analizy planistycznej spowodował 
podjęcie decyzji o odstąpieniu od dalszych prac. Uznano za konieczne przystąpienie do zmiany 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

15.  
Uchwała Nr XLI/334/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 27 lutego 2014r. 

 

 
w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa 
 w rejonie ulicy Wojska Polskiego 

   i Saperów w Tczewie; 

 

•••• Przeprowadzono procedurę zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Projekt uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Saperów 
w Tczewie będzie przygotowany do podjęcia w roku 2015. 
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16.  
Uchwała Nr XLI/335/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 lutego 2014r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia Taryf  

dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.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 
kanalizacyjnych, świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie i obowiązują od 01.04.2014r. 
do 31.03.2015r. 

17.  

Uchwała Nr XLI/336/2014      
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 27 lutego 2014r. 

 

 
w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis 
nieruchomości zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej 
w zakresie usług gastronomicznych 

położonych na terenie objętym  
Programem Rewitalizacji w obrębie  

Starego Miasta Tczewa; 
 

 
•••• Gmina Miejska Tczew wdraża systematycznie działania rewitalizacyjne, w szczególności w 
oparciu o Program Rewitalizacji Miasta Tczew, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 
XXXVI/307/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającą uchwałę 
Nr XLIX/452/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie  
Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa.  
Miasto rozpoczęło przygotowania do wdrożenia  całościowego programu, który ożywiłby Stare 
Miasto. Aby zachęcić przedsiębiorców do otwierania nowych punktów gastronomicznych i 
utrzymania już istniejących, proponuje się zwolnienie z podatku od  nieruchomości na okres do 
36 m-cy. Zwolnienie wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi pomoc do mini mis i dotyczy 
nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie usług gastronomicznych 
położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji, w obrębie Starego Miasta Tczew 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. U. z 2014r., poz. 1126 z dnia 14 marca 
2014r.), w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z prawem. W 
2014 roku ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało 9 podmiotów, a łączna kwota 
udzielonej ulgi na koniec 2014r. wynosiła 15.055 zł. 
 

18.  
Uchwała Nr XLI/337/2014      
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 27 lutego 2014r. 

 

 
w sprawie zmian Wieloletniej prognozie 

Finansowej miasta Tczewa 
na lata 2014 -2027; 

 

•••• 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; 

19.  
Uchwała Nr XLI/338/2014    
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 27 lutego 201 r. 

 
w sprawie skargi na działalność 
 Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
•••• W dniu 09 grudnia 2013 r.  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
państwa Haliny i Wiesława Pióreckich, dotycząca sposobu realizacji Zarządzeń Prezydenta 
Miasta w sprawie stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego w mieście Tczewie, przez podległy Urzędowi Miasta Zakład Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
Zgłoszony problem dotyczył nie uwzględnienia 10% obniżki stawki bazowej czynszu 
regulowanego za brak instalacji c.o w zajmowanym lokalu mieszkalnym, w którym najemca we 
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własnym zakresie wykonał ogrzewanie etażowe.  
Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia, równocześnie zwrócono się 
do Prezydenta Miasta o przygotowanie wyjaśnień dotyczących całości postępowania w sprawie. 
 Komisja zapoznała się z odpowiedzią udzieloną przez Zastępcę Prezydenta Pana Zenona 
Drewę, z której wynika, że ogrzewanie etażowe uznawane jest jako równoważne z centralnym 
ogrzewaniem, a zatem brak jest podstaw do obniżki czynszu najmu  z tego tytułu. Takie 
stanowisko utrwaliło się  również w orzecznictwie sądowym.  
Komisja nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu. Rada Miejska na sesji 27 lutego 2014r. 
uznała skargę za bezzasadną, o czym poinformowano Skarżącego.  

 

20.  
Uchwała Nr XLII/339/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 27 marca 2014r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej 
 dla Powiatu Tczewskiego; 

 
•••• Na wniosek Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2014r. zmniejszono                        
o 1 200 000 zł kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadani pn.: 
„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” a uwolnione środki 
przeznaczono na dofinansowanie „Budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-go Stycznia z ul. 
Bałdowską”. Rondo zostało przez Powiat Tczewski zrealizowane. Pomoc finansowa została 
przez Gminę Miejską Tczew przekazana i przez Powiat Tczewski rozliczona. 
 

21.  
Uchwała Nr XLII/340/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2014 rok; 

 
•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z 
dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok  i ustalono następujące wielkości 
w budżecie: 
1) dochody       -168.089.712 zł, 
2) wydatki       -177.689.712 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 i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
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 marca 2014r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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22.  
Uchwała Nr XLII/341/2014                                                      
Rady Miejskiej w Tczewie                                                               
z dnia 27 marca 2014r. 

