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załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2017 roku 
 

REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  ZA  2017  ROK 
 

 

Lp. 
 

Numer uchwały, 
data podjęcia uchwały 

 

 
Tytuł uchwały 

 
Sposób realizacji uchwały 

1.  
Uchwała  Nr XXVI/214/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 

 
w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą 
nieruchomości wykorzystywanej pod 

budownictwo mieszkaniowe, co do której 
wygasło prawo użytkowania wieczystego; 

 

 
● uchylono Uchwałą XXXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018r.; 
 
 
 
 
 

2.  
Uchwała Nr XXVI/215/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie 
na 2017r.; 

 

 
● 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; 
 

3.  
Uchwała Nr XXVI/216/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
 dla Powiatu Tczewskiego na realizację 

programów zdrowotnych; 
 

 
● Uchwałą Nr  XXVI/216/2017 Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego ze środków budżetu miasta na 2017 rok na 
dofinansowanie Powiatowych Programów zdrowotnych tj.: 
Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie 
przed rakiem” do wysokości 20.000 zł. 
Recepta na Raka – Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc Wśród Mieszkańców Powiatu 
Tczewskiego – do wysokości 20.000 zł. 
 
 
 

4.  
Uchwała Nr XXVI/217/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
w sprawie wysokości i zasad ustalania 
 opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych prowadzonych 

 przez Gminę Miejską Tczew; 

 
● Przekazano uchwałę przedszkolom publicznym funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zniosła możliwość pobierania przez organ 
prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania 
przedszkolnego. Ma to związek z tym, że od roku 2017 sześcioletni uczniowie uczęszczający 
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 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci 
zostali subwencją oświatową.  
 

5.                                          
  Uchwała Nr XXVI/218/2017                             
  Rady Miejskiej w Tczewie              
  z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej 

Tczew; 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
Uchwała określa:  
- plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r., 
- plan się prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów 
dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów mających 
siedzibę na obszarze gminy na okres od dnia 01.09.2017r. do 31.09.2019r., 
- warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, 
- warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę, 
- projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, 
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem 
specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. 
 

6.  
Uchwała Nr XXVI/219/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla powiatu Tczewskiego; 
 

 
● Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wys. 2 000 000 zł dla Powiatu 
Tczewskiego w formie dotacji celowej na przebudowę mostu Tczewskiego – etap II.  
Na wniosek Powiatu Tczewskiego nie udzielono dotacji – zadanie nie zostało zrealizowane. 
Powiat Tczewski wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały dot. udzielenia  pomocy finansowej w 
2018r.   
 

7.  
Uchwała Nr XXVI/220/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2017 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -228.192.241 zł, 
2) wydatki      -250.795.813 zł, 
3) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
4) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień między jst. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta w 
dniu 27 stycznia 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
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finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

8.  
Uchwała Nr XXVI/221/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 26 stycznia 2017r. 

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

9.  
Uchwała Nr XXVII/222/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2017r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia Taryf 

 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
 i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka zo.o. w Tczewie;   

 
● Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   
i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w 
Tczewie. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo 
kanalizacyjnych, świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie i obowiązują od 01.04.2017r. 
do 31.03.2018r. 

10.  
Uchwała Nr XXVII/223/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2017r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Miejskiej Tczew; 

 
● Aktualizacja Planu wynikała z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań 
przewidzianych do realizacji. Na podstawie przyjętego opracowania Gmina Miejska Tczew 
będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania zmierzające 
do poprawy efektywności energetycznej Gminy Miejskiej i poprawy jakości powietrza w 
Tczewie. 
 

