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załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2016 roku 
 

REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  ZA  2016  ROK 
 

 

Lp. 
 

Numer uchwały, 
data podjęcia uchwały 

 

 
Tytuł uchwały 

 
Sposób realizacji uchwały 

1.  
Uchwała  Nr XV/112/2016  
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 stycznia 2016r. 

 

 
w sprawie nadania nazwy 
 drodze wewnętrznej; 

 

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

2.  
Uchwała Nr XV/113/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 stycznia 2016r. 

 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy Saperów i 

ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych; 
 

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

3.  
Uchwała Nr XV/114/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 stycznia 2016r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tczewie 
na 2016 rok; 

 

 
● zatwierdzono plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2017 rok: Komisji 
Finansowo-Budżetowej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Polityki Społecznej, Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; 
 

4.  
Uchwała Nr XV/115/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 stycznia 2016r. 

 
w sprawie określenia kryteriów naboru 
 do szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Tczew  
dla kandydatów zamieszkałych  

poza obwodami szkół podstawowych  
oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzania tych kryteriów; 
 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorom szkół podstawowych do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. Ustalono kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, 
sposoby przeliczania ich na punkty oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzania. Uchwałą uregulowano kwestie związane z rekrutacją dla klas pierwszych szkół 
podstawowych w przypadku przyjęć na wolne  miejsca kandydatów spoza obwodów tych szkół. 

5.                                          
  Uchwała Nr XV/116/2016                             
  Rady Miejskiej w Tczewie              
  z dnia 28 stycznia 2016r. 

 
w sprawie określenia kryteriów naboru  

do gimnazjów prowadzonych przez 
 Gminę Miejską Tczew dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodami gimnazjów 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorom gimnazjów do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
Ustalono kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem jak najpełniejszej 
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, sposoby 
przeliczania ich na punkty oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. 
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oraz dokumentów niezbędnych 
 do potwierdzania tych kryteriów; 

Uchwałą uregulowano kwestie związane z rekrutacją dla klas pierwszych gimnazjów                     
w przypadku przyjęć na wolne  miejsca kandydatów spoza obwodów tych szkół. 

6.  
Uchwała Nr XVI/117/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
 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, obowiązują od 01.04.2016r. 
do 31.03.2017r. 

7.  
Uchwała Nr XVI/118/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego na realizację 

programu " Chronię życie przed rakiem "; 

 
● uchwałą Nr XVI/118/2016  Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego ze środków budżetu miasta na 2016 rok na 
dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego 
HPV „Chronię życie przed rakiem” do wysokości 20.000 zł. 

8.  
Uchwała Nr XVI/119/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
 w trybie bezprzetargowym udziałów  

w nieruchomościach na rzecz 
współwłaścicieli oraz udzielenia 

 90% bonifikaty od ceny sprzedaży; 
 

 
● na podstawie uchwały zawarto umowę sprzedaży 1/8 udziału w nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy                            
ul. Spółdzielczej 41, na rzecz współwłaścicieli oraz udzielenie 90 % bonifikaty od 
ceny sprzedaży; 
 

9.  
Uchwała Nr XVI/120/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
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 bardziej ekologiczne (zasilane gazem, pompy ciepła). 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 2016 roku zlikwidowano 32 piece węglowe. Ze środków 
budżetu miasta udzielono dotacji w kwocie 21.338 zł, środki zrefundowane formie dotacji 
przyznanej Gminie Miejskiej Tczew przez WFOŚiGW  w Gdańsku wyniosły 70.721 zł. 
 

10.  
Uchwała Nr XVI/121/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, 
przyznawania zwolnień od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, określenia 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorom przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
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tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę miejska Tczew; 
  

11.  
Uchwała Nr XVI/122/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu " Lokalny System Aktywizacji 
Społeczno – Zawodowej w partnerstwie 

tczewskim " w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 
 na lata 2014 -2020  

( RPO WP 2014-2020 ) 
współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 

 
● Gmina Miejska Tczew przystąpiła do projektu „Lokalny system aktywizacji społeczno-
zawodowej w partnerstwie tczewskim”, jak partner projektu. Projekt dotyczy wsparcia 
mieszkańców w zakresie wychodzenia z sytuacji kryzysowej i przywracania na rynek pracy. 
Liderem projektu jest Fundacja Pokolenia, a projekt jest projektem pozakonkursowym w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i jest projektem komplementarnym do 
projektów rewitalizacyjnych. Przystąpienie do projektu wymagało podjęcia uchwały przez 
Radę Miejską w Tczewie. 

12.  
Uchwała Nr XVI/123/2016   

Rady Miejskiej Tczewie           
z dnia 25 lutego 2016r. 

  
w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie;  

 
● W dniu 25 stycznia 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 
tendencyjne i rażące naruszenie prawa w trakcie podejmowania decyzji administracyjnych i 
nękanie pismami - wycena leków. Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej w celu 
rozpatrzenia. Równocześnie zwrócono się do Prezydenta Miasta Tczewa o udzielenie 
stosownych wyjaśnień. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, z której wynika, iż skarżący objęty jest 
systematyczną pomocą społeczną. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w 
postępowaniu i na sesji 25 lutego 2016r. uznała skargę za bezzasadną. 
 

13.  
Uchwała Nr XVI/124/2016    
Rady Miejskiej w Tczewie               
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Tczewie; 

 
● Dnia 25 stycznia 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na 
dyrektor Julitę Jakubowską i zastępcę Beatę Kropidłowską, dotycząca odmownej decyzji (z 
dnia 28.12.2015r.) o przyznaniu pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup 
żywności i leków oraz wglądu do akt. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował 
skargę do Komisji Rewizyjnej, występując jednocześnie do dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z pismem w sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja w ramach prowadzonych 
działań wyjaśniających zapoznała się z wyjaśnieniami, z których wynika, iż skarżący objęty 
jest systematyczną pomocą społeczną. Odnośnie wglądu do akt, skarżący zażądał 
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natychmiastowego wglądu do akt, zgodnie z procedurą poinformowano skarżącego, że 
dokumenty będą mu udostępnione w dniu 25.11.2015r. W wyznaczonym dniu skarżący nie 
stawił się. Nie kontaktował się też aby przesunąć wyznaczony termin. Komisja Rewizyjna nie 
dopatrzyła się uchybień w postępowaniu.  Na sesji  25 lutego 2016r. Rada Miejska w Tczewie, 
uznała skargę za bezzasadną. 
 

14.  
Uchwała Nr XVI/125/2016    
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 lutego 2016r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność 
 Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
● Dnia 26 stycznia 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkanki Tczewa na działalność  Prezydenta Miasta dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na 
prośbę o interwencję złożoną dnia 18 listopada 2015r. dotyczącą administrowania lokalem 
mieszkalnym przy ul. Traugutta w Tczewie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 
skierował skargę do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując jednocześnie do 
Prezydenta Miasta z pismem w sprawie udzielenia wyjaśnień. Prezydenta Miasta Tczewa 
poinformował, że skarga dotyczyła zakłócania porządku domowego i dewastacji budynku przez 
sąsiadów. W związku z tym dnia 23 listopada 2015 roku Prezydent zwrócił się do Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie, Komendy Straży Miejskiej 
oraz Komendy Powiatowej Policji w Tczewie z prośbą o zainteresowanie się przedmiotową 
sprawą i poinformowanie o podjętych działaniach, na które do chwili obecnej nie otrzymał 
odpowiedzi. Ponadto Prezydent poinformował, że skarżąca pisma o podobnej treści kierowała 
do tut. Urzędu 25 czerwca 2015r. i 08 października 2015r. Na wymienione pisma otrzymała 
odpowiedzi. W pismach tych poinformowano zainteresowaną, że sprawy przekazano, celem 
podjęcia stosownych działań do administratora mienia gminnego tj. Tczewskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie, Komendy Straży Miejskiej oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie. Urząd uznał że z uwagi na to, iż kolejne pismo skarżącej 
dotyczące tej samej kwestii nie wniosło do sprawy niczego nowego, to wcześniejsze 
odpowiedzi, które otrzymała są nadal aktualne. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z w/w ze 
stanowiskiem Prezydenta i przeprowadzeniu dyskusji omawiającej terminy i procedurę 
udzielania odpowiedzi na pisma mieszkańców miasta wynikające z ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, uznała skarg za zasadną.  Na sesji 25 lutego 2016r. Rada Miejska w 
Tczewie, uznała skargę  za zasadną, zobowiązując Prezydenta Miasta do udzielenia odpowiedzi 
na interwencję skarżącej, jak również do przestrzegania terminów i nadzór nad udzielaniem 
odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców.  
 

15.  
Uchwała Nr XVI/126/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 25 lutego 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 

 

● Dnia 9 lutego 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa z dnia 08.01.2016r. na tendencyjne przekraczanie uznania 
administracyjnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  Panią Julitę 
Jakubowską. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w 
sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami, z których wynika, iż 



 5 

skarżący objęty jest systematyczną pomocą społeczną. Przyznanie zasiłku  warunkowane jest 
m.in. postawą osoby ubiegającej się o pomoc, co wynika z art. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy, 
nakładających na osoby wnioskujące o pomoc obowiązek współpracy pod rygorem odmowy 
przyznania świadczeń. Wobec powyższego bierna, bądź roszczeniowa postawa wnioskodawców 
może spowodować odmowę przyznania świadczenia lub wstrzymania wypłaty świadczenia. W 
przedmiotowej sprawie Skarżący nie współdziałał w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji 
życiowej, odmawiając aktywizacji zawodowej. Ponadto nie współpracował w kwestii 
transparentnego rozliczania się z przyznanej pomocy na leki, w związku z wcześniej 
występującymi przypadkami niewykupywania recept, na które otrzymał zasiłki. Jak wskazano 
wyżej, Skarżący jest objęty stałą pomocą, w tym zasiłkiem okresowym, który został mu 
przyznany na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych m.in. wyżywienia. Ponadto 
skarżący otrzymał pomoc w postaci produktów żywnościowych z programu FEAD, co 
dodatkowo umożliwiło częściowe zaspokojenie jego potrzeb związanych z wyżywieniem w 
miesiącu grudniu 2015r. W związku z powyższym nie można twierdzić, by tut. Ośrodek nie 
realizował wobec skarżącego swoich ustawowych i statutowych zadań i narażał go na 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w 
postępowaniu MOPS. Na sesji 25 lutego 2016r. Rada Miejska w Tczewie, uznała skargę za 
bezzasadną. 
 

