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załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2015 roku 
 

REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  ZA  2015  ROK 
 

 

Lp. 
 

Numer uchwały, 
data podjęcia uchwały 

 

 
Tytuł uchwały 

 
Sposób realizacji uchwały 

1.  
Uchwała  Nr III/19/2015  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 

 tych odpadów; 
 

 
● Uchwała w sprawie  szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  
odpadów została przyjęta i wprowadzona do realizacji. 

2.  
Uchwała Nr III/20/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 
 

 
● Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania 
deklaracji wprowadzono możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2015r., poz. 298 z dnia 03 
lutego 2015r.), w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z 
prawem. 
 

3.  
Uchwała Nr III/21/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew; 

 

 
● Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew została przyjęta i wprowadzona do realizacji. 

4.  
Uchwała Nr III/22/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia  

z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis nieruchomości zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 

 
● W związku z wejściem w życie z dniem 15.11.2014r. nowego rozporządzenia RM 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis oraz wprowadzenia nowego wzoru formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis koniecznym było dostosowanie 
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 w zakresie usług gastronomicznych 
położonych na terenie objętym  

Programem rewitalizacji w obrębie  
Starego Miasta Tczewa; 

załącznika nr 2 uchwalonego uchwałą Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
27.02.2014r. do obecnie funkcjonującego wzoru formularza informacji. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2015r., poz. 461 z dnia 16 lutego 
2015r.), w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z prawem. 
 

5.                                          
  Uchwała Nr III/23/2015                             
  Rady Miejskiej w Tczewie         
  z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego 

konkursu ofert oraz kryteriów wyboru 
ofert na zapewnienie możliwości 

korzystania z wychowania przedszkolnego 
 w niepublicznych przedszkolach; 

 

 
● uchwała obowiązuje; 

6.  
Uchwała Nr III/24/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego na realizację 

programu “ Chronię życie przed rakiem ”; 

 
● Uchwałą Nr III/24/2015 Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego ze środków budżetu miasta na 2015 rok na 
dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego 
HPV „Chronię życie przed rakiem” do wysokości 20.000,- zł. 

7.  
Uchwała Nr III/25/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie: przyjęcia Miejscowego 

Programu Wspierania Rodziny 
 na lata 2015 -2017; 

 
● Uchwałą Nr III/25/2015 Rada Miejska w Tczewie uchwaliła Program Wspierania Rodzin na 
lata 2015 – 2017. Program jest realizowany przez MOPS w Tczewie i stanowi długofalowy plan 
działania określający cele i kierunki rozwoju służące wspieraniu tczewskich rodzin. 

8.  
Uchwała Nr III/26/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia Planu 

modernizacji i rozwoju ZWiK Sp.zo.o. 
 w Tczewie na lata 2015 -2017; 

 
● Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o.                   
w Tczewie na lata 2015 – 2017. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

9.  
Uchwała Nr III/27/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie: przyznania dzierżawy budynku 
położonego w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, 

stanowiącego własność Gminy Miejskiej 
Tczew, pierwszeństwa w jego nabyciu; 

 
● wykonano – umowa dzierżawy nr 237/04/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r.; 

10.  
Uchwała Nr III/28/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2015r.; 

 
● zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.; 
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11.  
Uchwała Nr III/29/2015   
Rady Miejskiej Tczewie           

z dnia 29 stycznia 2015r. 

  
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015r.;  

 
● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze, 
zaplanowano do przeprowadzenia cztery kontrole problemowe, tj.  
- Szkoła Podstawowa Nr 10 i Nr 2 w Tczewie, temat kontroli: Monitoring przygotowania szkół 
podstawowych do roku szkolnego 2015/2016: 
1) analiza zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych w latach 2013/2014 
2) procedura i skuteczność dystrybucji bezpłatnych podręczników do klasy pierwszej. 
- Szkoła Podstawowa Nr 12, Nr 7 i Nr 8 w Tczewie, temat kontroli: Monitoring przygotowania 
szkół podstawowych do roku szkolnego 2015/2016: 
1) analiza zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych w latach2013/2014. 
2) procedura i skuteczność dystrybucji bezpłatnych podręczników do klasy pierwszej, 
- Szkoła Podstawowa Nr 11 i Nr 5 w Tczewie, temat kontroli:  Monitoring przygotowania szkół 
podstawowych do roku szkolnego 2015/2016: 
1) analiza zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych w latach 
2013/2014. 
2) procedura i skuteczność dystrybucji bezpłatnych podręczników do klasy pierwszej. 
- Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, temat kontroli:  Organizacja i finansowanie 
kalendarza rozgrywek sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
 

12.  
Uchwała Nr III/30/2015       
Rady Miejskiej w Tczewie               
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej 
 w Tczewie na 2015r.; 

 
● zatwierdzono plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2016 rok: Komisji 
Finansowo-Budżetowej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Polityki Społecznej, Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; 

13.  
Uchwała Nr III/31/2015    
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

 
w sprawie odwołania Zenona Drewy 
 ze składu Komisji Edukacji, Kultury 

 i Kultury Fizycznej i powołania do składu 
Komisji Polityki Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Tczewie kadencji 2014 -2018;  

 
● na wniosek radnego Zenona Drewy Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie 
odwołania Zenona Drewy ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i powołania do 
składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2014-2018; 

14.  
Uchwała Nr III/32/2014 
 Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 26 lutego 2015r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/195/2012  

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  
25 października 2012r. w sprawie 
określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew; 
 

 
● uchwała stosowana na bieżąco; 
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15.  
Uchwała Nr III/33/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 26 lutego 2015r. 