11.  
Uchwała Nr XXVII/224/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2017r. 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pn.:" Budowa Systemu Roweru 
Metropolitalnego OMG-G-S ″ 

współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego  
( Poddziałanie. 9.1.1. ) w ramach 

mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; 

 

 
● Uchwała została podjęta, w celu umożliwienia Gminie Miejskiej Tczew udziału w projekcie 
„Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”, prowadzonego przez lidera projektu 
Stowarzyszenie Obszar Metropolitarny Gdańsk – Gdynia -Sopot. Miasto Tczew jest 
partnerem projektu i na jego terenie planuje się 28 stacji rowerów. Ponadto, Uchwała 
reguluje sprawę wkładu finansowego Partnera. 
 
 
 
 

12.  
Uchwała Nr XXVII/225/2017   

Rady Miejskiej Tczewie           
z dnia 23 lutego 2017r. 

  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Tczewa  
na lata 2016 -2030; 

 
● Kluczowym dokumentem procesu rewitalizacji jest Program Rewitalizacji Miasta Tczewa, 
opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji i wytyczne do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2017-2020. Przyjęcie dokumentu odbywa się 
poprzez podjęcie Uchwały Rady Miejskiej. Program zawiera diagnozę i analizę stanu 
faktycznego oraz cele i zadania do wykonania na rzecz wyjścia ze stanu kryzysowego obszaru 
rewitalizowanego. 
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13.  
Uchwała Nr XXVII/226/2017    

Rady Miejskiej w Tczewie               
z dnia 23 lutego 2017r. 

 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

 i rozliczenia dotacji celowej 
 na dofinansowanie prac związanych 

 z modernizacją źródeł energii cieplnej 
 w ramach konkursu  

″ Czyste powietrze Tczewa ″; 

 
● Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania  i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych  z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu 
″Czyste powietrze Tczewa″ w celu udzielania dotacji w 2017 roku. 
 
 
 
 

14.  
Uchwała Nr XXVII/227/2017    

Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 23 lutego 2017r. 

 

 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz 
 z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznego przedszkola  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miejska Tczew; 

 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorom przedszkoli i 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 do publicznego przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Miejską Tczew. 
 

15.  
Uchwała Nr XXVII/228/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 23 lutego 2017r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

 w Gminie Miejskiej Tczew; 

 

● Przekazano uchwałę dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
 

 
 

16.  
Uchwała Nr XXVII/229/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie   
 z dnia 23 lutego 2017r. 

 

 
w sprawie skargi na działalność dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie; 

 

● W dniu 24 stycznia 2017r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga 
mieszkańca Tczewa na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
dotycząca przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu 0,25 tony opału w 
niewystarczającej wysokości oraz nieprzyznania zasiłku celowego na zakup żywności.  
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 MOPS,  z której wynika, iż 
skarżący objęty jest systematyczną pomocą społeczną.  
Nie może pomocy skoncentrować na finansowaniu w całości potrzeb Skarżącej, choćby jej 
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. 
Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu i na sesji 23 lutego 2017 r. 
uznała skargę za bezzasadną. 
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17.  
Uchwała Nr XXVII/230/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 lutego 2017r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej 

przyjęcia rocznego planu potrzeb 
 w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w mieście Tczewie  
na rok 2017;  

 

● Uchwałą Nr XXVII/230/2017 Rada Miejska w Tczewie zmieniła uchwałę dotyczącą 
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 
Tczewie na rok 2017. Zmiana dotyczyła podmiotu prowadzącego świetlicę przy ul. Zamkowej, 
którą prowadzić będzie Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta ,,SAMBOR”. 
 
 

18.  
Uchwała Nr XXVIII/231/2017      

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 30 marca 2017r. 

 

 
w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów  
do nowego ustroju szkolnego  
w Gminie Miejskiej Tczew; 

 

● Przekazano uchwałę dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Tczew do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
W związku z pozytywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz zgodnie z przepisami 
ustawy – przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe Rada Miejska w Tczewie zobowiązana była 
do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego Gminy Miejskiej Tczew, określając: 
- sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, na okres od 01.09.2017r. do 
31.08.2019r., 
- sieć prowadzonych przez gminę klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach  
podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez 
gminę, na okres od 01.09.2017r. do 31.08.2019r., 
- sieć ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów 
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę   obowiązujący od dnia 01.09.2017r. 
 