16.  
Uchwała Nr XVI/127/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 25 lutego 2016r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 

 

● Dnia 9 lutego 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa z dnia 08.01.2016r. na dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Julitę Jakubowską i  zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
Beatę Kropidłowską, dotycząca dwukrotnej odmowy wglądu do akt skarżącego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie udzielenia 
wyjaśnień. 
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez MOPS, z których wynika, iż w dniach 
23.11.205r. i 05.01.2016r. Ośrodek nie mógł zadośćuczynić nieoczekiwanym żądaniom 
skarżącego, dotyczącym natychmiastowego udostępnienia akt, ponieważ wymaga to 
uprzedniego przygotowania odpowiednich warunków (wolnego pomieszczenia i oddelegowania 
pracownika socjalnego, tj. zarezerwowania czasu na tę czynność w grafiku pracownika, z uwagi 
na fakt, iż dokumentacja skarżącego jest obszerna). Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się 
uchybień w postępowaniu MOPS . Na sesji 25 lutego 2016r. Rada Miejska w Tczewie, podjęła 
uchwałę, uznając skargę za bezzasadną. 
 

17.  
Uchwała Nr XVI/128/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 lutego 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 

 

● Dnia 9 lutego 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa z dnia 16.11.2015r. na rażące naruszenie prawa przez Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie dotycząca pomocy finansowej na zakup 
leków. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej 
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Rady Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie 
udzielenia wyjaśnień. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez MOPS, z 
których wynika, iż skarżący objęty jest systematyczną pomocą społeczną, zgodnie z  ustawą o 
pomocy społecznej. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu MOPS. Na 
sesji 25 lutego 2016r. Rada Miejska w Tczewie, podjęła uchwałę uznając skargę za 
bezzasadną. 
 

18.  
Uchwała Nr XVI/129/2016      
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 25 lutego 2016r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 

 

● Dnia 9 lutego 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa z dnia 26.10.2015r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie Panią Julitę Jakubowską w związku ze zmuszaniem do przedstawiania faktur za 
wykup leków. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w 
sprawie udzielenia wyjaśnień. 
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez MOPS, z których wynika, iż skarżący 
często występował z wnioskami o przyznanie pomocy finansowej na leki. W związku z 
powyższym  MOPS wystąpił do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z zapytaniem, czy 
przedstawiane przez niego recepty są wykupywane. Z nadesłanego przez Pomorski Oddział 
Wojewódzki NFZ zestawienia wykupionych leków refundowanych brak jest informacji o 
wykupie dwóch recept. Na wykup tych leków skarżący otrzymał zasiłki celowe. Dlatego też, w 
celu kontroli prawidłowego wydatkowania przez skarżącego otrzymanej pomocy celowej 
zgodnie z art. 4 w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej, zobowiązano go do przedłożenia dowodów potwierdzających 
wykup leków, z jednoczesnym pouczeniem, że nieprzedłożenie tych dokumentów będzie 
traktowane jako brak jego współpracy z pracownikiem socjalnym. Komisja Rewizyjna nie 
dopatrzyła się uchybień w postępowaniu MOPS. Na sesji 25 lutego 2016r. Rada Miejska w 
Tczewie, podjęła uchwałę, uznała skargę za bezzasadną. 
 

19.  
Uchwała Nr XVI/130/2016      
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 25 lutego 2016r. 

 

 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb  

w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w mieście Tczewie 

 na rok 2016;  
 

 
● uchwałą Nr XVI/130/2016 Rada Miejska w Tczewie zmieniła uchwałę dotyczącą 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 
Tczewie na rok 2016; zmiana dotyczyła przesunięcia terminu realizacji prac społecznie 
użytecznych na okres od 21.03.2016 r. do 20.12.2016r.; 

20.  
Uchwała Nr XVII/131/2016    
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 31 marca 2016r. 

 
w sprawie zmian w budżecie 
 miasta Tczewa na 2016 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -191.044.441 zł, 
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2) wydatki      -186.044.441 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 wykonywanych na podstawie 

porozumień między jst. 
6) ustalono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

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

publicznych. 
8) Ustalono plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

nienależące do sektora finansów publicznych. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta w 
dniu 31 marca 2016r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

21.  
Uchwała Nr XVII/132/2016   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 31 marca 2016r. 

 

 
w sprawie zmian 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; 

22.  
Uchwała Nr XVII/133/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 31 marca 2016r. 

 
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”; 

23.  
Uchwała Nr XVII/134/2016                                                      
Rady Miejskiej w Tczewie                                                               
z dnia 31 marca 2016r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Miejskiej Tczew; 

 
● Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas 
weryfikacji wniosku o refundację środków Gminie Miejskiej Tczew na opracowanie Planu 
zgłosił uwagi do treści uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 
2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew; 
Uchwałą Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 roku zmieniono 
brzmienie Uchwały. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        
w Warszawie zrefundował Gminie Miejskiej Tczew środki wydatkowane na opracowanie ww. 
dokumentu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych; 
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24.  
Uchwała Nr XVII/135/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 

 
w  sprawie przyjęcia do realizacji 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla miasta Tczewa na lata 2016 -2020 
 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2021 – 2024 wraz z podsumowaniem; 

 
● na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, 
Prezydent Miasta, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza co 4 lata 
aktualizację gminnego programu ochrony środowiska; uchwała została przyjęta do realizacji; 

25.  
Uchwała Nr XVII/136/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
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 2016 na 
dotacje środki w wysokości 50 000 zł.   
3. W sprawie udzielenia dotacji przez Gminę w 2016 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w obszarze 
wpisanym do rejestru do tut. Urzędu wpłynęło 7 wniosków.  
4. Po analizie wniosków w tym ich kompletności, zakresu planowanych robót oraz 
uwzględniając kwotę, która była do dyspozycji, Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr 
XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 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 rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele farnym p.w. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie, (2) Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Krótkiej 
2 w Tczewie na wymianę pokrycia dachowego z blachy falistej na dachówkę ceramiczną, (3) 
Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Krótkiej 8 w Tczewie na przeprowadzenie 
remontu elewacji frontowej, (4) Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Krótkiej 12 w 
Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej, (5) Wspólnocie Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Lipowej 4 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej, (6) 
właścicielom budynku przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji 
frontowej. 
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. 
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26.  
Uchwała Nr XVII/137/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
w sprawie określenia zasad 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 
wśród mieszkańców miasta Tczewa  

oraz konsultacji projektów aktów prawa 
miejscowego z radami działalności pożytku 
publicznego, organizacjami pozarządowymi 

z innymi uprawnionymi podmiotami; 
 

 
● Dotychczasowa uchwała w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji 
społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa 
miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi 
uprawnionymi podmiotami, wymagała zmiany w zakresie przywołania w zasadach prowadzenia 
konsultacji regulacji wynikających z ustawy o rewitalizacji, na podstawie której prowadzony 
był proces tworzenia gminnego programu rewitalizacji. 

 

27.  
Uchwała Nr XVII/138/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Tczewa; 

 

 
● Uchwała podjęta na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji, wskazujących na 
konieczność poprzedzenia tworzenia gminnego programu rewitalizacji wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, gdzie uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa, jest aktem prawa miejscowego i może 
być podstawą do dalszych działań prawnych w zakresie m.in. własności nieruchomości. 
 

28.  
Uchwała Nr XVII/139/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 

 
● Dnia 19 lutego 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
Julitę Jakubowską, dotycząca pomocy finansowej na zakup leków. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując 
jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie udzielenia wyjaśnień. 
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez MOPS, z których wynika, że w dniu 
01 lutego 2016r. skarżący złożył wniosek o pomoc na zakup leków. Tego samego dnia pracownik 
socjalny próbował umówić się z nim na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dniach 02 
lutego 2016r. lub 03 lutego 2016r. Skarżący nie zgodził się na zaproponowane terminy 
wskazując na umówione wizyty lekarskie. Ostatecznie wywiad środowiskowy został 
przeprowadzony w dniu 04 lutego 2016r. Decyzją z dnia 05 lutego 2016r. przyznano 
skarżącemu zasiłek celowy w kwocie 73zł. na zakup leków wskazanych w załączonej do wniosku 
recepcie. Decyzję opatrzono w klauzulę natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes 
skarżącego i doręczono tego samego dnia. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu pisemnego 
wyjaśnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Julity Jakubowskiej 
uznała skargę za bezzasadną. 
 

29.  
Uchwała Nr XVII/140/2016 
  Rady Miejskiej w Tczewie         

z dnia 31 marca 2016r. 

 
W sprawie skargi na działalność dyrektora 
Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji  

w Tczewie; 

 

● Dnia 19 lutego 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w 
Tczewie dotyczącą niewłaściwego potraktowania skarżącego w rozmowie telefonicznej przez 
dyrektora TCSiR. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do  Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w 
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sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez 
Prezydenta Miasta. Skarżący wskazuje problem złej organizacji turnieju „dzikich drużyn”. 
Jak podnosi skarżący, doszło do ekscesów wywołanych na tle przynależności klubowej 
(włącznie z poturbowaniem kilku chłopców oraz przeszukaniem toreb i telefonów). Skarżący 
porusza również problem niewłaściwego potraktowania go w rozmowie telefonicznej przez 
dyrektora TCSiR. Dyrektor TCSiR poinformował, że  dniu 16 lutego 2016r. w godzinach 
porannych skarżący zadzwonił i poinformował o zdarzeniu jakie zaistniało na turnieju 
piłkarskim „dzikich drużyn” w dniu 15 lutego 2016r. Po sprawdzeniu informacji (wiek 
uczestnika - 15 lat, miejsce turnieju - sala gimnastyczna przy szkole) dyrektor poinformował 
skarżącego, że Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji organizowało w  dniu 15 lutego 2016r. 
turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych w ramach ferii. Turniej odbył się w hali 
namiotowej przy ulicy Wojska Polskiego i nie zanotowano podczas niego żadnych 
niewłaściwych zachowań. Tego samego dnia odbywały się na terenie II Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Królowej Marysieńki dwa inne turnieje dla młodzieży 
gimnazjalnej. Jeden organizowany przez Powiatowe Centrum Sportu, drugi przez osobę 
prywatną i to tam powinien kierować swoją skargę. Jak poinformował dyrektor TCSiR w 
pewnym momencie rozmowa nabrała charakteru bardzo emocjonalnego, natomiast jego 
zamierzeniem było tylko właściwe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Komisja Rewizyjna po 
zapoznaniu się z  pisemnym  stanowiskiem dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
Pana Andrzeja Błaszkowskiego, po przeanalizowaniu notatki służbowej sporządzonej i 
przesłanej do zastępcy prezydenta Adama Urbana uznała skargę za niezasadną. Rada Miejska 
na sesji w dniu 31 marca 2016r. podjęła uchwałę Nr XVI/140/2016 uznając skargę za 
bezzasadną. 
 