 

 
w sprawie uchwalenia 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.  
Plan opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 poz. 1310. 

16.  
Uchwała Nr III/34/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 lutego 2015r. 

 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa w obszarze dawnego poligonu w 

rejonie osiedla Górki w Tczewie; 
 

 
● W trakcie procedura sporządzenia zmiany studium zgodnie z przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

17.  
Uchwała Nr IV/35/2015      
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 26 lutego 2015r. 

 

 
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 
i Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem.  
Zgodnie z podjętą uchwałą w celu umożliwienia mieszkańcom miasta Tczewa zapłaty opłaty 
skarbowej w miejscu, gdzie załatwiana jest indywidualna sprawa z zakresu administracji 
publicznej podlegającej tej opłacie, na wniosek Izby Celnej w Gdyni postanowiono zarządzić 
pobór tej opłaty w drodze inkasa w kasach Urzędu Celnego w Gdańsku. 
 

18.  
Uchwała Nr IV/36/2015      
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 26 lutego 2015r. 

 

 
w sprawie: zatwierdzenia taryf  

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
 i zbiorowego odprowadzania ścieków przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
 Spółka 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 
kanalizacyjnych, świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie  i obowiązują od 01.04.2015r. 
do 31.03.2016r. 

19.  
Uchwała Nr V/37/2015    

Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 26 marca 2015r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta  

Tczewa na 2015 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody       -176.463.484 zł, 
2) wydatki       -185.875.745 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 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych. 



 5 

6) ustalono dotacje podmiotowe 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 27 marca 2015r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

 

20.  
Uchwała Nr V/38/2015   

Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 26 marca 2015r. 

 

 
w sprawie zmian 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; 

21.  
Uchwała Nr V/39/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 26 marca 2015r. 

 
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”. 

22.  
Uchwała Nr V/40/2015                                                      

Rady Miejskiej w Tczewie                                                               
z dnia 26 marca 2015r. 

 
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 2010r. przyjęła zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

2. Zgodnie z ww. uchwałą, zaplanowane zostały w budżecie Miasta Tczewa na rok 2015 na 
dotacje środki w wysokości 50 000 zł.   

3. W sprawie udzielenia dotacji przez Gminę w 2015 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w obszarze 
wpisanym do rejestru do tut. Urzędu wpłynęły kompletne 2 wnioski.  

4. Po analizie wniosków i zakresu planowanych robót oraz uwzględniając kwotę, która była 
do dyspozycji, Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 26 marca 2015r. 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 obramieniu mosiężnym w kościele 
farnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie, (2) Wspólnocie Mieszkaniowej 
budynków przy ul. Lipowej 5-6 i Podgórnej 1 w Tczewie na przeprowadzenie remontu 
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elewacji frontowej. 
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 V/41/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 marca 2015r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii 
w mieście Tczewie na rok 2015; 

 
● Uchwałą Nr V/41/2015 Rada Miejska w Tczewie zwiększyła liczbę członków Komisji z 10 na 
12, w tym 3 osób będących radnymi Rady Miejskiej w Tczewie – po jednym przedstawicielu z 
każdego klubu Rady.   

24.  
Uchwała Nr V/42/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 marca 2015r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w 
zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w Tczewie na rok 2015;  

 
● Uchwałą Nr V/42/2015 Rada Miejska w Tczewie zmieniła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia 
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Tczewie na 
rok 2015 i wprowadziła plan prac społecznie użytecznych na rok 2015 realizowanych w ramach 
Programu Aktywizacji i Integracji. Głównym założeniem jest stworzenie 40 miejsc pracy 
ramach PAI. 
 

25.  
Uchwała Nr V/43/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 marca 2015r. 

 
w sprawie utworzenia na obszarze miasta 
Tczewa odrębnych obwodów głosowania  

dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

 na dzień 10 maja 2015r.; 
 

 
● dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
10 maja 2015r. zaszła konieczność utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach; 
zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego tworzy się obwody głosowania m.in. w zakładach 
opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców, a 
gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po 
zasięgnięciu opinii kierownika danej jednostki. Urząd Miejski w Tczewie otrzymał pozytywną 
opinię Kierownika Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie w sprawie utworzenia trzech 
odrębnych obwodów na poszczególnych oddziałach szpitalnych: 
1. obwód Nr 26 – dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalach Tczewskich S.A.  
z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. 30 Stycznia 57/58; 
2. obwód Nr 27– dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalach Tczewskich S.A.  z 
siedzibą obwodowej wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. Ignacego Paderewskiego 11; 
3. obwód Nr 28 – dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalach Tczewskich S.A.  
z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. 1 Maja 2; 
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26.  
Uchwała Nr V/44/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 marca 2015r. 

 
w sprawie zmiany siedzib obwodowych 
komisji wyborczych na obszarze miasta 

Tczewa; 
 

 
● Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 mająca swoją siedzibę w Urzędzie Stanu Cywilnego przy 
ul. Armii Krajowej nr 39 została przeniesiona do Gimnazjum Nr 3 przy ul. Władysława Jagiełły 
nr 8, natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 mająca siedzibę w Obwodowym Urzędzie 
Miar O/Tczew przy ul. Rokickiej nr 16, została przeniesiona do przedszkola Akademia 
Przedszkolaka przy ul. Andersena 2F; 
 