 
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 należyty wizerunek miasta, zachowanie i odpowiednie utrzymanie jego 

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

2. Zgodnie z w/w uchwałą, zaplanowane zostały w budżecie Miasta Tczewa na rok 2014 na 
dotacje środki w wysokości 50 000 zł.   

3. W sprawie udzielenia dotacji przez Gminę w 2014 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.  

4. Po analizie wniosków i zakresu planowanych robót oraz uwzględniając kwotę, która była 
do dyspozycji, Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr XLII/341/2014 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa): (1) Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich przy barokowym feretronie (dwustronnym obrazie procesyjnym) w 
płaskorzeźbionej ramie wraz ze stolikiem w kościele farnym p.w. Podwyższenia Krzyża 
Św. w Tczewie, (2) właścicielowi budynku przy ul. J.Dąbrowskiego 23 w Tczewie na 
wymianę stolarki okiennej: jednego okna czterodzielnego (od strony wschodniej) oraz 
jednego okna sześciodzielnego (od strony północnej) pierwszego piętra, (3) właścicielowi 
budynku przy ul. Skromnej 6 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej 
oraz wymianę stolarki okiennej, (4) właścicielom budynku przy ul. Garncarskiej 1-2 w 
Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej, (5) właścicielom budynku przy 
ul. Podgórnej 6 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

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. 

 

23.  
Uchwała Nr XLII/342/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa; 

 

•••• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa na podstawie 
uchwały nr XLII/342/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. została 
opublikowania. 
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24.  
Uchwała Nr XLII/343/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa; 

 
•••• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa na podstawie 
uchwały nr XLII/343/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. została 
opublikowania. 

25.  
Uchwała Nr XLII/344/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa; 

 
•••• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa na podstawie 
uchwały nr XLII/344/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. została 
opublikowania. 

26.  
Uchwała Nr XLII/345/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie utworzenia 

na obszarze miasta Tczewa odrębnych 
obwodów głosowania w szpitalach dla 

przeprowadzenia wyborów 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 

na dzień 25 maja 2014r.; 
 

 

•••• dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 
2014r. utworzono na obszarze miasta Tczewa odrębne obwody głosowania w szpitalach: obwód 
głosowania nr 26 – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. 
przy ul. 30 Stycznia 57, obwód głosowania nr 27 – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w 
Szpitalach Tczewskich S.A. przy ul. Ignacego Paderewskiego 11, obwód głosowania nr 28 – z 
siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. przy ul. 1 Maja 2; 

27.  
Uchwała Nr XLII/346/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

podziału miasta Tczewa na stałe  
obwody głosowania; 

 
•••• w uchwale nr XXVII/221/2012 Rady Miejskiej  z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału 
miasta na stałe obwody głosowania wprowadzono zmiany w obwodach nr 9, 14, 15, 21; w 
obwodzie nr 9 dokonano zmiany lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej z 
Gimnazjum nr 3 na Przedszkole Niepubliczne  " Jarzębinka ", w obwodzie nr 14 – dopisano 
posesję nr 23, w obwodzie nr 15 – numer posesji 15 zmienił się na 19 i zapis 19, 18, 20 – 22 
zmienił się na  18 – 22, w obwodzie nr 21 – dopisano ulicę Wisławy Szymborskiej; 
 

28.  
Uchwała Nr XLII/347/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 27 marca 2014r. 

 
w sprawie skargi na działalność  
Prezydenta Miasta Tczewa; 

 

•••• W dniu 19 lutego 2014 r.  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
Pana Józefa Turzyńskiego dotyczącą trudności w spotkaniu z Prezydentem w sprawie braku 
przejścia dla pieszych mieszkańców ul. Suchostrzygi Dworzec i ul. Działkowej. 
Powyższą skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia. Komisja  w 
ramach prowadzonych działań wyjaśniających  zapoznała się z odpowiedzią udzieloną przez 
Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego, z której wynika, iż Prezydent ma 
wyznaczone dni przyjęć interesantów, jest to w  czwartek  każdego tygodnia w godzinach od 
14.00 do 16.00, w przypadku gdy jest nieobecny w jego imieniu przyjmuje interesantów 
Zastępca Prezydenta. 
To, że Prezydent nie mógł w ciągu trzech tygodni w miesiącu listopadzie 2013 r. spotkać się z 
Panem Józefem Turzyńskim nie wynika z jego złej woli, a jedynie z natłoku spraw w tym 
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okresie. 
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu Prezydenta 
Miasta, wnioskując o uznanie skargi za bezzasadną.  
Rada Miejska na sesji 27 marca 2014 r. podjęła uchwałę o czym poinformowano skarżącego.  
 