19.  
Uchwała Nr XXVIII/232/2017      

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 30 marca 2017r. 

 

 
w sprawie określenia kryteriów naboru  
do szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Tczew dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami 

szkół podstawowych oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia 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 do klas pierwszych szkół podstawowych w 
przypadku przyjęć na wolne miejsca kandydatów spoza obwodów tych szkół. 
 

20.  
Uchwała Nr XXVIII/233/2017    

Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie realizacji obowiązku szkolnego 

uczniów klas siódmych Szkoły  
Podstawowej nr 5 w Tczewie, Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Tczewie, Szkoły 

Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tczewie, Szkoły 

Podstawowej nr 11 w Tczewie, Szkoły 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorom szkół podstawowych do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
Uchwała określa zasady przeniesienia części uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Tczew do szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów i 
wskazuje miejsce realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 
2019/2020 dla uczniów od klasy VII roku szkolnego 2017/2018. 
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Podstawowej nr 12 w Tczewie  
w latach szkolnych 

 2017/2018-2019/2020; 

21.  
Uchwała Nr XXVIII/234/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 30 marca 2017r. 

 

 
w sprawie określenia warunków i trybu 

przyznawania nagród i wyróżnień  
za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym; 

 

 
● Praktyka przyznawania nagród i stypendiów za wyniki sportowe w ostatnich latach pokazała, 
że obowiązujący regulamin określający warunki i tryb przyznawania, pozbawiania i 
wstrzymywania stypendiów sportowych wymaga zmian ukierunkowanych na zwiększenie rangi 
nagrody. Tak przyznane nagrody będą wyróżnieniem dla najlepszych sportowców oraz pomogą 
im w edukacji sportowej i realizacji wyznaczonych celów. 
 
 

22.  
Uchwała Nr XXVIII/235/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania  

i rozliczania dotacji celowej 
 na dofinansowanie prac związanych 
 z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew; 
 

 
● Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano dotacje do prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew. Łącznie usunięto wyroby 
zawierające azbest od 8 Wnioskodawców w ilości: 15,878 Mg. Kwota wykonania zadania 
wyniosła 8 368,20 zł. 
 

23.  
Uchwała Nr XXVIII/236/2017                                         

Rady Miejskiej w Tczewie                                                               
z dnia 30 marca 2017r. 

 
 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa; 

 
● Uchwała przyjmująca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
aktem prawnym, kończącym proces wprowadzania zmian do planu miejscowego po wypełnieniu 
procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejsza 
zmiana dotyczyła wniosków osób i instytucji. 
 

24.  
Uchwała Nr XXVIII/237/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

 

 
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”. 
 
 

25.  
Uchwała Nr XXVIII/238/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych  

do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa; 

 

1. Z troski o należyty wizerunek miasta, zachowanie i odpowiednie utrzymanie jego 
substancji zabytkowej, Rada Miejska w Tczewie Uchwałą XLIX/430/2010 z dnia 30 
września 2010 r. przyjęła zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie iroboty 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 2017 
na dotacje środki w wysokości 50 000 zł.   
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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 5 wniosków (w terminie składania wniosków 
tj. do 10 stycznia 2017 r.).  

4. Po analizie wniosków, w tym ich kompletności, zakresu planowanych robót oraz 
uwzględniając kwotę, która była do dyspozycji, oraz wycofaniu przez Zarząd Wspólnoty 
Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 8-9 wniosku o dofinansowanie remontu 
elewacji Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 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) 
właścicielowi nieruchomości przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie na I etap prac - remont dachu 
(wymianę konstrukcji dachu, pokrycie dachówką ceramiczną, orynnowanie), (2) 
Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie na remont 
elewacji frontowej budynku, (3) Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. 
Hallera 1 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku (od strony ul. Wyszyńskiego i 
Pl. Hallera), (4) właścicielom nieruchomości przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie na remont 
elewacji południowej (tylnej) – II etap prac (właściciele uzyskali dotację na remont 
elewacji północnej – frontowej budynku w roku ubiegłym – I etap prac). 