27.  
Uchwała Nr VI/45/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 kwietnia 2015r. 

 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miejskiej Tczew; 

 
Wydział Spraw Społecznych informuje, że w dniu 01.04.2015r. Prezydent Miasta Tczewa 
Zarządzeniem nr 104/2015 zatwierdził roczną listę przydziałów mieszkań na 2015 rok.               
Na liście ujęto 57 rodzin o niskich dochodach, w tym 30 z listy 2014r.  Na podstawie tej listy 
na dzień 31.12.2015 roku przydzielono 10 lokali  mieszkalnych. Na liście rocznej pozostały 34 
rodziny.  
Ponadto Prezydent Miasta zatwierdził listę 21 lokali znajdujących się w budynku położonym 
przy ulicy Sambora 5, przeznaczonym do rozbiórki. Na dzień 31.12.2015 roku przyznano       
18 lokali (w tym 8 lokali socjalnych). Do wykwaterowania zostały 3 rodziny. 
 

28.  
Uchwała Nr VI/46/2015 

  Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 30 kwietnia 2015r. 

 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

 i rozliczenia dotacji celowej 
 na dofinansowanie prac związanych 

 z modernizacją źródeł energii cieplnej  
w ramach konkursu 

 “ Czyste powietrze Tczewa ”; 

 
● Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano wnioskodawcom dofinansowanie do wymiany 
ogrzewania z zasilanego węglem na ciepło dostarczane z GPEC Tczew lub ogrzewanie zasilane 
gazem. Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie do wymiany ogrzewania  w ramach 
konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. W ramach konkursu w 2015 roku zlikwidowano 64 piece węglowe. Ze 
środków budżetu miasta udzielono dotacji w kwocie 20 924 zł, środki zrefundowane w formie 
dotacji przyznanej Gminie Miejskiej Tczew przez WFOŚiGW w Gdańsku wyniosły 54 352 zł. 
 

29.  
Uchwała Nr VI/47/2015 

  Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 kwietnia 2015r. 

 
w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew;  

 
●Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem strategicznym, 
przygotowanym na lata 2015-2020. Na podstawie przedmiotowego opracowania Gmina Miejska 
Tczew będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania 
zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Gminy Miejskiej i poprawy jakości 
powietrza. 

30.  
Uchwała Nr VI/48/2015 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 kwietnia 2015r. 

 
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia 

 “ Żuławy ”  
z siedzibą Nowym Dworze Gdańskim; 

 
● 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 tej organizacji. Na podstawie niniejszej uchwały Gmina 
Miejska Tczew wystąpiła ze Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą w nowym Dworze Gdańskim. 
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31.  
Uchwała Nr VI/49/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 kwietnia 2014r. 

 

 
w sprawie przyjęcia statutu jednostki 

budżetowej pod nazwą 
 Zakład Usług Komunalnych w Tczewie; 

 
● Uchwała w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług 
Komunalnych w Tczewie została przyjęta i przekazana do ZUK. 

32.  
Uchwała Nr VII/50/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2014 rok; 

 
●Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Z 
2015r. poz. 2163 z dnia 14 lipca 2015r.), 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 30 marca 2015r. informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 
2014r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury a w dniu 06.05.2015r. sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 
2014 rok. Informacja, o której mowa wyżej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę 
Miejską. 
 

33.  
Uchwała Nr VII/51/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Tczewa absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2014 rok; 
 

 
●Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 
2014 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczewa za 2014 rok, Sprawozdaniem 
finansowym instytucji kultury za 2014 rok, Sprawozdaniem o umorzonych zaległościach wobec 
budżetu miasta za 2014 rok, Informacją o stanie mienia komunalnego oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej i opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – udzieliła Prezydentowi 
Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.; 

 

34.  
Uchwała Nr VII/52/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2015 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody       -176.908.994 zł, 
2) wydatki       -186.162.429 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 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na 

zadania związane z ochroną środowiska. 
6) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 

na zadania związane z gospodarką odpadami. 
7) ustalono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 
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sfinansowanych. 
8) ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów 

publicznych. 
9) ustalono dotacje celowe 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 czerwca 2015r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

35.  
Uchwała Nr VII/53/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2015 – 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; 

36.  
Uchwała Nr VII/54/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie: emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu; 

 
● Prezydent Miasta Tczewa zarządzeniem Nr 213/2015 z dnia 30.06.2015r. powołał Komisję 
do przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy 
Miejskiej Tczew. 
W dniu 30.06.2015r. do 14 banków zostało wysłane zaproszenie do złożenia ofert na wybór 
agenta emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000 zł z terminem ich wykupu w 2027 
roku.  
W ustalonym terminie , tj. do dnia 17.08.2015r. dwa spośród 14 banków złożyły swoje oferty, 
tj. Bank Polska Kasa Opieki SA Gdański oraz PKO BP SA Warszawa. Po dokonaniu oceny 
złożonych ofert Komisja wybrała najtańszą złożoną przez PKO BP w Warszawie. 
 