29.  
Uchwała Nr XLIII/348/2014  

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie zatwierdzenia planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla miasta Tczewa 

na lata 2014-2022; 

 
•••• uchwała została przyjęta i przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji; 

30.  
Uchwała Nr XLIII/349/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej 

ul. Aleja Kociewska w Tczewie; 

 
•••• uchwała została przyjęta i przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji; 

31.  
Uchwała Nr XLIII/350/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 

 
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat 

za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew; 

 

•••• uchwała obowiązuje i jest realizowana; 

32.  
Uchwała Nr XLIII/351/2014 
 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 
trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew położonej 

przy ul. Szewczyka Dratewki; 
 

 
•••• uchwała zrealizowana – zawarto umowę dzierżawy; 

33.  
Uchwała Nr XLIII/352/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2014 rok; 

 

 
•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z 
dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok  i ustalono następujące wielkości 
w budżecie: 
1) dochody       - 168.935.154 zł, 
2) wydatki       - 179.241.860 zł, 
3) przychody       -   15.906.706 zł, 
4)  rozchody       -     5.600.000 zł, 
5) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
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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      -    1.278.525 zł, 
- wydatki      -    1.278.525 zł, 

8) 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 25 kwietnia 2014r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o 
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

 

34.  
Uchwała Nr XLIII/353/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2014-2027; 

 

•••• 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; 

35.  
Uchwała Nr XLIV/354/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 maja 2014r. 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy Willego 

Muscate i ustalenia nowego przebiegu drogi 
gminnej w mieście Tczewie; 

 
•••• uchwała przesłana do odpowiednich jednostek, wprowadzona do programu  EMUiA; 

36.  
Uchwała Nr XLIV/355/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 29 maja 2014r. 

 
w sprawie nadania nazwy rondu  

w mieście Tczewie; 

 
•••• uchwała przesłana do odpowiednich jednostek, wprowadzona do programu  EMUiA; 

37.  
Uchwała Nr XLIV/356/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 maja 2014r. 

 
w sprawie nadania nazwy rondu  

w mieście Tczewie; 

 
•••• uchwała przesłana do odpowiednich jednostek, wprowadzona do programu  EMUiA; 
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38.  

Uchwała Nr XLIV/357/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Tczew oraz warunków i zasad 
korzystania z nich przez przewoźników 
i operatorów wraz ze stawkami opłat; 

 

 
•••• uchwała została przyjęta i przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg celem realizacji; 

39.  
Uchwała Nr XLIV/358/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 maja 2014r. 

 
w sprawie trybu udzielania, rozliczania 
i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji 
udzielonych szkołom i przedszkolom 

prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska 
Tczew osoby prawne i fizyczne; 

 

 
•••• uchwała obowiązuje i jest realizowana; 

40.  
Uchwała nr XLIV/359/2014   
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 maja 2014r. 

 
w sprawie porozumienia dotyczącego 
utworzenia okręgów wyborczych dla 

przeprowadzenia wyborów  
do Rady Powiatu w Tczewie; 

 
•••• Z uwagi na dokonany przez Radę Miejską w Tczewie w 2012 r. nowy podział miasta Tczewa 
na jednomandatowe okręgi wyborcze – Zarząd Powiatu Tczewskiego przygotował propozycję 
zmian i dostosował granice okręgów wyborczych utworzonych dla przeprowadzenia wyborów 
do Rady Powiatu Tczewskiego – w mieście Tczewie (poprzez podzielenie miasta na 2 okręgi 
wyborcze Nr1 i Nr 2) – do granic okręgów utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Tczewie. 
W zaproponowanym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projekcie uchwały dot. podziału na 
okręgi dokonano jedynie niewielkich zmian w okręgach Nr 1 i Nr 2, dostosowując, zgodnie z 
przepisami, niektóre ulice do okręgów utworzonych przez miasto Tczew oraz uszczegółowiono 
granice okręgów w mieście poprzez dodanie nowych nazw ulic. 
Zgodnie z art. 454 Kodeksu wyborczego utworzenie na obszarze gminy dwóch lub więcej 
okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rady powiatu wymaga porozumienia z 
radą tej gminy, 
 

41.  

Uchwała Nr XLIV/360/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 maja 2014r. 

 

 
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 Stegna 

i Gminę Sztutowo; 
 

 
•••• Gminy Stegna i Sztutowo w ramach nałożonych na nie ustawowych obowiązków winny 
realizować zadania w zakresie tworzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami. Gmina Miejska Tczew realizuje zadanie własne w 
zakresie prowadzenia PSZOK-a poprzez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w 
Tczewie. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Gmin Stegna i Sztutowo względem Stacji 
Przeładunkowej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Stegnie, uzasadnione jest 
prowadzenie PSZOK-a w powiązaniu z tymi gminami. Dodatkowo pozwala na to także 
charakter działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. zo. o. w Tczewie prowadzącego  
prace związane z modernizacją gospodarki odpadami. 
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42.  
Uchwała Nr XLIV/361/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 maja  2014r. 