30.  
Uchwała Nr XVII/141/2016 
  Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 31 marca 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 

 

 

● Dnia 10 marca 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, dotyczące 
rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w MOPS w Tczewie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie udzielenia 
wyjaśnień. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Prezydenta Miasta, który 
poinformował, że skarżący w swej skardze podnosi, że odmówiono mu przyjęcia do pracy na 
stanowisko pracownika socjalnego w związku z zajęciami komorniczymi. Komisja Rewizyjna w 
toku wyjaśniania sprawy zapoznała się z pisemnymi informacjami przedstawionymi przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Julity Jakubowskiej oraz wysłuchała 
ustnych wyjaśnień na zadane pytania. Komisja dodatkowo zapoznała się z wyjaśnieniami Pani 
Ewy Troka związanymi z naborem na stanowisko pracownika socjalnego. Komisja ustaliła, że w 
trakcie ustnej informacji o odmowie zatrudnienia jednym z argumentów były zajęcia 
komornicze. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznała skargę  za zasadną. Na sesji 
31 marca 2016r. Rada Miejska w Tczewie, uznała skargę za zasadną, zobowiązując  
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Prezydenta Miasta Tczewa do podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowanie w 
przyszłości podobnych sytuacji.  

31.  
Uchwała Nr XVII/142/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 
 

 

Dnia 14 marca 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie dotycząca 
celowego i tendencyjnego działania MOPS w sprawach zasiłku celowego z przeznaczeniem na 
leki, (e-mail z 04 marca 2016r.). Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę 
do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z 
pismem w sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami przekazanymi  
przez Prezydenta Miasta. W odpowiedzi na skargę dyrektor MOPS poinformowała,  że dnia 05 
lutego 2016r. skarżący odebrał zasiłek celowy w kwocie 73 zł na wykup leków zgodnie z 
receptą. W dniu 12 lutego 2016r. odebrał zasiłek okresowy w kwocie 317 zł. Biorąc powyższe 
pod uwagę zarzuty, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej naraża skarżącego na utratę 
zdrowia są całkowicie bezpodstawne. Należy podkreślić, że z art. 39 ustawy o pomocy 
społecznej wynika, że zasiłek celowy nie jest świadczeniem przyznawanym obligatoryjnie. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie dysponuje ograniczonymi środkami 
finansowymi i musi uwzględniać fakt, że środki, jakimi dysponuje, winny trafić do jak 
największej, stale rosnącej, liczby osób potrzebujących. Nie może zatem swojej pomocy 
skoncentrować na finansowaniu w całości potrzeb skarżącego, choćby jego sytuacja 
materialna, czy też zdrowotna była najtrudniejsza, bowiem objęcie pomocą społeczną nie jest 
równoznaczne z ponoszeniem wszystkich kosztów utrzymania osoby korzystającej z pomocy i 
spełnianiem jej żądań w tym zakresie. Organ rozpatrując wnioski o pomoc w przedmiotowych 
sprawach miał obowiązek dokonać oceny nie tylko sytuacji materialnej wnioskodawcy, ale 
także ilości i rodzaju skierowanych do niego form pomocy. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu 
się z wyjaśnieniami dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Julity 
Jakubowskiej uznała skargę za bezzasadną. Rada Miejska na sesji w dniu 31 marca  2016r. 
podjęła uchwałę Nr XVII/142/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
 

32.  
Uchwała Nr XVII/143/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 
 

 

● Dnia 14 marca 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącą 
rażącego naruszenia prawa przez Panią Dyrektor Julitę Jakubowską - przyjmowanie 
interesantów w sprawach skarg i wniosków i wglądu do dokumentacji. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując 
jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja 
zapoznała się z wyjaśnieniami przekazanymi przez Prezydenta Miasta. W odpowiedzi na 
skargę pani dyrektor Julita Jakubowska wyjaśniła, że w sprawie skarg i wniosków  
interesantów przyjmuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zastępca. 
Dodatkowo w sprawach bieżących przyjmuje dwoje wyznaczonych kierowników działów. 
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Przyjęcia interesantów odbywają się w terminach jakie określają przepisy. Informacja o 
dyżurach wywieszona jest w widocznych miejscach w siedzibie MOPS.  Jeżeli chodzi o zarzut 
wglądu do akt to został on poruszony w skardze z dnia  12.01.2016r.  Skarżący posiada wiedzę 
w jaki sposób i na jakich warunkach może uzyskać wgląd do swojej dokumentacji, natomiast 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  Pani Julity Jakubowskiej uznała skargę za 
bezzasadną. Rada Miejska na sesji w dniu 31 marca 2016r. podjęła uchwałę Nr 
XVII/143/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
 

33.  
Uchwała Nr XVII/144/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 31 marca 2016r. 

 

 
w sprawie skarg na Prezydenta 

 Miasta Tczewa; 

 
● Dnia 14 marca 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na Prezydenta Miasta Tczewa, dotyczące zawarcia nieprawidłowych 
pouczeń w pismach rozpatrujących sprawę sygn. akt WOR.1510.8.2015 oraz sprawę sygn. akt 
WOR.1510.2.2016r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w 
sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami przekazanymi przez 
Prezydenta Miasta, który poinformował, że oba wnioski rozpatrzono na podstawie art. 241 -
247 kpa. W treści udzielonych odpowiedzi zarówno w sprawie WOR.15110.8.2015, jak i  
WOR.1510.2.2016 zawarto pouczenie wynikające z art. 239 w związku z art. 247 kpa. Art. 
239 mówi o tym, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia jest bezzasadna i  jej 
bezzasadność wskazano w treści odpowiedzi, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie  
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. Art. 
247 odsyła przy rozpatrywaniu wniosków do odpowiedniego stosowania art. 230, 237 § 2 i art. 
238. Zgodnie zaś z art. 238 § 1 zdanie ostatnie zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi 
(wniosku) powinno zawierać m.in. pouczenie o treści art. 239.  Zdaniem Skarżącego pouczenie 
wynikające z art. 239 w związku z art. 247 kpa nie znajduje w jego sprawie zastosowania, 
natomiast nie pouczono go o treści art. 246 kpa, z którego wynika, iż wnioskodawcy 
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo wniesienia skargi. 
Z literalnego brzmienia przepisów statuujących postępowanie wnioskowe  (art.241-247 kpa) 
wynika, iż rozstrzygając wniosek należy odpowiednio stosować m.in. art. 238 kpa, który 
określa formalną treść zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (odpowiednio wniosku). 
W przypadku zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi (odpowiednio wniosku) przepis 
nakłada na organ obowiązek zawarcia w treści pisma pouczenia, o którym mowa w art. 239 kpa.              
Prezydent Miasta obowiązek ustawowy wykonał, zawierając pouczenie z art. 239 kpa zarówno 
w piśmie z dnia 29 października 2015r. jak i z dnia 18 lutego 2016r. Odnosząc się do braku 
pouczenia o treści art. 246 kpa, należy wskazać, iż Kodeks postępowania administracyjnego 
nie nakłada na organ rozpatrujący wniosek w trybie art. 241-247 kpa takiego obowiązku. Brak 
pouczenia w pismach rozstrzygających wnioski nie wywołuje negatywnych skutków. 
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Wnioskodawca niezadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia wniosku może złożyć skargę w 
trybie określonym w rozdziale 2 działu VII kpa, termin złożenia takiej skargi nie jest w żaden 
sposób ograniczony. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z formą udzielonych odpowiedzi na 
pisma skarżącego oraz opinią prawną w zakresie wymogów formalnych jakim winny odpowiadać 
pisma rozpatrujące wnioski złożone w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego uznała skargę na załatwienia sprawy Nr WOR.1510.8.2015 oraz skargę na 
załatwienia sprawy Nr WOR.1510.2.2016  za bezzasadne.  Rada Miejska na sesji w dniu 31 
marca  2016r. podjęła uchwałę Nr XVII/144/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
 

34.  
Uchwała Nr XVII/145/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 31 marca 2016r. 

 
w sprawie: zajęcia stanowiska  

w odpowiedzi na wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa w trybie  

art. 101 ustawy o samorządzie gminnym;  
 

 
● Dnia 01 marca 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie, wpłynęły wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa złożone przez mieszkańca miasta Tczewa, dotyczące poniższych uchwał: 

a) Sprawa nr BRM.0711.6.1.2016 – dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XIII/97/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie, 

b) Sprawa nr BRM.0711.6.2.2016 – dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XII/86/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie skargi na działalność 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Tczewie, 

c) Sprawa nr BRM.0711.6.3.2016 – dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XVI/123/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 

d) Sprawa nr BRM.0711.6.4.2016 – dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XVI/124/2016 z dnia  25 lutego 2016 r. w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 

e) Sprawa nr BRM.0711.6.5.2016 – dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XVI/126/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

f) Sprawa nr BRM.0711.6.6.2016 – dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XVI/127/2016 z dnia  25 lutego 2016 r. w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

g) Sprawa nr BRM.0711.6.7.2016 – dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XVI/128/2016 z dnia  25 lutego 2016 r. w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,  

h) Sprawa nr BRM.0711.6.8.2016 – dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr 
XVI/129/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.  w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował powyższe wezwanie do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, która  rozpatrzyła je na posiedzeniu komisji w dniu 14 marca 2016 
roku podtrzymując stanowiska wyrażone w/w uchwałach. Zgodnie z art. 101 ust. 1 i 2a ustawy 
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o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) skargę na 
uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w 
imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną 
zgodę. Na podstawie art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U z 2012r. poz. 270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie 
trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od 
dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Rada Miejska na sesji w dniu 31 marca 
2016r. podjęła uchwałę Nr XVII/145/2016 podtrzymując stanowisko wyrażone w w/w 
uchwałach, upoważniając Prezydenta Miasta Tczewa do reprezentowania Rady Miejskiej w 
Tczewie, w przypadku wystąpienia wzywającego na drogę postępowania sądowego, we 
wszystkich sądach i instancjach, w tym do udzielenia dalszego pełnomocnictwa profesjonalnym 
pełnomocnikom.  
 