37.  
Uchwała Nr VII/55/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r.  

 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa 

obejmującego południową część terenu  
tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy 
Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej 

granicy miasta; 
 

 
● W trakcie procedura sporządzenia planu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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38.  
Uchwała Nr VII/56/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie: wyrażenia zgody  
na dokonanie darowizny;  

 
● wykonano- zawarto akt not darowizny  2.09.2015r.; 

39.  
Uchwała Nr VII/57/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji rewizyjnej na II półrocze 2015r.;  

 
● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze, 
zaplanowano do przeprowadzenia jedną kontrolę kompleksową i dwie kontrole problemowe, tj.: 
- Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie, temat kontroli: Rozliczenie 
dotacji dla Stowarzyszenia Piłkarskiego „Gryf2009 Tczew” w latach 2013 – 2014, 
- Skarbnik Miasta Tczewa, temat kontroli: Zaległości w podatku od nieruchomości w latach 
2013 – 2014, 
- Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie, temat kontroli: Analiza 
wydanych decyzji dodatków mieszkaniowych. 
 

40.  
Uchwała nr VII/58/2015   
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie ustalenia składu osobowego 

zespołu opiniującego wyróżnienia  
“ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ” 

 w okresie kadencji 2014 -2018; 

 
● Rada Miejska w Tczewie ustaliła skład osobowy zespołu  opiniującego wyróżnienia „Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2014 – 2018; W skład zespołu wchodzą :  
1) Czesław Roczyński  – radny przedstawiciel Klubu Radnych PnP 
2) Rajmund Dominikowski  – radny przedstawiciel Klubu Radnych PO 
3) Mieczysław Matysiak –  radny przedstawiciel Klubu Radnych PiS 
4)Adam Urban – Z-ca Prezydenta Miasta, przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa 
 

41.  
Uchwała Nr VII/59/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 

 
w sprawie powołania Zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych; 

 
●powołano Zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów powszechnych w następującym 
składzie osobowym:  
- Marcin Szulc – przewodniczący Zespołu, radny Rady Miejskiej w Tczewie 
- Kazimierz Mokwa – radny Rady Miejskiej w Tczewie 
- Tomasz Klimczak – radny Rady Miejskiej w Tczewie 
-  Katarzyna Mejna – przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa 
-  asp. sztab. Arkadiusz Pałkowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy 
   Powiatowej Policji w Tczewie 
- Agnieszka Długosz – Glinicka – Sędzia Sądu Rejonowego w Tczewie; 
Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych wynika z art. 
163 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych. 
 

42.  
Uchwała Nr VII/60/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
w sprawie zmiany siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na obszarze 
 miasta Tczewa; 

 
●wprowadzono zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu glosowania Nr 19 – 
wyznaczono siedzibę w Forum Inicjatyw Społecznych , ul. Łazienna Nr 5;  
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43.  
Uchwała Nr VII/61/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

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

 
● W wyniku zmiany ustawy z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw uchylono m.in. przepis stanowiący podstawę 
różnicowania stawek opłat oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. Spowodowało to 
zniesienie ulgi dotyczącej trzeciego i następnego dziecka do ukończenia 18-go roku życia. 
Zmiana ta spowodowała konieczność naniesienia poprawki do deklaracji stanowiącej załącznik 
nr 1 do uchwały Nr XLVIII/390/2014 RM z dnia 30.10.2014r.   
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2015r. poz. 2146 z dnia 13 lipca 2015r.), 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 VII/62/2015  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty; 

 
● W wyniku zmiany ustawy z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw uchylono m.in. przepis stanowiący podstawę 
różnicowania stawek opłat oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. W związku z 
powyższym uchylono ulgi dotyczące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
trzecie i kolejne dziecko. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2015r. poz. 2162 z dnia 14 lipca 2015r.), 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. 
 

45.  
Uchwała nr VII/63/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 

 
w sprawie utworzenia na obszarze miasta 
Tczewa odrębnych obwodów głosowania  

dla przeprowadzenia referendum 
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień  

6 września 2015r.; 

 
● dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 
2015r. zaszła konieczność utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach; zgodnie z 
art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego tworzy się obwody głosowania m.in. w zakładach opieki 
zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców, a gdy 
liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu 
opinii kierownika danej jednostki. Urząd Miejski w Tczewie otrzymał pozytywną opinię 
Kierownika Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie w sprawie utworzenia trzech 
odrębnych obwodów na poszczególnych oddziałach szpitalnych: 
1. obwód Nr 26 – dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalach Tczewskich S.A.  
z siedzibą obwodowej komisji ds. referendum w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. 30 Stycznia 
57/58; 
2. obwód Nr 27 – dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalach Tczewskich S.A.  
z siedzibą obwodowej komisji ds. referendum w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. Ignacego 
Paderewskiego 11; 
3. obwód Nr 28 – dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalach Tczewskich S.A.  
z siedzibą obwodowej komisji ds. referendum w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. 1 Maja 2; 
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46.  
Uchwała Nr VIII/64/2015   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 06 sierpnia 2015r. 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
za cenę niższą niż wartość rynkowa;  

 
● wykonano – akt not sprzedaży 23.09.2015r.;  
 

47.  
Uchwała nr IX/65/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 sierpnia 2015r. 

 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
informacji o kandydatach na ławników;   

 
● art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych 
zobowiązuje rady gmin do zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o 
kandydatach na ławników; zasięgnięto od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016r. do 
2019r.;  
 

 48.  
Uchwała IX/66/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 sierpnia 2015r. 

 

 
zmieniająca uchwałę 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. 

49.  
Uchwała Nr IX/67/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 sierpnia 2015r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

Nowego Centrum usługowego przy 
 ul. Wojska Polskiego w Tczewie; 

 
● Przeprowadzono procedurę zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Plan opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 poz. 3405. 