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. 

 

26.  
Uchwała Nr XXVIII/239/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego; 
 

 
● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty 

27.  
Uchwała Nr XXVIII/240/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego; 
 

 
● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty 

28.  
Uchwała Nr XXVIII/241/2017 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

 
● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty 
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Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego; 

 

 

29.  
Uchwała Nr XXVIII/242/2017 

  Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego; 

 

● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty 
 

30.  
Uchwała Nr XXVIII/243/2017 

  Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2017 rok; 

 

 

● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -230.631.766 zł, 
2) wydatki      -253.100.111   zł, 
3) ustalono plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
4) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 
5) ustalono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

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

publicznych. 
7) Ustalono 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 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

31.  
Uchwała Nr XVIII/244/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 
 2017 -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; 

32.  
Uchwała Nr XXVIII/245/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 marca 2017r. 

 

 
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 10 marca 2017r. do Rady Miejskiej w Tczewie, wpłynęło wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa złożone przez mieszkańca miasta Tczewa, dotyczące uchwały         

a) Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXIII/182/2016 z dnia 27 października 
2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.  
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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  27 marca 
2017r. 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 30 marca 2017r. podjęła uchwałę Nr XXIII/245/2017 
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.  
  

33.  
Uchwała Nr XXX/246/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 25 maja 2017r. 
 

 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

 i rozliczenia dotacji celowej 
 na dofinansowanie prac związanych  

z modernizacją źródeł energii cieplnej  
w ramach konkursu  

″ Czyste powietrze Tczewa ″; 
 

 
● aktualizowano zasady udzielania dotacji zgodnie z wytycznymi RIO. Zgodnie z regulaminem 
konkursu przyznano dofinansowanie do wymiany ogrzewania z zasilanego węglem na bardziej 
ekologiczne Wypłacono dotacje 22 Wnioskodawcom na ogólna kwotę 94 795 zł, zlikwidowali 
oni w sumie 30 pieców węglowych. Wykonano 21 instalacji zasilanych gazem i 1 pompę ciepła. 
 

34.  
Uchwała Nr XXX/247/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 maja 2017r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zwolnienia przedsiębiorców z podatku  

od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
w ramach pomocy de minimis;  

 

 
● Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2016r. 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. Zmiana wprowadzona niniejszą 
uchwałą dotyczy umożliwienia podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na 
budowaniu powierzchni pod wynajem możliwość z korzystania ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości na podstawie w/w uchwały 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 2017r., poz. 2243 z dnia 9 
czerwca 2017r.), w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z 
prawem. 
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35.  
Uchwała Nr XXX/248/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 maja 2017r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w 
ramach pomocy de minimis nieruchomości 

zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług 

gastronomicznych położonych na terenie 
objętym Programem Rewitalizacji w obrębie 

Starego Miasta Tczewa; 
 

 
● Aby zachęcić przedsiębiorców do otwierania nowych punktów gastronomicznych i 
utrzymania już istniejących, proponuje się zwolnienie z podatku od  nieruchomości na okres do 
36 m-cy. Zwolnienie wprowadzone zostało uchwałą  Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej z dnia 
27 lutego 2014r. i stanowi ono pomoc do minimis a dotyczy nieruchomości zajętych na 
prowadzenie działalności w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym 
Programem Rewitalizacji, w obrębie Starego Miasta Tczew. Zmiana wprowadzona obecną 
uchwałą  dotyczy wykreślenia z zapisów pierwotnej uchwały treści dot. przedłożenia wraz z 
wnioskiem „dokumentów potwierdzających zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub 
działalności gospodarczej” zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. U. z 2017r., poz. 2242 z dnia 9 
czerwca 2017r.), w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została również przesłana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów uchwały z 
prawem. 
 