 

 
w sprawie polityki rowerowej  

miasta Tczewa; 

 
•••• Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta. Do załącznika do uchwały pn. „Polityka 
rowerowa Miasta Tczewa do roku 2020” przygotowano harmonogram działań na 2014 rok, w 
którym zaproponowane działania sklasyfikowane wg priorytetów zawartych w dokumencie do 
2020 roku. Po ewaluacji działań z harmonogramu, która miała na celu nie tylko realizację 
polityki rowerowej, ale i sposób sporządzania i wykonywania jego zapisów, sporządzono 
sprawozdanie i przedstawiono Prezydentowi Miasta. Wnioski poewaluacyjne  zostały wzięte 
pod uwagę przy sporządzaniu harmonogramu na kolejny rok budżetowy. Realizacja polityki 
rowerowej ma charakter wieloletni, a realizacja jego zapisów pod nadzorem Prezydenta 
Miasta jest obecnie wykonywana przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji, Miejski 
Zarząd Dróg, Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Rzecznika Prasowego i in. 
 

43.  
Uchwała Nr XLIV/362/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 maja 2014r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2014-2027; 

 

•••• 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; 

44.  
Uchwała Nr XLIV/363/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 maja 2014r. 

 
w sprawie: powołania radnego Romana 

Kucharskiego do składu doraźnej 
 Komisji do spraw opiniowania nazw 

 ulic w mieście Tczewie; 

 
•••• Na wniosek radnego Romana Kucharskiego Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
powołania radnego Romana Kucharskiego do składu doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw 
ulic w mieście Tczewie. 

45.  
Uchwała nr XLV/364/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 czerwca 2014r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2013 rok; 

 
•••• Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2014r. poz. 
2811 z dnia 19 sierpnia 2014 r.), została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w 
Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w dniu 31 marca 2014r. informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 
2013 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury a w dniu 07.05.2014 r. sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 
2013 rok 
Informacja, o której mowa wyżej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Miejską. 
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46.  
Uchwała Nr XLV/365/2014   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 26 czerwca 2014r. 

 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Tczewa absolutorium z tytułu 
wykonania  budżetu za 2013 rok; 

 
•••• Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 
2013r.,sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczew za 2013r., sprawozdaniem 
finansowym instytucji kultury za 2013r., sprawozdaniem o umorzonych zaległościach wobec 
budżetu miasta za 2013r., informacją o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 
2012r. do 31 grudnia 2013r. oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku – udzieliła Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok; 
 

47.  
Uchwała nr XLV/366/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 czerwca 2014r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie; 

 
•••• W związku ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowych 
zadań dotychczas nie ujętych w Statucie – dokonano jego aktualizacji w tym zakresie, 
jednocześnie zaktualizowano przepisy prawne podane w części ogólnej Statutu. 

48.  
Uchwała XLV/367/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 czerwca 2014r. 

 

 
w sprawie zmian w budżecie 
 miasta Tczewa na 2014 rok; 

 

•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z 
dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok  i ustalono następujące wielkości 
w budżecie: 
1) dochody       -170.205.762 zł, 
2) wydatki       -178.453.642 zł, 
3) przychody                       -  13.847.880 zł, 
4)  rozchody                     -    5.600.000 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 plan rachunku dochodów  jednostek budżetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych: 
- dochody      -    1.301.124 zł, 
- wydatki      -    1.301.124 zł, 

9) 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 27 czerwca 2014r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o 
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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49.  
Uchwała Nr XLV/368/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 czerwca 2014r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2014-2027; 

 
•••• 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; 

50.  
Uchwała Nr XLV/369/ 2014   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 26 czerwca 2014r. 

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

 
•••• Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 
2014r.,zaplanowano do przeprowadzenia kontrolę kompleksową Domu Organizacji 
Pozarządowych w Tczewie. 
 

51.  
 

Uchwała Nr XLV/370/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 czerwca 2014r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
udzielania, rozliczania i kontroli oraz 
zakresu kontroli dotacji udzielonych 

szkołom i przedszkolom prowadzonym przez 
inne niż Gmina Miejska Tczew osoby 

prawne i fizyczne; 
 

 
•••• uchwała obowiązuje i jest realizowana; 

52.  
Uchwała nr XLVI/371/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 
w sprawie nadania nazwy rondu 

 w mieście Tczewie; 

 
•••• uchwała przesłana do odpowiednich jednostek, wprowadzona do programu  EMUiA; 

53.  
Uchwała Nr XLVI/372/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 

 
w sprawie zmiany opisu granic okręgów 
wyborczych utworzonych na obszarze 

miasta Tczewa; 