50.  
Uchwała Nr IX/68/ 2015   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 27 sierpnia 2015r. 

zmieniająca uchwałę Nr VII/54/2015 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 

2015r. w sprawie: emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu; 

 
● uchwała Nr VII/54/2015  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  25 czerwca 2015r. w sprawie: 
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została 
podjęta na podstawie ustawy o obligacjach, która straciła swoją moc z dniem 30.06.2015r. W 
związku z tym że Gmina Miejska Tczew emitowała obligacje komunalne w II półroczu 2015r. 
zasadnym było podjęcie uchwały zgodnej co do obowiązującej podstawy prawnej. 
 

51.  
Uchwała Nr IX/69/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 sierpnia 2015r. 

 
w sprawie utworzenia na obszarze miasta 
Tczewa odrębnych obwodów glosowania 
 dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
 na dzień 25 października 2015r.; 

 
● dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 25 października 2015r. zaszła konieczność utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w szpitalach; zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego tworzy się obwody 
głosowania m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich 
przebywać co najmniej 15 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można 
utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika danej jednostki. Urząd Miejski w 
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 Tczewie otrzymał pozytywną opinię Kierownika Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie 
w sprawie utworzenia trzech odrębnych obwodów na poszczególnych oddziałach szpitalnych: 
1. obwód Nr 26 – dla uprawnionych wyborców przebywających w szpitalach Tczewskich S.A.  z 
siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. 30 Stycznia 57/58; 
2. . obwód Nr 27 – dla uprawnionych wyborców przebywających w szpitalach Tczewskich S.A.  
z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. Ignacego 
Paderewskiego 11; 
3. . obwód Nr 28 – dla uprawnionych wyborców przebywających w szpitalach Tczewskich S.A.  
z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalach Tczewskich S.A. ul. 1 Maja 2; 
 

52.  
Uchwała nr X/70/2015 Rady 

Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 września 2015r. 

 
w sprawie; powołania doraźnej komisji  
do sprawdzenia prawidłowości złożonego 
wniosku o przeprowadzenie referendum 
 w sprawie likwidacji Straży Miejskiej; 

 

 
● W dniu 15 września 2015 r. Pełnomocnik grupy inicjatywnej obywateli złożył do Urzędu 
Miejskiego w Tczewie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży 
Miejskiej w Tczewie. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  o referendum lokalnym (Dz. 
U. 2013, poz. 706, z 2015 r. poz. 2871) nakazują organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego powołanie ze swojego składu komisji do sprawdzenia, czy wniosek o 
przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. W skład komisji weszli: 
1) Kazimierz Mokwa – Klub Radnych Porozumienie na Plus  
2) Tomasz Klimczak – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
3) Rajmund Dominikowski – Klub Radnych Platforma Obywatelska 
4) Zenon Drewa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie 
 

53.  
Uchwała Nr X/71/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 września 2015r. 

 

 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie  
ul. Głowackiego w Tczewie; 

 

 
● W trakcie procedura sporządzenia zmiany planu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

54.  
Uchwała Nr X/72/2015 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 września 2015r. 

 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie 

 ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 
 i ul. 30 Stycznia w Tczewie;  

 
● W trakcie procedura sporządzenia zmiany planu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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55.  
Uchwała Nr X/73/2015 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 września 2015r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2014-2027; 

 
●uchwała obowiązuje i jest realizowana; 

56.  
Uchwała Nr X/74/2015 

 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 24 września 2015r. 

 
w sprawie określenia warunków i trybu 

przyznawania nagród oraz przyznawania, 
pozbawiania i wstrzymywania stypendiów 

sportowych; 

 
Uchwałą Nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2015r. uchwalono 
Program Rozwoju Sportu na lata 2015 – 2018. Program formułuje zasady i priorytetowe 
zadania publiczne w obszarze sportu, stanowiące zarazem deklarację współpracy miasta ze 
stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na zasadach partnerstwa i jawności. 

57.  
Uchwała Nr X/75/2015 

  Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 24 września 2015r. 

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

 dla Powiatu Tczewskiego; 

 
● Uchwała została przyjęta do realizacji. 

58.  
Uchwała Nr XI/76/2015 

 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 08 października 2015r. 

 

 
w sprawie: odrzucenia wniosku o 

przeprowadzenie referendum gminnego 
 w sprawie likwidacji Straży Miejskiej;  

 
● Rada Miejska w Tczewie zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000r.                         
o referendum lokalnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 706 z późn. zm.) odrzuciła wniosek o 
przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Tczewie, 
złożony przez pełnomocnika inicjatora referendum dnia 15 września 2015 r. w związku z 
niespełnieniem wymogu złożenia podpisów pod wnioskiem przez 10% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców gminy; 

59.  
Uchwała Nr XII/77/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie         

z dnia 29 października 2015r. 