35.  
Uchwała Nr XVIII/146/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 kwietnia 2016r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew 
 do realizacji projektu konkursowego 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na podstawie 
regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 
 na lata 2014 – 2020  

 ( RPO WP 2014-2020 )  
w ramach Działania 06.01.  

Aktywna Integracja;  
 

 
● uchwałą Nr XVIII/146/2016 Rada Miejska w Tczewie wyraziła  zgodę na przystąpienie 
przez Gminę Miejską Tczew do realizacji projektu konkursowego „Akademia Aktywnych” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014-
2020) w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja; 

36.  
Uchwała Nr XVIII/147/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 kwietnia 2016r. 

 
w sprawie: zajęcia stanowiska 

 w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa w trybie 

 art. 101 ustawy o samorządzie gminnym;  

 
● Dnia 04 kwietnia 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie, wpłynęło wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa złożone przez mieszkańca miasta Tczewa, dotyczące poniższych uchwał:          

a) Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVII/139/2016 z dnia 31 marca 2016r. w 
sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 
Tczewie, 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVII/142/2016 z dnia 31 marca 2016r. w 
sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 
Tczewie, 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVII/143/2016 z dnia 31 marca 2016r. w 
sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVII/144/2016 z dnia 31 marca 2016r. w 
sprawie skarg na Prezydenta Miasta Tczewa. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował powyższe wezwanie do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, która rozpatrzyła je na posiedzeniu komisji w dniu 18 kwietnia 
2016 roku  podtrzymując stanowiska wyrażone w/w uchwałach.  
Zgodnie z art. 101 ust. 1 i 2a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) skargę 
na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego 
w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną 
zgodę. Na podstawie art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U z 2012r. poz. 270 z późn. zm.)  skargę wnosi się w terminie 
trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od 
dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. 
Rada Miejska na sesji w dniu 28 kwietnia 2016r. podjęła uchwałę Nr XVII/147/2016 
podtrzymując stanowisko wyrażone w w/w uchwałach, upoważniając Prezydenta Miasta 
Tczewa do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie, w przypadku wystąpienia wzywającego 
na drogę postępowania sądowego, we wszystkich sądach i instancjach, w tym do udzielenia 
dalszego pełnomocnictwa profesjonalnym pełnomocnikom.  
 

37.  
Uchwała Nr XVIII/148/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 28 kwietnia 2016r. 

 
w sprawie skargi na odpowiedź udzieloną 

przez Prezydenta Miasta Tczewa 
 na wniosek mieszkańca  

z dnia 01 kwietnia 2016r.;  

 
● Dnia 14 kwietnia 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga w zakresie udzielonej 
odpowiedzi przez Prezydenta Miasta Tczewa pismem Nr WOR 1510.3.2016 z dnia  01 kwietnia 
2016 roku oraz nieprawidłowego postępowania Prezydenta Miasta Tczewa i żądania do 
pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej Prezydenta. Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej, występując jednocześnie do Prezydenta 
Miasta z pismem o udzielenie wyjaśnień w zakresie złożonej skargi. W zakresie zwolnienia 
dyscyplinarnego pani Julity Jakubowskiej ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz. 446) do zadań Prezydenta Miasta należy 
zatrudnianie i zwalnianie kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych. 
Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. 
D.U z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych wykonuje Prezydent Miasta. Prezydent Miasta Tczewa w 
odpowiedzi na wniosek, odniósł się do poszczególnych argumentów wnoszonych przez 
skarżącego. Analizując przestawione zarzuty na działanie Pani Julity Jakubowskiej – 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie nie znalazł w postępowaniu Pani 
Dyrektor podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego z funkcji Dyrektora Ośrodka. Zgodnie z § 3 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) przyjmowanie skarg i 
wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym 
pracownikom. Informację wskazującą komórkę organizacyjną umieszcza się w widocznym 
miejscu w siedzibie jednostki. Kierownicy lub wskazani przez nich zastępcy obowiązani są 
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przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Godziny 
przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności i raz w tygodniu powinny odbywać się 
po godzinach pracy – art. 253§ 2 i 3 kpa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 
wymóg dotyczący przyjmowania interesantów wypełnił, zgodnie z wyżej zacytowanymi 
przepisami. Komisja Rewizyjna w zakresie dotyczącym skargi na udzieloną odpowiedz na 
wniosek – po zapoznaniu się z całością dokumentacji nie dopatrzyła się w działaniach 
Prezydenta Miasta nieprawidłowości, również nie dopatrzyła się w działaniach Prezydenta 
zachowań, które mogłyby wskazywać na cyt. skarżącego ,,stwarzanie ochrony pani 
Jakubowskiej”. Mając na uwadze powyższą skargę w zakresie odpowiedzi udzielonej przez 
Prezydenta Miasta Tczewa pismem WOR 1510.3.2016 z dnia 01 kwietnia 2016r. oraz 
nieprawidłowego postępowania Prezydenta Miasta Tczewa i żądania do pociągnięcia do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej Prezydenta, Komisja Rewizyjna uznała za bezzasadną.  
Rada Miejska na sesji w dniu 28 kwietnia 2016r. podjęła uchwałę Nr XVIII/148/2016 uznając 
skargę za bezzasadną. 
 

38.  
Uchwała Nr XIX/149/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 19 maja 2016r.  

 
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; 

39.  
Uchwała Nr XIX/150/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 19 maja 2016r. 

 
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; 

40.  
Uchwała Nr XIX/151/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 19 maja 2016r. 

 
w sprawie przystąpienia do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji  
miasta Tczewa;    

 
  ● Przepisy ustawy o rewitalizacji wymagały podjęcia przez Radę Miejską uchwały o 
przystąpieniu do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Podjęcie uchwały rozpoczęło 
proces konsultacji, opracowań i uzgodnień projektu programu. 
 

41.  
Uchwała nr XIX/152/2016   
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 19 maja 2016r. 

 
w sprawie skarg na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie;   

 
● Dnia 11 maja 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działalność dyrektora Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie, dotyczącą braku przyznania środków do życia i na stałe comiesięczne leki, oraz 
skarga z dnia 16 maja 2016 r. na działalność dyrektora Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie dotyczącą braku przyznania środków na zakup żywności i leków. Skargi według 
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kompetencji zostały przekazane do Rady Miejskiej w Tczewie przez Wojewodę Pomorskiego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie udzielenia 
wyjaśnień. W odpowiedzi na skargę Pani dyrektor Julita Jakubowska poinformowała, że dniu 
26.04.2016r. skarżący zwrócił się do MOPS w Tczewie z wnioskiem o pomoc finansową na 
zakup leku oraz o zasiłek okresowy od maja 2016r. W dniu 27.04.2016r. pracownik socjalny 
przeprowadził z w/w rodzinny wywiad środowiskowy. Należy nadmienić, iż Skarżący pismem z 
dnia 8 kwietnia 2016r. został zobowiązany do dostarczenia w terminie do 18.04.2016r. 
dowodów zakupu leków, na które otrzymał zasiłek celowy decyzją z dnia 08.04.2016r. Podczas 
wywiadu środowiskowego Skarżący zobowiązał się dostarczyć brakujące dowody rozliczenia 
do 28-29.04.2016r. W dniu 29.04.2016r. pracownik socjalny skontaktował się ponownie ze 
Skarżącym w sprawie rozliczenia pomocy finansowej na leki przyznanej mu decyzją z dnia 
08.04.2016r.  Skarżący nie przedłożył dowodów wykupu leków. Decyzją z dnia 05.05.2016r. 
skarżącemu przyznano zasiłek okresowy od dnia 01.05.2016r. do 30.06.2016r. w kwocie 317 zł. 
Z uwagi na interes skarżącego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z 
możliwością odebrania świadczenia za maj 2016r. w dniu 06.05.2016r. Natomiast z uwagi na 
niedostarczenie dowodów wykupu leków za przyznane mu świadczenie w kwietniu br. oraz ze 
względu na możliwość wykupienia przedstawionej przez Skarżącego recepty ( wycenionej na 
7,73 zł) z przyznanego mu zasiłku okresowego, decyzją z dnia 05.05.2016r. odmówiono 
skarżącemu przyznania zasiłku celowego na wykup leku. Obie decyzje skarżący odebrał w dniu 
06.05.2016r. Stosownie do art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) sprawy o przyznanie zasiłku celowego na leki są sprawami 
wymagającymi przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ( przeprowadzenia i 
przeanalizowania rodzinnego wywiadu środowiskowego ). Zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a. 
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca. Tymczasem Skarżący w sposób niedopuszczalny żąda załatwienia swoich 
spraw natychmiast, błędnie interpretując znaczenie wyrażenia „bez zbędnej zwłoki”. Biorąc 
powyższe pod uwagę wniosek skarżącego z dnia 26.04.2016r. został rozpatrzony bez zbędnej 
zwłoki w terminie 8 dni od dnia jego złożenia. Należy wskazać, iż na termin rozpatrzenia w/w 
sprawy wpłynęło również zapewnienie skarżącego, że do dnia 29.04.2016r. dostarczy dowody 
wykupu leków w miesiącu kwietniu br. Realizacja tego obowiązku wpływała na ocenę jego 
współpracy z pracownikiem socjalnym, która jest jedną z przesłanek udzielenia pomocy, co 
wynika z art. 4 oraz art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Komisja Rewizyjna po 
zapoznaniu się z pisemnym stanowiskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Julity Jakubowskiej, uznała powyższe skargi za niezasadne. 
Rada Miejska na sesji w dniu 19 maja  2016r. podjęła uchwałę Nr XIX/152/2016 uznając 
skargę za bezzasadną 
 



 18 

42.  
Uchwała Nr XIX/153/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie         

z dnia 19 maja 2016r. 