 
•••• w Uchwale 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 każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Miejskiej w Tczewie 
dokonano zmiany opisu granic okręgów wyborczych: 
- w okręgu nr 3 – dopisano ul. Gazety Tczewskie, 
- w okręgu nr 12 – dopisano  numer posesji 23, 
- w okręgu nr 13 - zapis 15, 18 , 20 – 22 zmienił się na 18 – 22, 
- w okręgu nr 19 – skreśla się ul. Willego Muscate,  dopisano ul. Wisławy Szymborskiej; 
 

54.  
Uchwała Nr XLVI/373/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

podziału miasta Tczewa na stałe  
obwody głosowania; 

 
•••• w Uchwale Nr XXVII/221/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w 
sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania zmienionej uchwałą nr 
XLII/346/2014 dokonano następujących zmian: w obwodzie nr 3 – dopisano ul. Gazety 
Tczewskie, w obwodzie nr 21 – skreślono ul. Willego Muscate; 
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55.  
Uchwała Nr XLVI/374/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2014-2027; 

 
•••• 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;  

56.  
Uchwała Nr XLVI/375/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu 
Tczewskiego; 

 
•••• Na wniosek Powiatu Tczewskiego z dnia 02.06.2014 r. niniejszą uchwałą zmniejszono                   
o 1 200 000 zł  kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadania pn. 
”Przebudowa drogi powiatowej nr 2864 G-ulicy 30-go Stycznia” oraz zmniejszoną o 1 300 000 
zł kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa 
mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” 
 

57.  
Uchwała Nr XLVI/376/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Tczewskiego. 

 
•••• Powiat Tczewski planuje w 2015 roku przebudowę ulicy 30-go Stycznia na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 oraz przebudowę 
mostu Tczewskiego –etap I,  natomiast Gmina Miejska Tczew niniejszą uchwała wyraziła wolę 
udzielenia na  w/w inwestycje pomocy finansowej w formie dotacji celowej, stąd też w 
uchwale budżetowej miasta Tczewa na 2015 r. zostały ujęte środki finansowe  w wysokości 
1 000 000 zł  na przebudowę ul. 30-go Stycznia w Tczewie oraz 2 500 000 zł na przebudowę 
Mostu Tczewskiego –etap I. 
 

58.  
Uchwała Nr XLVI/377/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 

 
w sprawie przyjęcia środków 

z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - 
Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetyczna 

w ramach Działania 9.3 - 
Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej (PGN)  

(Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013); 
 

 
•••• W wyniku przystąpienia do przedmiotowego konkursu Gmina Miejska Tczew otrzymała 
dofinansowanie i do końca roku realizowała zadanie polegające na sporządzeniu planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tczew, z udziałem środków Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa na podstawie uchwały nr XLII/342/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014 r. została opublikowania. 

59.  
Uchwała Nr XLVI /378/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 
w sprawie nadania nazwy „Stadion 
 im. Jana Stachowiaka” obiektowi 
sportowemu  przy ulicy Elżbiety 

w Tczewie; 

 
•••• uchwała została zrealizowana; 
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60.  
Uchwała Nr XLVII/379/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 września 2014r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa 
 na lata  2014-2027; 

 

 
•••• 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; 

61.  
Uchwała Nr XLVII/380/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 września 2014r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso; 

 

•••• uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. U. z 
2014r., poz. 3326) i Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i Biuletynie Informacji 
Publicznej; 

62.  
Uchwała Nr XLVII/381/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 września 2014r. 

 

 
 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 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 2015 rok stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi 
ogłoszonymi przez Ministra Finansów na rok 2015. Ustalone przez Radę Gminy na 2015 r. 
stawki są wyższe o ustalonych na 2014 rok średnio o 1%. 
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 247.000 zł.  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. U. z 2014r., poz. 3346 z dnia 10 
października 2014r.), 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. 
 

63.  
Uchwała Nr XLVII/382/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 września 2014r. 

 
w sprawie utworzenia 

na obszarze miasta Tczewa odrębnych 
obwodów głosowania w szpitalach dla 
przeprowadzenia Wyborów do Rady 
Miejskiej w Tczewie, Rady Powiatu 
Tczewskiego, Sejmiku Województwa 

Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta 
Miasta Tczewa zarządzonych  
na dzień 16 listopada 2014 r.; 

 
•••• dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Tczewie, Rady Powiatu Tczewskiego, 
Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014r. utworzono na obszarze miasta Tczewa odrębne obwody głosowania: obwód 
głosowania nr 26 – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. 
przy ul. 30 Stycznia 57/58; obwód głosowania nr 27 – z siedzibą obwodowej komisji 
wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. przy ul. Ignacego Paderewskiego 11; obwód 
głosowania nr 28 – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. 
przy ul. 1 Maja 2; 
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64.  