36.  
Uchwała Nr XXX/249/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 maja 2017r. 

 
w sprawie przystąpienia do zmiany  

Uchwały Nr XXVII/255/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 

 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Tczewa na lata 2016 - 2030; 

 
● Program Rewitalizacji Miasta Tczewa podlegał zgłoszeniu i wpisaniu na listę Marszałka 
Województwa. Na wskutek oceny pod kątem także wymogów stawianych projektom 
rewitalizacyjnym w ramach RPO WP 2017-2020, skierowano Program do uzupełnienia. 
Wykonanie tej czynności wymaga przeprowadzenia pełnej procedury utworzenia lub zmiany 
programu rewitalizacji. W związku z tym, wymagane było podjęcie uchwały o przystąpieniu do 
zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 z dnia 23 lutego 2-17 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030. 
 

37.  
Uchwała Nr XXX/250/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 25 maja 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży nieruchomości; 

 
● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty 
 

38.  
Uchwała Nr XXX/251/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 maja 2017r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży nieruchomości; 
 

 
● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty 
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39.  
Uchwała Nr XXX/252/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 maja 2017r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
osobowych składów stałych komisji Rady 
Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 

2014 -2018; 

 
 ● Rada Miejska w Tczewie odwołała radnego Mieczysława Matysiaka ze składu Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie, powołanego uchwałą Nr 
I/5/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie  ustalenia 
osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2014-2018. 
 

40.  
Uchwała Nr XXX/253/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 maja 2017r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

osobowych składów stałych komisji  
Rady Miejskiej w Tczewie na okres 

kadencji 2014 -2018; 

 
  
● Rada Miejska w Tczewie powołała radnego Tomasza Klimczaka do składu Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie, uchwalonego uchwałą Nr I/5/2014 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia osobowych składów 
stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2014-2018. 
 

41.  
Uchwała nr XXX/254/2017   
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 25 maja 2017r. 

 
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 06.02. 

Usługi społeczne;  
 

 
● Uchwałą Nr XXX/254/2017 Rada Miejska w Tczewie wyraziła zgodę na przystąpienie przez 
Gminę Miejską Tczew do realizacji projektu „Społeczna od-nowa” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 
06.02. Usługi społeczne. 
Projekt zakłada realizację w partnerstwie z Fundacją Pokolenia wsparcia dla 120 osób  
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany 
Tczewa. 
 

42.  
Uchwała Nr XXXI/255/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 

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

za 2016 rok; 

 
● Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Z 
2017r. poz. 2682 z dnia 18 lipca 2017r.), 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 29.03.2017r. i do 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 30 marca 2017r. Sprawozdanie roczne z wykonania 
budżetu miasta Tczewa za 2016 rok o sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury a w dniu 04.05.2017r. sprawozdania finansowe Gminy 
Miejskiej Tczew za 2016 rok. 
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie. 
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43.  
Uchwała Nr XXXI/256/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Tczewa absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu miasta za 2016 rok; 

 
● Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczewa za 2016 rok, 
Sprawozdaniem finansowym instytucji kultury za 2016 rok, Sprawozdaniem o umorzonych 
zaległościach wobec budżetu miasta za 2016 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 2016 rok. 
 

44.  
Uchwała Nr XXXI/257/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2017 rok; 

 

● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -230.809.198,16 zł, 
2) wydatki      -254.367.081,16 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  należących i nienależących do sektora 

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

nienależące do sektora finansów publicznych. 
8) Ustalono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta w 
dniu 30 czerwca 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

45.  
Uchwała Nr XXXI/258/2017  
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 
 2017 -2031; 

 

● 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; 

46.  
Uchwała nr XXXI/259/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

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

nabywania i wykupu;  

 
● Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Tczewie stanowiła formalny początek i podstawę prawną 
procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostały przeznaczone na pokrycie planowanego 
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 deficytu budżetu miasta wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 
2017 roku. 
Uchwała określiła m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia 
poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków 
emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wybór agenta 
emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem 
emisji. Uchwała ta określiła przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w 
których banki - oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu 
postępowania agentem emisji na podstawie najkorzystniejszej oferty został wybrany Bank 
PKO Bank Polski SA , z którym została podpisana w dniu w dniu 18.09.2017r. umowa 
organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Środki w wysokości 8.000.000 zł wpłynęły 
na konto budżetu miasta w dniu 28.12.2017r. 
 