 

 
w sprawie: zajęcia stanowiska w 

odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy 

o samorządzie gminnym; 

 
● Dnia 18 maja 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie, wpłynęło wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa złożone przez mieszkańca Tczewa, dotyczące uchwały Rady Miejskiej w 
Tczewie Nr XVIII/148/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie skargi na odpowiedź 
udzieloną przez Prezydenta Miasta Tczewa na wniosek mieszkańca z dnia 01 kwietnia 2016r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował powyższe wezwanie do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, która  rozpatrzyła je na posiedzeniu komisji w dniu 19 maja 2016r. 
podtrzymując stanowiska wyrażone w/w uchwale. Zgodnie z art. 101 ust. 1 i 2a ustawy o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2016r.  poz. 446 )  skargę  na  uchwałę  lub  zarządzenie, o  
których  mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub 
reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę. Na podstawie 
art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z 2012r. poz. 
270 z późn. zm.)  skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi 
organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na 
wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia 
prawa. Rada Miejska na sesji w dniu 19 maja 2016r. podjęła uchwałę Nr XIX/153/2016 
podtrzymując stanowisko wyrażone w w/w uchwałach, upoważniając Prezydenta Miasta 
Tczewa do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie, w przypadku wystąpienia wzywającego 
na drogę postępowania sądowego, we wszystkich sądach i instancjach, w tym do udzielenia 
dalszego pełnomocnictwa profesjonalnym pełnomocnikom.  
 

43.  
Uchwała Nr XX/154/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu miasta Tczewa 

 za 2015 rok;  

 
● Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz.U. z 
2016r. poz. 3037 z dnia 24 sierpnia 2016r.), 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 w dniu 29.03.2016r. i do 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 30 marca 2016r. informację o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za 2015r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury a w dniu 04.05.2016r. sprawozdania finansowe Gminy 
Miejskiej Tczew za 2015 rok. 
Informacja, o której mowa wyżej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Miejską. 
 

44.  
Uchwała Nr XX/155/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Tczewa absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu miasta za 2015 rok; 

 

● Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za 2015 rok, Sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczewa za 2015 rok, 
Sprawozdaniem finansowym instytucji kultury za 2015 rok, Sprawozdaniem o umorzonych 
zaległościach wobec budżetu miasta za 2015 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 2015 rok. 
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45.  
Uchwała Nr XX/156/2016  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2016 rok; 

 
●uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 
grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody     -208.059.044,10 zł, 
2) wydatki     -203.059.044,10 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 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

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

publicznych. 
8) ustalono dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i 

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 23 czerwca 2016r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

46.  
Uchwała nr XX/157/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 

 
w sprawie zmian 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; 

47.  
Uchwała Nr XX/158/2016   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za pomocą 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, w szczególności ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań 
miedzy nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne; sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 
rodzaj podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. Uchwała została opublikowana 
w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2016r., poz. 2596 z dnia 21 lipca 2016r.), w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
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w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z prawem. 
 

48.  
Uchwała nr XX/159/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;   

 
● Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Rada Gminy określa biorąc pod uwagę warunki miejscowe w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Uchwała 
została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2016r., poz. 2597 z dnia 21 lipca 2016r.), 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z prawem. 
 

 49.  
Uchwała XX/160/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa obejmującego południową część 

terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie 
ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej  
i południowej granicy miasta; 

 

 
● Po przeprowadzeniu procedury wynikającej z przepisów ustawy o zagospodarowaniu i 
planowaniu przestrzennym trwającą w latach 2015 i 2016, podjęto uchwałę w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, 
linii kolejowej i południowej granicy miasta. Stworzyło to możliwości inwestowania w zakresie 
przemysłu i usług na rozwojowym terenie miasta. 

50.  
Uchwała Nr XX/161/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji rewizyjnej na II półrocze 2016r.;  

 
● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 
2016r., zaplanowano do przeprowadzenia jedną kontrolę problemową w Centrum Kultury i 
Sztuki w Tczewie, temat kontroli: ,,Realizacja kalendarza działań edukacyjnych, sposób 
finansowania i naliczanie odpłatności rodziców,” i drugą kompleksową w Straży Miejskiej , 
temat kontroli: ,,Realizacja zadań ujętych w § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Tczewie”. 
 

51.  
Uchwała Nr XX/162/2016   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Tczewie; 

 
● Dnia 23 maja 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie  wpłynęła skarga na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotycząca podstępnej próby przymuszania 
skarżącego do podjęcia prac społecznie - użytecznych w Zakładzie Usług Komunalnych w 
Tczewie.  Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej, 
występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem o udzielenie wyjaśnień w zakresie 
złożonej skargi. W odpowiedzi na skargę dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Julita Jakubowska poinformowała, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował 
wielokrotnie próby aktywizacji zawodowej skarżącego. W 2011r. skierowano w/w klienta do 
wykonywania prac społeczno - użytecznych w Zakładzie Usług Komunalnych. W/w naruszył 
dyscyplinę pracy nie stawiając się w miejscu zatrudnienia w okresie 12 - 19.09.2011r. Klient 
nie usprawiedliwił nieobecności w dniu 12.09.2011r., przedłożył w PUP zwolnienie lekarskie na 
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okres 13 - 18.09.2011r. Z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność w dniu 12.09.2011r., która 
stanowiła złamanie regulaminu wykonywania prac społecznie – użytecznych, został 
wyrejestrowany z Powiatowego Urzędu Pracy. Decyzja PUP o wyrejestrowaniu w/w z rejestru 
osób bezrobotnych wynikała z obowiązujących przepisów i Dyrektor MOPS w Tczewie nie miał 
żadnego wpływu na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie 
organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz.U. nr 155 poz. 921 ) Zakład Usług 
Komunalnych, po stwierdzeniu naruszenia przez skarżącego porządku i dyscypliny pracy, miał 
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie PUP w Tczewie. Dnia 15.07.2015r. 
zaproponowano  skarżącemu wykonywanie prac społeczno-użytecznych w Szkole Podstawowej 
nr 7. W/w z uwagi na złe samopoczucie odmówił. Dnia 11.09.2015r. ponownie zaproponowano 
skarżącemu możliwość wykonywania PSU w Zakładzie Usług Komunalnych. Klient wówczas 
wskazał, że obecnie z uwagi na stan zdrowia i swoje zmienne samopoczucie nie zdecyduje się 
na podjęcie aktywizacji zawodowej. Dnia 21.09.2015 r. ponownie zaproponowano w/w 
możliwość pracy w ramach prac społeczno-użytecznych w Zakładzie Usług Komunalnych. Klient 
odmówił. Od 22.09.2015r. do 26.09.2015r., od 01.10.2015r. do 03.10.2015r. klient przebywał 
na zwolnieniu lekarskim. Dnia 05.10.2015r. tut. Ośrodek zobowiązał klienta do stawienia się w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 06.10.2015r. celem odebrania skierowania na prace 
społeczno-użyteczne. Skarżący w okresach od 06.10.2015r. do 09.10.2015r., od 13.10.2015r. 
do 16.10.2015r. oraz 19.10.2015r. do 31.10.2015r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W dniu 
04.11.2015r. skarżący odebrał z PUP w Tczewie skierowanie do prac społecznie użytecznych w 
Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie, ale nie stawił się w Zakładzie. W swoim zachowaniu 
skarżący przejawia postawę roszczeniową i nie współpracuje w żadnym stopniu z pracownikami 
socjalnymi. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 4 ustawy osoby i rodziny korzystające z 
pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 
życiowej, a odmowa współpracy oraz nieuzasadniona odmowa podjęcia prac społecznie 
użytecznych lub ich przerwanie może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, 
uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pisemnym stanowiskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Pani Julity Jakubowskiej, uznała skargę za niezasadną.  
Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę Nr XX/162/2016 uznając 
skargę za bezzasadną. 
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52.  
Uchwała Nr XX/163/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Tczewie; 

 

● Dnia 24 maja 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotycząca nie udzielenia informacji skarżącemu o 
wydawaniu jabłek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, które odbyło 
się w dniu 20 kwietnia 2016 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę 
do Komisji Rewizyjnej, występując jednocześnie do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z pismem  w sprawie udzielenia wyjaśnień. Dyrektor MOPS Pani Julita Jakubowska 
w swoim piśmie wyjaśniającym poinformowała, że wydawanie jabłek odbywa się w ramach 
rozdysponowywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży na podstawie  ustawy z 
dnia  19 grudnia 2003r. o organizacji rynków owoców i warzyw, chmielu. W związku z brakiem 
szczegółowych przepisów dotyczących kwalifikacji osób mogących otrzymać pomoc w formie 
owoców, z uwagi krótki termin zdatności do spożycia dystrybuowanych produktów oraz ze 
względu na dużą liczbę mieszkańców Tczewa korzystających z pomocy społecznej właściwą 
formą udzielenia przez PKPS informacji o dystrybucji jabłek było zamieszczenie ogłoszenia na 
ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Ośrodka oraz na  stronie internetowej 
MOPS. Powyższa praktyka przyjmowana jest w większości gmin miejskich i nie spotkała się z 
negatywną krytyką ARR, jako organu nadzorującego realizację mechanizmu. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pisemnymi informacjami przedstawionymi przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Julity Jakubowskiej uznała skargę za 
bezzasadną. Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę Nr 
XX/163/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
 

53.  
Uchwała nr XX/164/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 września 2015r. 

 
w sprawie: zajęcia stanowiska 

 w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa w trybie  

art. 101 ustawy o samorządzie gminnym; 
 

 
● Dnia 31 maja 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie, wpłynęło wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa złożone przez mieszkańca Tczewa, dotyczące uchwały Rady Miejskiej w 
Tczewie Nr XIX/152/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie skarg na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 
skierował  powyższe wezwanie do  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która  rozpatrzyła je na 
posiedzeniu komisji 15 czerwca 2016r. podtrzymując stanowisko wyrażone w/w uchwale. 
Zgodnie z art. 101 ust. 1 i 2a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) skargę 
na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego 
w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną 
zgodę. Na podstawie art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U z 2012r. poz. 270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie 
trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od 
dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. 
Rada Miejska na sesji w dniu 24 września 2016r. podjęła uchwałę Nr XX/164/2016 
podtrzymując stanowisko  wyrażone w w/w uchwale, upoważniając Prezydenta Miasta Tczewa 
do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie, w przypadku wystąpienia wzywającego na 
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drogę postępowania sądowego, we wszystkich sądach i instancjach, w tym do udzielenia 
dalszego pełnomocnictwa profesjonalnym pełnomocnikom.  