Uchwała Nr XLVII/383/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 września 2014r. 

 

 
w sprawie wyrażenia woli zawarcia 

porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Miejską Tczew a Gminą Miasta 
Gdańska w sprawie powierzenia Gminie 

Miasta Gdańska wykonania zadania 
publicznego polegającego na 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych w 
zakresie termicznego przekształcania 
frakcji energetycznej wysortowanej 
z odpadów komunalnych pochodzących 

z terenu Gminy Miejskiej Tczew; 

 
•••• Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 8.01.2013r. w 
sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składania na składowisku odpadów 
danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38), z dniem l stycznia 2016 roku zabronione będzie 
składowanie odpadów komunalnych o cieple spalania przekraczającym 6 MJ/kg suchej masy. 
W związku z koniecznością domknięcia systemu gospodarki odpadami w województwie 
pomorskim, planuje się jak najszybszą budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów, 
w którym ma być spalana frakcja energetyczna odpadów komunalnych, wysortowana przez 
pomorskie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 

65.  
Uchwała nr XLVII/384/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 września 2014r. 

 
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego 

projektu planu aglomeracji Tczew 
uchwalonego przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego uchwałą 
nr 737/XXXIV/13  

z dnia 28 października 2013 roku; 
 

 
•••• W związku ze zbliżającym się terminem (31 grudnia 2015 roku) wypełnienia przez 
aglomerację, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, Dz. U. z 2014 roku, poz. 850), wymogów dyrektywy 
91/271/EWG z dnia 21.05.1991 roku dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, Sejmik 
Województwa Pomorskiego zwrócił się z prośbą o dokonanie analizy aglomeracji Tczew, pod 
kątem prawidłowości wyznaczenia jej granic i obszaru oraz prawidłowości określenia wielkości 
aglomeracji (wyrażonej w RLM) i zgodności tej wielkości ze stanem faktycznym. 
Przedmiotowa analiza miała być podstawą do przystąpienia do weryfikacji obszaru, granic i 
wielkości aglomeracji. Prezydent Miasta Tczewa wraz z Wójtem Gminy Tczew dokonali takiej 
analizy i przedłożyli projekt planu aglomeracji Tczew, który został pozytywnie zweryfikowany 
przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Nowo projektowana aglomeracja Tczew będzie 
wynosiła 76 065 RLM (równoważnej liczby mieszkańców). Zgodnie z art. 43 ust. 2 a i 2 b 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850) aglomerację 
wyznacza w drodze uchwały Sejmik Województwa po zasięgnięciu przez Marszałka 
Województwa opinii zainteresowanych gmin. Wobec powyższego należało przyjąć uchwałę. 

66.  
Uchwała Nr LVII/385/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 września 2014r. 

 
w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa; 

 
•••• Rozpoczęto procedurę zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zadanie dwuletnie – realizacja w latach 2015-2016. 

67.  
Uchwała Nr XLVIII/386/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 października 2014r. 

  
w sprawie zmian w budżecie 
 miasta Tczewa na 2014 rok; 

 
•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z 
dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok  i ustalono następujące wielkości 
w budżecie: 
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 1) dochody        -176.284.023 zł, 
2) wydatki         -179.916.312 zł, 
3) przychody                      -    9.232.289 zł, 
4)  rozchody                      -    5.600.000 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                        -    1.327.801 zł, 
- wydatki                      -    1.327.801 zł, 

8) Ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora 
finansów publicznych 

9) Ustalono dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
nienależące do sektora finansów publicznych 

10) 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 30 października 2014r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o 
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

68.  
Uchwała Nr XLVIII/387/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 października 2014r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa 
 na lata 2014-2026; 

 

 
•••• 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; 

69. 
Uchwała Nr XLVIII/388/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 30 października 2014r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej; 

 
•••• Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2013r. poz. 885 z późn. zm) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa m.in.: terminy obowiązujące 
w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. 
Z uwagi na to, że terminy określone w uchwale Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały budżetowej, 
ze względu na przypadające w 2014 roku wybory samorządowe nie mogły zostać dotrzymane, 
konieczne było ustalenie nowego terminarza prac nad projektem uchwały budżetowej. 
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70.  
Uchwała Nr XLVIII/389/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 października 2014r. 

 

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg 
w spłatach należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Miejskiej Tczew; 
 

 
•••• uchwała zrealizowana; 

71. 
Uchwała Nr XLVIII/390/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 października 2014r. 

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

 
•••• W związku z przeprowadzeniem reorganizacji w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz 
zaciągnięcia opinii składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi postanowiono nanieść poprawki do  aktualnej deklaracji (załącznik nr 1 do 
uchwały Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 roku). I 
tak: 
-  dział A pkt A.1 dopisuje się miejsce składania deklaracji  
-  dział A pkt A.2 koryguje się nazewnictwo składanych deklaracji 
- dział A pkt A.4.3 „nazwisko i imię wspólników nazwa pełna „ zastępuje się słowami „nazwa 
podmiotu”  
- dział A pkt A.4.3.1 wykreślono 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. U. z 2014r., poz. 3946 z dnia 20 
listopada 2014r.), 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 XLVIII/391/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 października 2014r. 