 
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej 

do przeprowadzenia wyboru ławników 
 do sądów powszechnych i ustalenia 

regulaminu tajnego glosowania;   

 
● wybory ławników do sądów powszechnych, zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych dokonywane są w głosowaniu tajnym przez rady 
gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów; aby przeprowadzić wybory w 
głosowaniu tajnym należy wybrać Komisje Skrutacyjną i ustalić dla niej sposób głosowania 
zgodnie z  § 65 Statutu Miasta Tczewa; Rada Miejska w Tczewie powołała Komisje 
Skrutacyjną do przeprowadzenia w głosowaniu tajnym ławników do sądów powszechnych na 
okres kadencji 2016 -2019 w następującym składzie: 
1. Szulc Marcin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
2. Bejgrowicz Krzysztof – członek Komisji Skrutacyjnej 
3. Klimczak Tomasz – członek Komisji Skrutacyjnej 
Ustalono regulamin tajnego głosowania do przeprowadzenia wyborów ławników, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
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60.  
Uchwała Nr XII/78/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 października 2015r. 

 
w sprawie: stwierdzenia wyboru ławników 

do sądów powszechnych; 
 

 
● w wyniku tajnego głosowania na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2016 -
2019 zostało wybranych; 
1. do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 12 osób ( listę wybranych ławników stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały); 
2. do Sądu Okręgowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osoba (listę 
wybranych ławników stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały); 
3. do Sądu Rejonowego w Tczewie  - 10 osób (listę wybranych ławników stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały); 
Terminie do końca października 2015r. listy ławników wraz z dotyczącymi ich danymi 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie przekazał prezesom właściwych sądów 
powszechnych; 
 

61.  
Uchwała Nr XII/79/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 października 2015r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 

miasta Tczewa; 

 
● Minister Finansów z powodu deflacji obniżył górne stawki podatków i opłat lokalnych na 
2016r. o 1,2%. Określone na terenie miasta Tczewa stawki podatku od nieruchomości na 
2015 r. mieszczą się w górnych granicach stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra 
Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015r., za wyjątkiem § 1. Pkt 2 lit. b, dla której 
ustalono stawkę 22,86 zł. Obniżenie przez Radę Miejską stawki z 23,00 zł na 22,86 zł 
pomniejszy dochód miasta o około 80.000 zł. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2015r. poz. 3505 z dnia 23 listopada 2015r.), 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. 
 

62.  
Uchwała Nr XII/80/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 października 2015r. 
 

 
 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa; 

 
● Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r . o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2015  poz. 1045) zmieniła z dniem 1 stycznia 2016 r. w art. 10 ust. 1 pkt 
7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy opodatkowania i wysokości podatku od 
poszczególnych klas  autobusów. 
Należało więc w uchwale XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Tczewa dokonać zmiany podstawy opodatkowania autobusów dostosowując ją do 
obowiązujących  przepisów. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2015r. poz. 3504 z dnia 23 listopada 2015r.), 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. 
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63.  
Uchwała Nr XII/81/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 października 2015r. 

 
w sprawie wprowadzenia i określenia 
wysokości stawek opłaty targowej  

w mieście Tczewie; 

 
● Uchwała została przyjęta i przekazana do Zakładu Usług Komunalnych celem realizacji. 

64.  
Uchwała Nr XII/82/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie         

z dnia 29 października 2015r. 

 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2015 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody       -186.546.223 zł, 
2) wydatki       -195.599.658 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 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych. 
6) ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów 

publicznych. 
7) ustalono dotacje celowe 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 30 października 2015r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

65.  
Uchwała nr XII/83/2015  
Rady Miejskiej w Tczewie         

z dnia 29 października 2015r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2015 -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; 

66.  
Uchwała Nr XII/84/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 października 2015r. 

 
w sprawie: uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew 
 z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016; 

 
● Uchwałą Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r. 
uchwalono Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2016; 
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67.  
Uchwała Nr XII/85/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 października 2015r. 
 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego; 

 
● Na wniosek Powiatu Tczewskiego zmieniona została nazwa zadania objętego dotacją celową, 
stąd uchwalona  została uchwała zmieniająca uwzględniająca nową nazwę zadania.   

68.  
Uchwała Nr XII/86/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 października 2015r. 

 
w sprawie skargi na działalność Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 
 

 
● W dniach 09 lipca 2015 r. i 17 sierpnia 2015 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Tczewie wpłynęły skargi mieszkańca Tczewa na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dotyczące odmowy przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup 
ciśnieniomierza. 
Skargi przekazano do Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia. Równocześnie zwrócono się do 
Prezydenta Miasta Tczewa oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
o udzielenia stosownych wyjaśnień.  
Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami Dyrektora MOPS,  z której wynika, iż 
skarżący objęty jest systematyczną pomocą społeczną.  
Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu i na sesji 29 października 
2015r.  uznała skargi za bezzasadne. 
 

69.  
Uchwała Nr XII/87/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie           

z dnia 29 października 2015r. 

 
 w sprawie skargi na działalność 

Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp.zo.o. w Tczewie; 

 
● Dnia 05 października 2015 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła 
skarga  mieszkańca Tczewa  dotyczącą stanu technicznego  zajmowanego mieszkania, 
znajdującego się w zasobach Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  
Skarga ta została przekazana do Prezydenta Miasta Tczewa celem udzielenia stosownych 
wyjaśnień i do Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia.  
Komisja w ramach prowadzonych działań wyjaśniających zapoznała się z wyjaśnieniami 
udzielonymi przez Prezydenta Miasta Tczewa, z których wynika, iż skarżąca otrzymała lokal 
socjalny w stanie nie budzącym żadnych obaw przed jego eksploatacją, skarżąca nie wniosła  
żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego oraz estetycznego lokalu. 
Po zgłoszeniu problemu wystąpienia wilgoci w lokalu, Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie kilkukrotnie przeprowadziło niezapowiedziane wizje, podczas 
których stwierdzono nieprawidłowe użytkowanie zajmowanego przez skarżącą lokalu, co 
przyczyniło się do zawilgocenia, a w efekcie końcowym do zagrzybienia lokalu. 
Dodatkowo Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie podjęło 
decyzję o wykonaniu dodatkowych prac, w tym m.in. odpowietrzeń przestrzeni pomiędzy 
stropem piwnicy i podłogą oraz zleciło wykonanie posadzki, której brak mógł niekorzystnie 
wpływać na poziom wilgoci. Ponadto  w kominie zainstalowano metalowy wkład kominowy. 
Z ustaleń wynika, iż TTBS Sp. z o.o. zaplanowała rozpoczęcie dodatkowych prac oraz 
zakończenie procesu odwilgocenia tj. odmalowanie ścian, wykonanie zabiegu ozonowania itp., na 
co skarżąca nie wyraziła zgody 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z w/w wyjaśnieniami uznała skargę za bezzasadną. 
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70.  
Uchwała Nr XIII/88/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 listopada 2015r. 