54.  
Uchwała Nr XX/165/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność  
Prezydenta Miasta Tczewa; 

 

 
● Dnia 03 czerwca 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa, dotycząca przewlekłego załatwiania sprawy polegającej na 
nieudzieleniu odpowiedzi na wniosek o wykonanie remontu ulicy Ceglarskiej.   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej, 
występując jednocześnie do Prezydenta Miasta Tczewa z pismem w sprawie udzielenia 
wyjaśnień. Prezydent Miasta. poinformował, że w dniu 29 grudnia 2015r. skarżący wystąpił do 
Prezydenta Miasta i Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie z wnioskiem o wykonanie remontu 
ulicy Ceglarskiej. Odpowiedź została udzielona przez Z-cę Dyrektora ds. Dróg Miejskiego 
Zarządu Dróg w dniu 12 stycznia 2016r. W dniu 01 lutego 2016r. skarżący ponownie wystąpił 
do Prezydenta Miasta i Miejskiego Zarządu Dróg, wyrażając niezadowolenie z informacji o 
możliwym do wykonania zakresie remontu ulicy Ceglarskiej. W dniu 12 lutego 2016 r. Miejski 
Zarząd Dróg udzielił odpowiedzi skarżącemu, w której poinformował, że podtrzymuje 
wcześniej wyrażone stanowisko. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu skargi. zwróciła się z 
wnioskiem o dostarczenie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma z dnia 12 stycznia 2016r. 
skierowanego do skarżącego przez Miejski Zarząd Dróg w Tczewie. W odpowiedzi na ww. 
wniosek Komisji Rewizyjnej, Prezydent Miasta poinformował, iż Miejski Zarząd Dróg udzielił 
odpowiedzi skarżącemu w dniu 12.01.2016r. listem zwykłym. Z dodatkowych wyjaśnień wynika, 
iż pisma wpływające do ZUK dyrektor Zakładu odpowiednio dekretuje do pionu MZD lub 
komunalnego, następnie Z-ca Dyrektora rozpatruje pismo i udziela odpowiedzi. Odpowiedzi 
wysyłane są listem zwykłym, a w przypadku decyzji, postanowień listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru. W związku z takim obiegiem korespondencji oraz przyjętymi 
zasadami odpowiedź do skarżącego została wysłana listem zwykłym.  
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu wyjaśnień Prezydenta Miasta Tczewa uznała skargę za 
bezzasadną. Jednocześnie, aby unikać podobnych sytuacji w przyszłości Komisja Rewizyjna 
wnosi o nadzór nad prawidłowością dostarczania odpowiedzi na pisma mieszkańców poprzez 
stosowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru. Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca  2016r. 
podjęła uchwałę Nr XX/165/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
 

55.  
Uchwała Nr XX/166/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie przedłużenia terminu kontroli 

Komisji Rewizyjnej;  

 
● Rada Miejska w Tczewie na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedłużyła 
termin kontroli Komisji Rewizyjnej ustalony w poz. Nr 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 
XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r. do 30 września 2016r. 
Tematem kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie 
dotyczącej rozliczenia dotacji na zadania realizowane ze środków gminnych na 2015r. 
ustalony był na miesiąc styczeń 2016r.  
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56.  
Uchwała Nr XX/167/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Tczewie; 

 
● Dnia 20 czerwca 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działalność 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie  wydania decyzji 
administracyjnych dotyczących nieprzyznania zasiłków celowych na zakup kurtki i obuwia oraz 
zasiłku celowego na doładowanie karty miejskiej na przejazdy w celu wykonywania prac 
społecznie użytecznych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do 
Komisji Rewizyjnej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta Tczewa z pismem w 
sprawie udzielenia wyjaśnień. Prezydent Miasta przekazał informacje otrzymane z Miejskiego 
Ośrodka Opieki Społecznej w Tczewie, który poinformował, że odmówiono skarżącej 
przyznania zasiłku celowego na zakup kurtki i obuwia zimowego, uzasadniając to tym, że nie 
jest to niezbędna potrzeba, ponieważ otrzymała zasiłek celowy na zakup kurtki zimowej i 
obuwia zimowego w kwocie 100 zł. Wskazano również, że coroczne finansowanie zakupu nowej 
kurtki zimowej i obuwia zimowego nie mieści się w możliwościach pomocy społecznej. Skarżąca 
złożyła  odwołanie od  w/w decyzji i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  utrzymało 
w mocy zaskarżoną decyzję. Odmówiono również zasiłku celowego w kwocie 31,90 zł na 
doładowanie karty miejskiej na przejazdy do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie przy ul. 
Armii Krajowej 70 w celu wykonywania prac społecznie użytecznych. Organ pomocy społecznej 
rozpatrując wniosek skarżącej dokonał wnikliwej oceny jej sytuacji, uprawnień do żądanego 
świadczenia, kierując się przepisami ustawy o pomocy społecznej. Ponadto ustalił, że Szkoła 
Podstawowa Nr 8 w Tczewie zlokalizowana przy ul. Armii Krajowej 70 znajduje się w 
odległości około 1,5 - 1,6 km od miejsca zamieszkania podawanego przez skarżącą. Biorąc pod 
uwagę odległość do miejsca świadczenia prac społecznie użytecznych oraz wymiar prac – 
przeciętnie 2 godziny dziennie – uznał, iż trasę można pokonać pieszo i doładowanie karty 
miejskiej na dojazdy nie jest niezbędną potrzebą bytową uzasadniającą przyznanie zasiłku 
celowego z pomocy społecznej. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej uznała skargę za bezzasadną. Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca 2016r. 
podjęła uchwałę Nr XX/167/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
 

57.  
Uchwała Nr XX/168/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 
w sprawie skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
●Dnia 23 czerwca 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na udzieloną 
odpowiedź Prezydenta Miasta Tczewa pismem WOR.1510.9.2016 na wniosek w sprawie skargi 
na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Wniosek dotyczył 
dyscyplinarnego zwolnienia Pani Julity Jakubowskiej z funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do 
Komisji Rewizyjnej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta Tczewa z pismem w 
sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja Rewizyjna w dniu 23 czerwca 2016r. przeanalizowała 
odpowiedź Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 czerwca 2016r., z której wynika, iż  Prezydent 
Miasta Tczewa wnikliwie przeanalizował postępowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
dot. wydawania jabłek dla podopiecznych MOPS i nie znalazł w postępowaniu Julity 
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Jakubowskiej podstaw uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne z funkcji Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
W związku z tym, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 ) do zadań Prezydenta Miasta Tczewa należy 
zatrudnianie i zwalnianie kierowników ( dyrektorów ) gminnych jednostek organizacyjnych. 
Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( j.t. 
Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ze zmianami ) czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje Prezydent Miasta, który nie dopatrzył się 
nieprawidłowości w działalności dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,  
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z całością sprawy – uznała skargę za bezzasadną. 
Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę Nr XX/168/2016 uznając 
skargę za bezzasadną. 
 

58.  
Uchwała Nr XX/169/2016 
  Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 23 czerwca 2016r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Tczewie; 

 
● Dnia 23 czerwca 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działalność 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie dotycząca niepoinformowania  
skarżącego o wydawaniu w dniu 13 czerwca 2016r. jabłek w siedzibie MOPS w Tczewie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej, 
występując jednocześnie do Prezydenta Miasta Tczewa z pismem w sprawie udzielenia 
wyjaśnień. Dyrektor MOPS Pani Julita Jakubowska w swoim piśmie wyjaśniającym 
poinformowała, że wydawanie jabłek odbywa się w ramach rozdysponowywania owoców i 
warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży na podstawie  ustawy z dnia  19 grudnia 2003r. o 
organizacji rynków owoców i warzyw, chmielu. W związku z brakiem szczegółowych przepisów 
dotyczących kwalifikacji osób mogących otrzymać pomoc w formie owoców, z uwagi krótki 
termin zdatności do spożycia dystrybuowanych produktów oraz ze względu na dużą liczbę 
mieszkańców Tczewa korzystających z pomocy społecznej właściwą formą udzielenia przez 
PKPS informacji o dystrybucji jabłek było zamieszczenie ogłoszenia na ogólnodostępnej 
tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej MOPS. Powyższa 
praktyka przyjmowana jest w większości gmin miejskich i nie spotkała się z negatywną 
krytyką ARR, jako organu nadzorującego realizację mechanizmu. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pisemnymi informacjami przedstawionymi przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Julity Jakubowskiej uznała skargę za 
bezzasadną. Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę Nr 
XX/169/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
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59.  
Uchwała Nr XXI/170/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 sierpnia 2016r. 

 

 
w sprawie: wyrażenia zgody  
na dokonanie darowizny; 

 
● dnia 16 grudnia 2016r. zawarto akt notarialny - umowę darowizny działki nr 39/8 o pow. 
0.0036 ha położonej w Tczewie przy ul. Lecha; 

60.  
Uchwała Nr XXI/171/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 25 sierpnia 2016r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia i określenia wysokości 
stawek opłaty targowej w mieście Tczewie; 

 
● uchwała została przyjęta i przekazana do Zakładu Usług Komunalnych celem realizacji; 

61.  
Uchwała Nr XXII/172/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2016r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem  
na dofinansowanie zakupu aparatu USC  

( ultrasonografu) oraz zestawu 
 do neuronawigacji na potrzeby 

 Szpitali Tczewskich S.A.; 
 

 
● uchwałą Nr XXII/172/2016 Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę udzielenia przez Gminę 
Miejską Tczew pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji  na 
potrzeby Szpitali Tczewskich S.A w formie dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego ze 
środków budżetu miasta na 2016 rok do wysokości 125.000 zł; 

62.  
Uchwała Nr XXII/173/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2016r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem 
na poprawę bezpieczeństwa  

ul. 30 – go Stycznia w Tczewie;  

 
● uchwała została przyjęta i udzielono pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego; 

63.  
Uchwała Nr XXII/174/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2016r. 

 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

 Tczewa na 2016 rok;  

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody     -222.263.683,10 zł, 
2) wydatki     -217.263.683,10 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 wykonywanych na podstawie 

porozumień między jst. 
6) ustalono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych. 
7) ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów 
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publicznych. 
8) ustalono dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i  