 

 
w sprawie: uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej 
Tczew  z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 
 na rok 2015; 

 
•••• Uchwałą Nr XLVIII/391/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. 
uchwalono Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2015; 

73.  

Uchwała Nr XLVIII/392/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie           

z dnia 30 października 2014r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 

Tczewie na rok 2015; 
 

 
•••• Uchwałą Nr XLVIII/392/2014  Rada Miejska zatwierdziła GPPiRPAiPN  w mieście Tczewie 
na rok 2015, przedstawiony program zawiera  kwoty jakie zaplanowane są na realizację zadań 
własnych Gminy; 
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74.  
Uchwała Nr XLVIII/393/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 30 października 2014r. 

 
w sprawie porozumienia międzygminnego; 

 
•••• Uchwałą Nr XLVIII/393/2014 Rada Miejska upoważniła Prezydenta Miasta Tczewa do 
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Elbląg, dot. przyjęcia przez Miasto 
Elbląg w latach 2015 i 2016 osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskie Tczew do Pogotowia 
Socjalnego w Elblągu. 
 

75.  
Uchwała Nr XLVIII/394/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 30 października 2014r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego; 

 
•••• Uchwałą Nr XLVIII/394/2014 Rada Miejska zatwierdziła dofinansowanie Ogniska 
Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6 do wysokości 60.000 zł. 

76.  
Uchwała Nr XLVIII/395/2014    
   Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 30 października 2014r. 

 

 
w sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczew; 

 
•••• Rozpoczęto procedurę zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zadanie do wykonania w roku 2015. 

77.  
Uchwała Nr I /1/ 2014     

Rady Miejskiej w Tczewie                      
z dnia 01 grudnia 2014r. 

 
w sprawie wyboru przewodniczącego 

 Rady Miejskiej w Tczewie; 

 
•••• w wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów w obecności 23 radnych, na 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie na okres VII kadencji 2014-2018 wybrany został 
radny Mirosław Augustyn; 

78.  
Uchwała Nr  I / 2 / 2014 
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 01 grudnia 2014r. 

w sprawie ustalenia liczby 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 

w Tczewie; 

 
•••• ustalono dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tczewie na okres VII kadencji w 
latach 2014-2018; 

79.  
Uchwała Nr I / 3 / 2014   
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 01 grudnia 2014r. 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Tczewie; 

 
•••• w wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów w obecności 23 radnych, na 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tczewie na okres VII kadencji 2014-2018 wybrano 
radnych: Kazimierza Ickiewicza i Rajmunda Dominikowskiego; 
 

80.  
Uchwała Nr I /4 / 2014 
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 01 grudnia 2014r. 

 
w sprawie powołania stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Tczewie na okres  
kadencji 2014-2018 oraz określenia 

zakresu ich działania; 

 
•••• powołano następujące komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie: 
1. Komisje Rewizyjną; 
2. Komisje Finansowo-Budżetową; 
3. Komisje Polityki Gospodarczej; 
4. Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; 
5. Komisję Polityki Społecznej; 
oraz ustalono zakresy ich działania, oprócz Komisji Rewizyjnej; 



 20 

81.  
Uchwała Nr I /5 / 2014    
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 01 grudnia 2014r. 

 
w sprawie ustalenia osobowych składów 

stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie 
na okres kadencji  2014-2018; 

 
•••• ustalono osobowe składy radnych wchodzących w skład stałych komisji Rady Miejskiej; 

82.  
Uchwała  Nr I/6/2014    

 Rady Miejskiej w Tczewie     
 z dnia 01 grudnia 2014r. 

 
w sprawie powołania przewodniczących 

stałych komisji  Rady  Miejskiej w Tczewie 
na okres kadencji 2014- 2018; 

 
•••• powołano na okres kadencji 2014-2018 radnych na przewodniczących stałych Komisji Rady 

Miejskiej: 
1) Zenon Drewa – Komisja Rewizyjna, 
2) Czesław Roczyński – Komisja Finansowo-Budżetowa: 
3) Krzysztof Misiewicz – Komisja Polityki Gospodarczej; 
4) Bożena Chylicka – Komisja Polityki Społecznej; 
5) Tomasz Tobiański – Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 

83.  
Uchwała  Nr I /7/2014 

 Rady Miejskiej w Tczewie     
 z dnia 01 grudnia 2014r. 