47.  
Uchwała Nr XXXI/260/2017   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru 
położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 

w jednostce urbanistycznej 
 UMN 6  ″ Kolejarz ″; 

 

 
● Podjęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga 
podjęcia uchwały o przystąpieniu do tej zmiany. Wobec faktu, że instytucja uzgadniająca 
warunki zagospodarowania działki położonej przy drodze krajowej przychyliła się do 
ponownego rozpatrzenia kwestii linii zabudowy aby umożliwić racjonalne zagospodarowanie 
działki, konieczne było przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w tym zakresie. Niniejszym została podjęta uchwała o przystąpieniu do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. 
Kazimierza Wielkiego UMN6 -„Kolejarz”. 
 

48.  
Uchwała nr XXXI/261/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

 w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw 
nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Tczew na cele 

składowania odpadów stałych; 
 

 
● umowy dzierżawy zostały zawarte na czas nieokreślony.   
 

 49.  
Uchwała XXXI/262/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

 w trybie bezprzetargowyn umów dzierżaw 
nieruchomości gruntowych położonych 
pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem 

Młyńskim, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew; 

 

 
● zawarto 25 umów dzierżawy 
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50.  
Uchwała Nr XXXI/263/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

 w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Malinowskiej, 

stanowiących własność 
 Gminy Miejskiej Tczew; 

 

 
● zawarto umowę dzierżawy 
 

51.  
Uchwała Nr XXXI/264/2017   
Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 
trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy 

 ul. Bałdowskiej i ul. Ceglarskiej, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Tczew; 
 

 
● zawarto umowę dzierżawy 
 

52.  
Uchwała Nr XXXI/265/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowych 
położonych przy ul. Czatkowskiej, 

stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Tczew; 

 

 

● zawarto umowę dzierżawy 
 

53.  
Uchwała nr XXXI/266/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji w mieście Tczewie; 
 

 
● W toku prowadzenia procesu rewitalizacji, w następstwie uchwalenia Programu Rewitalizacji 
Miasta Tczewa na lata 2016-2030, powstał obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji, 
podmiotu reprezentującego różne zainteresowane środowiska obszaru, będącego ciałem 
doradczym, opiniodawczym i rekomendującym cele i działania Prezydentowi Miasta. Konieczne 
było podjęcie uchwały regulującej zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji w mieście Tczewie. 
 

54.  
Uchwała Nr XXXI/267/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
i przystąpienia do Stowarzyszenia Polska 

Unia Mobilności Aktywnej; 

 
● Zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Statutu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, członkowie 
Stowarzyszenia działają poprzez swoich przedstawicieli, których wyznaczają w drodze 
uchwały. W związku z faktem, iż 01 stycznia 2017 roku powołano osobę zajmująca się 
współpracą z instytucjami i organizacjami społecznymi uczestniczącymi w procesie wdrażania 
idei polityki rowerowej i mobilności, uzasadnione było aby przedstawicielem miasta został 
wskazany pracownik – Grzegorz Pawlikowski. Poprzednio przedstawicielem był Adam Urban – 
Zastępca Prezydenta Miasta.    
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55.  
Uchwała Nr XXXI/268/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r.; 

 
● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 
2017r., zaplanowano do przeprowadzenia trzy kontrole kompleksowe: 
- Skarbnik Miasta, temat kontroli: Zaległości podatkowe wobec budżetu miasta za lata 2015-
2016, 
- Fabryka Sztuk  w Tczewie, temat kontroli: Prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania 
środków   
  publicznych w latach 2015-2016 
- OTOZ ANIMALS w Tczewie – Schronisko dla bezdomnych zwierząt, temat kontroli: 
Funkcjonowanie i wydatkowanie środków finansowych przyznanych z budżetu miasta w latach   
2015-2016 
 