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 29 września 2016r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

64.  
Uchwała Nr XXII/175/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 września 2016r. 

 
w sprawie zmian 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; 

65.  
Uchwała Nr XXII/176/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 września 2016r. 

 

 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 

miasta Tczewa;  

 
● W związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku należało obniżyć 
wyszczególnione stawki podatku od nieruchomości, dostosowując je do stawek maksymalnych 
Ministra Finansów; i tak w § 1 pkt 1 lit. b obniżono stawkę o 0,04 zł, w § 1 pkt 1 lit. d obniżono 
stawkę o 0,02 zł, w § 1 pkt 2 lit. b obniżono stawkę o 0,20 zł i w § 1 pkt 2 lit. d obniżono 
stawkę o 0,01 zł.  
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2016r. poz. 3461 z dnia 24 października 2016r.), 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 XXII/177/2016  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 września 2016r. 

 
w sprawie utworzenia samorządowej 
jednostki organizacyjnej pod nazwą  
" Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Miejskiej Tczew " oraz nadania  

jej statutu; 

 
● Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o 
zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 
1045), na mocy których gminy mogą organizować i prowadzić wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do 
sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury oraz innym zaliczanym do sektora 
finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w 
celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, 
banków i spółek prawa handlowego. Na mocy niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2017 roku 
tworzy się jednostkę budżetową Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew. Głównym 
celem objęcia obsługą wszystkich jednostek oświatowych przez Centrum Usług Wspólnych 
jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach i przedszkolu dla 
których Gmina Miejska Tczew jest organem prowadzącym, poprzez przejęcie obsługi 
rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej i kadrowo-płacowej. Zakres wspólnej 
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obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania 
środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu 
finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Uchwała została opublikowana w 
Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała 
została również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia 
zgodności zapisów uchwały z prawem. 
 

67.  
Uchwała Nr XXIII/178/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 października 2016r. 

 
w sprawie przedłużenia terminu kontroli 

Komisji Rewizyjnej;   

 
● Rada Miejska w Tczewie na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedłużyła 
termin kontroli Komisji Rewizyjnej w poz. Nr 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/161/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r. do 31 grudnia 2016r. Tematem kontroli 
kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie dotyczącej rozliczenia 
dotacji na zadania realizowane ze środków gminnych na 2015r. ustalony był na miesiąc styczeń 
2016r. Termin kontroli problemowej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dotyczącej: 
„Realizacji kalendarza działań edukacyjnych, sposobu finansowania i naliczania odpłatności 
rodziców” ustalono  na miesiąc sierpień 2016r. 
 

68.  
Uchwała Nr XXIII/179/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 października 2016r. 

 

  
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2016 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 

1) dochody     -223.268.548,10 zł, 
2) wydatki     -218.268.548,10 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. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta w 
dniu 28 października 2016r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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69.  
Uchwała Nr XXIII/180/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 października 2016r. 

 
w sprawie zmian 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; 

70.  
Uchwała Nr XXIII/181/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie           

z dnia 27 października 2016r. 

 
 w sprawie określenia wzorów formularzy 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego; 

 
● Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym i ustawy z dnia 30 października 2002r. o 
podatku leśnym, do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy  określenie wzorów formularzy 
deklaracji i informacji niezbędnych do poboru  i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego. Obowiązujące na 2016r. wzory formularzy do poboru podatku wykazały konieczność  
ich modyfikacji ze względu na:  
1.ogłoszenie w 2016 roku tekstów jednolitych ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy 
o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym; ustawy o Ochronie danych osobowych oraz 
ustawy O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników  i płatników;  
2.zmianę ustawy – Ordynacja podatkowa; 
3.potrzebę wprowadzenia zmian formalnych polegających na dodaniu, usunięciu, zmianie i 
zmodyfikowaniu treści niektórych zapisów oraz dodania części tabelarycznych w celu 
ograniczenia ilości załączników. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2016r., poz. 3772 z dnia 17 
listopada 2016r.), w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z 
prawem. 
 

71.  
Uchwała Nr XXIII/182/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 października 2016r. 

 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny w rejonie 
 ul. Głowackiego w Tczewie; 

 
● Po  przeprowadzeniu procedury wynikającej z przepisów ustawy o zagospodarowaniu i 
planowaniu przestrzennym trwającą w latach 2015 i 2016 przyjęto uchwałę w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. 
Głowackiego w Tczewie. Zmiana dotyczyła głównie korekty przebiegu ul. Głowackiego, mając na 
uwadze współczesne standardy projektowania dróg, oraz inne korekt w układzie ulicznym i na 
wnioski zainteresowanych. 
 

72. 
Uchwała Nr XXIII/183/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 października 2016r. 

 
w sprawie udzielenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny w rejonie 
 ul. Głowackiego, drogi krajowej nr 91  

i ul. 30 Stycznia w Tczewie;  

 
● Po przeprowadzeniu procedury wynikającej z przepisów ustawy o zagospodarowaniu i 
planowaniu przestrzennym trwającą w latach 2015 i 2016 przyjęto uchwałę zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. 
Głowackiego, drogi krajowej nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie. Zmian dotyczyła wprowadzenia 
linii rozgraniczających dla przebiegu ul. Głowackiego w ciągłości projektowanego przebiegu ul. 
Głowackiego i ul. Nowej Głowackiego w obszarze południowej części sadów malinowskich. 
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73.  
Uchwała Nr XXIII/184/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 27 października 2016r. 

 

 
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 Zakładu Usług Komunalnych celem realizacji; 

74.  
Uchwała Nr XXIII/185/2016  

Rady Miejskiej w Tczewie          
z dnia 27 października 2016r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 
trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy 
 ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew, na której 
posadowiony jest budynek usługowy; 

  

 
● 20 stycznia 2017r. podpisana została umowa dzierżawy nr 41/01/2017 z dnia 19 stycznia 
2017r.; 

75.  
Uchwała Nr XXIII/186/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 27 października 2016r. 

 
w sprawie uchwalenia programu Współpracy 

Gminy Miejskiej Tczew 
 z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017; 

 
● uchwałą Nr XXIII/186/2016 Rada Miejska w Tczewie uchwaliła Programu Współpracy 
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2017; 

76.  
Uchwała Nr XXIII/187/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 27 października 2016r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu aparatury 

medycznej na potrzeby  
Szpitali Tczewskich S.A.;  

 

 
● uchwałą Nr XXIII/187/2016 Rada Miejska w Tczewie  wyraziła wolę udzielenia przez Gminę 
Miejską Tczew pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 
Utraciła moc Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
aparatu USC ( ultrasonografu ) oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali 
Tczewskich S.A. W celu uniknięcia problemów związanych z rozliczeniem zakupu aparatury 
podjęto decyzję o zmianie uchwały. 
 

77.  
Uchwała Nr XXIII/188/2016    
   Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 27 października 2016r. 

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem 
na realizację zadań inwestycyjnych 

związanych z powiatową infrastrukturą 
drogową; 

 
● uchwała została przyjęta i udzielono pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego; 
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78.  
Uchwała Nr XXIV/189/2016     
Rady Miejskiej w Tczewie                      
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego;  

 
● uchwałą Nr XXIV/189/2016 Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła dofinansowanie Ogniska 
Wychowawczego w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 do wysokości 60.000,- zł; 

79.  
Uchwała Nr XXIV/190/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie ustalenia trybu udzielenia 
 i rozliczenia dotacji dla publicznych 

 i niepublicznych placówek oświatowych 
prowadzonych przez inne organy  

niż Gmina Miejska Tczew oraz zakresu 
 i trybu kontroli prawidłowości  
ich pobrania i wykorzystania;  

 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorom placówek dotowanych przez Gminę Miejską Tczew do 
służbowego wykorzystania. 

80.  
Uchwała Nr XXIV/191/2016   
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających  

pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) 
przeznaczonych do spożycia  
poza miejscem sprzedaży; 

 

 
●uchwała jest w trakcie realizacji, nowe wnioski podmiotów ubiegających się o limit na 
sprzedaż napojów alkoholowych są na bieżąco rozpatrywane i przyznawane zgodnie z ustawą o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą dot. zasad lokalizacji 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Tczew; 

81.  
Uchwała Nr XXIV/192/ 2016 

Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017; 

 
● uchwałą Nr XXIIV/192/2016 Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2017. Przedstawiony program zawiera kwoty jakie zaplanowane są na 
realizację zadań własnych Gminy; 
 

82.  
Uchwała Nr XXIV/193/ 2016    

Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie: przyjęcia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych w mieście  
Tczewie na rok 2017;    

 
● uchwałą Nr XXIV/193/ 2016 Rada Miejska w Tczewie  przyjęła roczny plan potrzeb w 
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2017; ww. 
uchwała jest podstawą do zawarcia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie i 
realizacji zadań w 2017r.; głównym założeniem jest stworzenie 40 miejsc pracy oraz 20 
miejsc pracy w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI). Na ten cel miasto 
przeznaczyło 52.688,88 zł ( w tym koszt związany z realizacją PAI – 5.832 zł ). 
 

83.  
Uchwała  Nr XXIV/194/2016   
 Rady Miejskiej w Tczewie     
 z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany " Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa ";  

 
● Po przeprowadzeniu procedury wynikającej z przepisów ustawy o zagospodarowaniu i 
planowaniu przestrzennym trwającą w latach 2015 i 2016 przyjęto zmianę zapisów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze byłego poligonu. 
Zmiana dotyczyła zamiany funkcji mieszkaniowo - usługowej na funkcję spotu, zieleni i 
rekreacji.  
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84.  
Uchwała  Nr XXIV/195/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie     
 z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu partnerskiego pn. "Pomorskie 

Trasy rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa 

Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta 
Tczewa" w ramach realizacji 

Przedsięwzięcia Strategicznego 
Województwa Pomorskiego " Pomorskie 

Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 " w ramach Regionalnego 
programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 
  2014-2020 ( RPO WP 2014 – 2020 ); 

  

 
● Miasto Tczew przystąpiło do strategicznego projektu Województwa Pomorskiego pn. 
"Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa 
R9”, który jest realizowany w grupach partnerów w obrębie powiatów. Miasto Tczew jest 
liderem partnerstwa tczewskiego i samo jednym ze współrealizatorów projektu i granicach 
miasta Tczewa. Przystąpienie do projektu wymagało podjęcia uchwały intencyjnej. 