 

 
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych w mieście Tczewie 
na rok 2016;   

 
Jest podstawą do zawarcia umowy z PUP i realizacji zadań w 2016r. Głównym założeniem jest 
stworzenie 42 miejsc pracy oraz 20 miejsc pracy w ramach Programu Aktywizacji i Integracji 
(PAI). Na ten cel miasto przeznaczyło 59.000,40 (w tym koszt realizacji PAI – 5.832,-) 

71. 
Uchwała Nr XIII/89/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 listopada 2015r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego; 

 
● Uchwałą Nr XIII/89/2015 Rada Miejska zatwierdziła dofinansowanie Ogniska 
Wychowawczego w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 do wysokości 60.000,- zł. 

72.  
Uchwała Nr XIII/90/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 listopada 2015r. 

 

 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

dla Miasta Tczewa na lata 2016 -2020; 

 
● Uchwałą Nr XIII/90/2015 Rada Miejska w Tczewie uchwaliła Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta 
Tczewa na lata 2016 - 2020 w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 
ochrony ofiar oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym.   

73.  
Uchwała Nr XIII/91/2015  
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 26 listopada 2015r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 

Tczewie na rok 2016; 
 

 
● Uchwałą Nr XIII/91/2015 Rada Miejska zatwierdziła GPPiRPAiPN w mieście Tczewie na rok 
2016. Przedstawiony program zawiera kwoty jakie zaplanowane są na realizację zadań 
własnych Gminy. 

74.  
Uchwała Nr XIII/92/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 26 listopada 2015r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
i przystąpienia do Stowarzyszenia Polska 

Unia Mobilności Aktywnej; 

 
● wyznaczono pana Adama Urban – Zastępcę Prezydenta Miasta Tczewa jako delegata Gminy 
Miejskiej Tczew na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności 
Aktywnej z siedzibą w Gdańsku; zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Statutu Polskiej Unii Mobilności 
Aktywnej, członkowie stowarzyszenia działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich 
przedstawicieli, których wyznaczają w drodze uchwały; 
 

75.  
Uchwała Nr XIII/93/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 26 listopada 2015r. 

 
w sprawie wzoru formularzy niezbędnych 

do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego; 

 

 
● uchwałą dokonano zmiany treści zapisu dla gruntów pod wodami oraz wprowadzono nową 
stawkę podatku od nieruchomości  od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem 
rewitalizacji; 
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76.  
Uchwała Nr XIII/94/2015     
   Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 26 listopada 2015r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie miasta Tczewa; 

 
Ustawa o rewitalizacji z dnia 09.10.2015 r. wprowadza nową stawkę podatku od nieruchomości 
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. W związku z tym należało dokonać zmiany 
uchwały Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2015r. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2015r. poz. 
4042 z dnia 14 grudnia 2015r.), 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. 
 

77.  
Uchwała Nr XIII /95/ 2015     
Rady Miejskiej w Tczewie                   
z dnia 26 listopada 2015r. 

 
w sprawie wprowadzenia i określenia 
wysokości stawek opłaty targowej  

w mieście Tczewie; 

 
●Uchwała została przyjęta i przekazana do Zakładu Usług Komunalnych celem realizacji. 

78.  
Uchwała Nr  XIII/96/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 26 listopada 2015r. 

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i stawki tej opłaty; 

 
Po przeprowadzonej analizie poniesionych kosztów na realizację systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz wpływami dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów 
komunalnych, powstała konieczność podwyższenia kosztu jednostkowej opłaty zarówno za 
odpady komunalne  zbierane w sposób selektywny w wysokości 13,50 zł i nieselektywny w 
wysokości 22,00 zł. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2015r. poz. 
4009 z dnia 11 grudnia 2015r.), 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. 
 

79.  
Uchwała Nr XIII/97/ 2015   
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 26 listopada 2015r. 

w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Tczewa i Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie; 

 
● Dnia 16 listopada  2015 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga  
mieszkańca Tczewa  na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie dotyczącą braku pomocy finansowej na zakup leków.  
Skarga ta została przekazana do Komisji Rewizyjnej oraz do Prezydenta Miasta Tczewa, 
celem udzielenia stosownych wyjaśnień. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze szczegółowymi  wyjaśnieniami, na sesji Rady Miejskiej 
w Tczewie 22 grudnia 2015 r. uznała w/w skargę za bezzasadną.  
 