 
w sprawie powołania  zastępców 

przewodniczących stałych komisji Rady 
Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 

2014- 2018; 

 
•••• powołano radnych na wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej na okres 

kadencji 2014-2018: 
1) Gertruda Pierzynowska – Komisja Rewizyjna; 
2) Józef Ziółkowski – Komisja Finansowo-Budżetowa; 
3) Marek Byczkowski  - Komisja Polityki Gospodarczej; 
4) Bartosz Paprot – Komisja Polityki Społecznej; 
5) Jarosław Bartoszewski – Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; 
 

84.  
Uchwała Nr I/8/2014    

 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 01 grudnia 2014r. 

 
w sprawie wynagrodzenia  

Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
•••• W związku z wyborem nowego Prezydenta Miasta Tczewa, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Tczewie ustaliła wynagrodzenie dla 
Prezydenta Miasta Tczewa - Mirosława Pobłockiego: 

1) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  6200 zł, 
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1745 zł,  
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego,  
4) dodatek specjalny stanowiący 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego.   
 

85.  
Uchwała Nr II/9/2014 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 

 
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2014 rok;. 

 
•••• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z 
dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok  i ustalono następujące wielkości 
w budżecie: 
1) dochody       -179.177.028 zł, 
2) wydatki       -182.759.317 zł, 
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3) przychody                     -   9.182.289 zł, 
4)  rozchody                      -  5.600.000 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 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 30 grudnia 2014r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o 
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

86.  
Uchwała Nr II/10/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa 
 na lata 2014-2026; 

 
•••• 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; 

87.  
Uchwała Nr II/11/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

budżetu miasta, których niezrealizowane 
kwoty nie wygasają z upływem 

 roku budżetowego 2014; 

 
•••• Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w 
roku budżetowym 2014 i będą kontynuowane w roku 2015, organ stanowiący, na mocy 
obowiązujących przepisów podjął w/w uchwałę. Ostateczny termin dokonania wydatków 
ustalono dla: 
− zadania nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w 

Tczewie” na dzień 30.06.2015r. 
− zadania nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg” na dzień 

30.06.2015r. 
− zadanie nr 3 „Wykonanie makiety Tczewa na wystawę 20 lat wolności. Tczew 1920-1939” 

na dzień 30.06.2015r. 
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. 

88.  
Uchwała Nr II/12/2014        
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych w mieście  
Tczewie na rok 2015; 

 
•••• jest podstawą do zawarcia umowy z PUP i realizacji zadań w 2015r.; głównym założeniem 
jest stworzenie 39 miejsc pracy; na ten cel miasto przeznaczyło 44.000 zł. 
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89.  
Uchwała Nr II/13/2014     
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie uchwalenia planu pracy  

Rady Miejskiej 
w Tczewie na 2015 rok;. 

 
•••• zgodnie § 28 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 
przedłożył Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy Rady na 2015 rok uwzględniając terminy i 
tematy sesji, który został  zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014r.; 

90.  
Uchwała Nr II/14/2014    
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie nadania 

 Panu Tadeuszowi Magdziarz Medalu   
,,PRO DOMO TRSOVIENSI”; 

 
•••• na wniosek Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW w Tczewie, po uzyskaniu 
pozytywnych opinii  przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadaje 
się Panu Tadeuszowi Magdziarz Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za zasługi dla miasta 
Tczewa oraz za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Tczewa w zakresie propagowania 
turystyki; 
 

91.  
Uchwała Nr II/15/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2015-2028; 

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

92.  
Uchwała  Nr II/16/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie budżetu  

miasta Tczewa na 2015 rok; 

 
•••• Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego (Dz.U. z 2015r. poz. 204 z 23 stycznia 2015r.), 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 12.01.2015r. 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. 
 

93.  
Uchwała Nr II/17/2014 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznego przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew; 

 

 
•••• uchwała obowiązuje i jest realizowana; 



 23 

94.  
Uchwała  Nr II/18/2014  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 
 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty skarbowej  
w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
 za inkaso; 

 
•••• Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. U. z 
2015r., poz. 89 z dnia 15 stycznia 2015r.) i Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i 
Biuletynie Informacji Publicznej.  
Dnia 2 lutego 2015 roku pomiędzy Gminą Miejską Tczew, a firmą Tomasz Albrycht HOTEL 
CONSULTING. zawarto umowę nr 96/02/2015, w którym Gmina powierzyła, a Wykonawca  
zobowiązał się do poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa za czynności dokonywane przez 
Starostwo Powiatowe w Tczewie. Umowa została zawarta na okres do dnia 3 listopada 2018r.  
 

 
Wytworzył: Wydział Organizacyjny i Kadr 

Tczew, dnia 07.04.2015r. 