85.  
Uchwała Nr XXIV/196/2016    
 Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie: zajęcia stanowiska w 

odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa w trybie art. 101  

ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym; 

 
● Dnia 24 października 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie, wpłynęło wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa złożone przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew, dotyczące uchwały Rady Miejskiej w 
Tczewie Nr XXII/177/2016 z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej 
jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz 
nadania jej statutu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował  powyższe wezwanie 
do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która rozpatrzyła je na posiedzeniu komisji 23 
listopada 2016r. podtrzymując stanowisko wyrażone w/w uchwale. Zgodnie z art. 101 ust. 1 i 
2a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) skargę na uchwałę lub 
zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu 
własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.  
Na podstawie art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U 
z 2012r. poz. 270 z późn. zm.)  skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia 
odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił 
odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o 
usunięcie naruszenia prawa. 
Rada Miejska na sesji w dniu 24 listopada 2016r. podjęła uchwałę Nr XX/196/2016 
podtrzymując stanowisko  wyrażone w w/w uchwale, upoważniając Prezydenta Miasta Tczewa 
do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie, w przypadku wystąpienia wzywającego na 
drogę postępowania sądowego, we wszystkich sądach i instancjach, w tym do udzielenia 
dalszego pełnomocnictwa profesjonalnym pełnomocnikom.  
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86.  
Uchwała Nr XXIV/197/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 listopada 2016r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Tczewie; 

 
● Dnia 03 listopada 2016r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działalność 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tczewie,  dotycząca odmowy przyznania 
świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Tczewie skierował skargę do Komisji Rewizyjnej, występując jednocześnie do Prezydenta 
Miasta Tczewa z pismem w sprawie udzielenia wyjaśnień. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w 
dniu 23 listopada 2016r. zapoznała się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez MOPS, iż 
przyczyną odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia – zasiłku stałego jest 
przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Komisja uznała skargę za 
niezasadną. Rada Miejska na sesji w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę Nr 
XXIV/197/2016 uznając skargę za bezzasadną. 
 

87.  
Uchwała Nr XXIV/198/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie nadania 

 Pani Eleonorze Lewandowskiej  
Medalu " PRO DOMO TRSOVIENSI " 

 
● Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, po uzyskaniu pozytywnych opinii  
przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, Rada Miejska w Tczewie 
nadała Pani Eleonorze Lewandowskiej Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za wieloletnią 
działalność społeczną na rzecz miasta Tczewa i jego mieszkańców w zakresie kultury. 
 

88.  
Uchwała Nr XXIV/199/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie nadania 

 Panu Zygfrydowi Libanowi  
Medalu " PRO DOMO TRSOVIENSI " 

 
● Na wniosek, Stowarzyszenia Biegający Tczew, po uzyskaniu pozytywnych opinii przez 
wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, Rada Miejska w Tczewie nadała 
Panu Zygfrydowi Libanowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za promowanie sportu, głównie 
lekkiej atletyki wśród mieszkańców miasta Tczewa.  
 

89.  
Uchwała Nr XXIV/200/2016        
Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 24 listopada 2016r. 

 
w sprawie nadania 

 Panu Ryszardowi Lidzbarskiemu 
Medalu  " PRO DOMO TRSOVIENSI " 

 

 
● Na wniosek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Tczewie oraz 
Stowarzyszenia Gospodarczego Kociewie w Tczewie, Rada Miejska w Tczewie po uzyskaniu 
pozytywnych opinii  przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadała 
Panu Ryszardowi Lidzbarskiemu Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za promocję 
publicystyczną miasta Tczewa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
 

90.  
Uchwała Nr XXV/201/2016     
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 22 grudnia 2016r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2016 rok;  

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody     -231.689.861,63 zł, 
2) wydatki     -226.689.861,63 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. 
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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 23 grudnia 2016r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

91.  
Uchwała Nr XXV/202/2016    
Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 22 grudnia 2016r. 

 
w sprawie zmian 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; 

92.  
Uchwała Nr XXV/203/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 2016r. 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

budżetu miasta, których niezrealizowane 
kwoty nie wygasają z upływem  

roku budżetowego 2016;  

 
● Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w 
roku budżetowym 2016 i będą kontynuowane w roku 2017, organ stanowiący, na mocy 
obowiązujących przepisów podjął w/w uchwałę. Ostateczny termin dokonania wydatków 
ustalono dla: 
− zadania nr 1 „Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic w mieście Tczewie” na 

dzień 15.01.2017r. 
− zadania nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Stoczniowców, ul. 

Królowej Jadwigi i ul. Pułaskiego” na dzień 31.03.2017r. 
− zadanie nr 3 „Wykonanie dokumentacji projektowej Wiślanej Trasy Rowerowej” na dzień 

30.06.2017r. 
− zadanie nr 4 „Wydzielenie ciągu pieszo-jezdnego” na dzień 28.02.2017r. 
− zadanie nr 5 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” na dzień 30.06.2017r. 
− zadanie nr 6 „Gminny Program Rewitalizacji” na dzień 31.01.2017r. 
− zadanie nr 7 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie” na dzień 

31.03.2017r. 
− zadanie nr 8 „Budowa sali gimnastycznej z przyłączeniami przy Szkole Podstawowej Nr 8 

w Tczewie” na dzień 31.05.2017r. 
− zadanie nr 9 „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy na osiedlu Witosa” na dzień 

28.02.2017r. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
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Gdańsku w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Uchwałę przekazano do 
realizacji wydziałom Urzędu Miejskiego. 

93.  
Uchwała  Nr XXV/204/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 22 grudnia 2016r. 

 
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest 

 z terenu Miasta Tczewa 
 na lata 2016 -2032;  

 
● obowiązek opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
Tczewa na lata 2016-2032 wynika z założeń Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032 (przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r.), w 
którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja 
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Uchwała została przyjęta do 
realizacji; 
 

94.  
Uchwała Nr XXV/205/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;  
 

 
● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok; 

95.  
Uchwała Nr XXV/206/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 
w sprawie zatwierdzenia planu 
 kontroli Komisji Rewizyjnej  
na I półrocze 2017 roku; 

 

 

● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r., 
zaplanowano do przeprowadzenia dwie kontrole kompleksowe, w Przedszkolu Nr 8 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w zakresie: działalności Przedszkola Nr 8  z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tczewie w latach 2015 - 2016 i Konserwator Zabytków Miasta Tczewa w 
zakresie Realizacji zadań wynikających z § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Tczewie w latach 2015-2016. 
 

96.  
Uchwała Nr XXV/207/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

 Rady Miejskiej w Tczewie na 2017 rok;  
 

 

● Zgodnie z § 28 ust 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 
przedłożył Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy na 2017 rok, uwzględniający terminy i 
tematy, który został zatwierdzony na sesji Rady Miejskie w dniu 22 grudnia 2016r.   
 

97.  
Uchwała Nr XXV/208/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

 
w sprawie nadania wyróżnienia  

" Honorowy Obywatel Miasta Tczewa "; 

 
● Na wniosek społeczności I Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Tczewie oraz Towarzystwo Przyjaciół LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Tczewie, po 
pozytywnej opinii Zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy  Obywatel Miasta Tczewa” 
powołanego na okres kadencji 2014 – 2018, Rada Miejska w Tczewie nadała Panu profesorowi 
zwyczajnemu, doktorowi habilitowanemu Grzegorzowi Kołodko wyróżnienie ,,Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa”,  za  etycznie wzorową postawę oraz promocję miasta Tczewa w 
dziedzinie ekonomii, gospodarki i polityki społecznej. 
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98.  
Uchwała Nr XXV/209/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

 
w sprawie nadania wyróżnienia  

" Honorowy Obywatel Miasta Tczewa "; 

 
● Na wniosek Koła Miejskiego Platformy Obywatelskiej Tczew, po pozytywnej opinii Zespołu 
opiniującego wyróżnienia „Honorowy  Obywatel Miasta Tczewa” powołanego na okres kadencji 
2014 – 2018, Rada Miejska w Tczewie nadała Panu profesorowi zwyczajnemu, doktorowi 
habilitowanemu Janowi Strelau wyróżnienie ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”, za  
etycznie wzorową postawę i promocję miasta Tczewa w dziedzinie psychologii.                     
 

99.  
Uchwała Nr XXV/210/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

 
w sprawie przyjęcia " Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miejskiej Tczew  

na lata 2017 – 2022 "; 
 

 
● uchwałą Nr XXV/210/2016 Rada Miejska w Tczewie przyjęła Wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 2017 – 2022; 

100.  
Uchwała Nr XXV/211/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

 
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców 

 z podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa w ramach pomocy  

de minimis; 
 

 
● Uchwała ma na celu umożliwienie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości od nowo 
wybudowanych budynków i budowli, rozbudowanych budynków lub budowli i nowo nabytych 
gruntów, budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Podjęcie niniejszej uchwały jest działaniem zmierzającym do wspomagania przedsiębiorczości, 
ofertą dla przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w naszym mieście, tworzyć nowe 
miejsca pracy i prowadzić działalność gospodarczą Uchwała przewiduje udzielenie pomocy de 
minimis, na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1407/2013. 
Podstawowym warunkiem jest nieprzekroczenie ustalonych w rozporządzeniu pułapów, biorąc 
pod uwagę łączną wartość  pomocy de minimis, w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji  brutto,  
udzielonej przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym  oraz w dwóch poprzedzających go 
latach  podatkowych.  uchwała, zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, przesłana została  do 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zgłoszenia ewentualnych 
zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy de minimis. Prezes UOKiK do 
projektu uchwały nie zgłosił zastrzeżeń. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2016r., poz. 4635 z dnia 27 
grudnia 2016r.), w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z 
prawem. 
 

101.  
Uchwała Nr XXV/212/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

 
w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2017 - 2030; 

 
●uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do Regionalnej Izby 
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 z dnia 22 grudnia 2016r. 
 

Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem; 

102.  
Uchwała Nr XXV/213/2016 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

 
w sprawie budżetu miasta Tczewa  

na 2017 rok; 

 
● Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego (Dz.U. z 2017r. poz. 351 z 26 stycznia 2017r.), 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 03.01.2017r. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Danuta Petka  Wydział Organizacyjny i Kadr 

Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta 

 

Tczew, dnia 29 marca 2017r. 