80.  
Uchwała Nr XIV/98/ 2015 
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2015 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 
grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 

1. dochody      -188.596.323,06 zł, 
2. wydatki      -197.649.758,06 zł, 



 20 

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 dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów 

publicznych. 
6. ustalono dotacje celowe 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 30 października 2015r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

81.  
Uchwała Nr XIV/99/ 2015    
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej 

 Prognozy Finansowej miasta Tczewa 
 na lata 2015 -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; 

82.  
Uchwała  Nr XIV/100/2015    
 Rady Miejskiej w Tczewie     
 z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

budżetu miasta, których niezrealizowane 
kwoty nie wygasają z upływem  

roku budżetowego 2015; 

 
● Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w 
roku budżetowym 2015 i będą kontynuowane w roku 2016, organ stanowiący, na mocy 
obowiązujących przepisów podjął w/w uchwałę. Ostateczny termin dokonania wydatków 
ustalono dla: 
− zadania nr 1 „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

produkcyjno-usługowego w rejonie ul. Bałdowskiej w Tczewie” na dzień 29.02.2016r. 
− zadania nr 2 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie” na 
dzień 15.01.2016r. 

− zadanie nr 3 „Wykonanie dokumentacji projektowej  na budowę Sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 8” na dzień 31.03.2016r. 

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. 
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83.  
Uchwała  Nr XIV/101/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie     
 z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie 

nagród pieniężnych dla jubilatów 
 za długotrwałe pożycie małżeńskie 

 oraz dla osób, które ukończyły sto lat 
życia i gratyfikacji w formie upominków  
dla rodziców lub opiekunów prawnych 
pierwszego noworodka urodzonego  

w danym roku kalendarzowym w Tczewie;  
  

 
● uchylono nagrody pieniężne dla Jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla osób, 
które ukończyły 100 lat życia; zarządzeniem Nr 144/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 
27.04.2016r. przyznano parom małżeńskim obchodzącym jubileusz pożycia małżeńskiego 
nagrody rzeczowe; 

84.  
Uchwała Nr XIV/102/2015    
 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2016 -2029; 

 
● 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; 

85.  
Uchwała Nr XIV/103/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 

 
w sprawie budżetu miasta Tczewa  

na 2016 rok; 

 
●Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego (Dz.U. z 2016r. poz. 351 z 02 lutego 2016r.), 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 29.12.2015r. 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. 
 

86.  
Uchwała Nr XIV/104/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie ustanowienia i przyznawania 
nagród oraz wyróżnień za osiągnięcia 
 w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury; 

 
● uchwała obowiązuje; 

87.  
Uchwała Nr XIV/105/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie powołania Komisji do zniszczenia 
dokumentów złożonych przez kandydatów 

na ławników do sądów powszechnych 
 na kadencję 2016 -2019; 

 
● zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie 
sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, rada gminy ma obowiązek powołania komisji, która 
dokona zniszczenia nieodebranych dokumentów; Rada Miejska w Tczewie powołała Komisję 
doraźną do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników do 
sądów powszechnych na kadencję 2016 -2019 w następującym składzie: Marcin Szulc, Tomasz 
Klimczak, Krzysztof Bejgrowicz; Komisja dokonała protokolarnego i fizycznego zniszczenia 
dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Tczewie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych, którzy nie zostali wybrani w wyborach na kadencję 2016 -2019; 
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88.  
Uchwała Nr XIV/106/2015        
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie trybu powoływania członków  

oraz organizacji i trybu działania 
Tczewskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania 
kandydatur na członków Tczewskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego; 
 

 
●  Na podstawie Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 
2015r. zostanie powołana Tczewska Rada Działalności i Pożytku Publicznego jako organ 
konsultacyjny i opiniodawczy.   

89.  
Uchwała Nr XIV/107/2015     
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2016r.;  

 
● zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok; 

90.  
Uchwała Nr XIV/108/2015    
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r.;  

 
●Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r. , 
zaplanowano do przeprowadzenia jedną kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tczewie, w zakresie:  „Rozliczenie dotacji na zadania realizowane ze środków 
gminnych na 2015 r.” 
 

91.  
Uchwała Nr XIV/109/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie: przedłużenia terminu kontroli 

Komisji Rewizyjnej;  

 
● Zgodnie z § 90 ust 1 Statutu Miasta Tczew kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej 
niż 90 dni roboczych.  W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z 
wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie o przedłużenie o 60 dni roboczych  
kontroli przyjętej w uchwale Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 
2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r. 
dotyczącej rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia Piłkarskiego Gryf 2009 Tczew w latach 
2013-2014, na miesiąc sierpień 2015r. 
 

92.  
Uchwała  Nr XIV/110/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie: uchwalenia planu pracy 

 Rady Miejskiej w Tczewie na 2016 rok;  

 
● Zgodnie z § 28 ust 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 
przedłożył Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy na 2016 rok, uwzględniający terminy i 
tematy, który został zatwierdzony na sesji Rady Miejskie w dniu 22 grudnia 2015r.   

93.  
Uchwała Nr XIV/111/2015 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
w sprawie nadania wyróżnienia 

 ″ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ″; 
 

 
● Na wniosek Stowarzyszenia ,,Biegający Tczew”, po pozytywnej opinii Zespołu opiniującego 
wyróżnienia „Honorowy  Obywatel Miasta Tczewa” powołanego na okres kadencji 2014 – 2018, 
Rada Miejska w Tczewie nadała Panu Kazimierzowi Zimnemu wyróżnienie ,,Honorowy Obywatel 
Miasta Tczewa” za etycznie wzorową postawę sportowca, trenera i działacza sportowego, 
którego osiągnięcia sportowe i umiejętności zawodowe wpływały na promocję miasta Tczewa w 
kraju i za granicą..  
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