56.  
Uchwała Nr XXXI/269/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie zwolnienia 
przedsiębiorców z podatku od 

nieruchomości na terenie miasta Tczewa  
w ramach pomocy de minimis; 

 
● Dnia 21 marca 2017 r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła petycja dotycząca zmiany § 4 
pkt 2 uchwały Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  22 grudnia 2016 r. w 
sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w 
ramach pomocy de minimis.  
Zmiana polegałaby na umożliwieniu również podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą 
polegającą na budowaniu powierzchni pod wynajem, korzystania ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis.  
Rada Miejska na sesji w dniu 25 maja 2017 r. podjęła uchwałę zmieniającą w/w uchwałę, 
przychylając się do propozycji ujętych w petycji.  
 

57.  
Uchwała Nr XX/270/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 29 czerwca 2017r. 

 
w sprawie zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w mieście Tczewie na rok 2017; 

 
● Uchwałą Nr XXXI/270/2017 Rada Miejska w Tczewie  zatwierdziła zmiany  w Gminnym 
Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017. 
 

58.  
Uchwała Nr XXXII/271/2017 
  Rady Miejskiej w Tczewie         

z dnia 27 lipca 2017r. 
 

 
w sprawie rozpatrzenia inicjatywy 

obywatelskiej dotyczącej zmiany uchwały 
Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej 

 w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004r. 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w obszarze Starego Miasta 
 w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, 
Sambora, zamkowej, Bestwina, Chopina, 

Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły: 

 
● Dnia 30 maja 2017r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła inicjatywa obywatelska 
mieszkańców w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w obszarze Starego Miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana 
z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły, polegającej 
na wprowadzeniu zmiany dotyczącej terenów bulwaru nad Wisłą i ustanowienia ochrony 
panoramy Tczewa. Podjęto uchwałę o nieuwzględnianiu inicjatywy obywatelskiej, uzasadniając 
w następujący sposób: 
Plany miejscowe, jako akty prawa miejscowego ustanawiają przepisy powszechnie 
obowiązujące na danym terenie. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
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 przestrzennym już na etapie opracowywania planu miejscowego Prezydent Miasta występuje o 
uzgodnienie projektu planu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan, o którym mowa wyżej, uzgodniony 
został przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w formie 
przyjętej i uchwalonej przez Radę Miejską w 2004r.  
W procesie przygotowania i uchwalania przedmiotowego planu uwzględnione zostały wyniki 
prac i konsultacji społecznych prowadzone w ramach projektów rewitalizacyjnych. 
W prowadzonych działaniach na rzecz przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i kolejnych programów rewitalizacji przeprowadzono szereg działań 
informacyjnych i konsultacyjnych, przekraczających zakres wymagany przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o rewitalizacji i sporządzono 
dokumenty planistyczne i programowe w oparciu o wszelkie niezbędne uzgodnienia 
instytucjonalne. 
 

59.  
Uchwała Nr XXXII/272/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie         

z dnia 27 lipca 2017r. 

 

 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
zmiany uchwały Nr XVI/154/2004 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 

2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w obszarze Starego 
Miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana 

 z Kolna, Sambora, Zamkowej, Bestwina, 
Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły; 

 

 
● Dnia 28 czerwca  2017r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła petycja mieszkańców, 
dotycząca zmiany uchwały Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w obszarze Starego Miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, 
Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły, polegającej na wprowadzeniu 
zmiany dotyczącej wykluczenia na terenie bulwaru zabudowy nie pasującej do charakteru 
Starego Miasta i ustanowienia ochrony konserwatorskiej dla panoramy Miasta i widoku na 
mosty. Podjęto uchwałę o nieuwzględnianiu petycji,  uzasadniając w następujący sposób: 
Plany miejscowe, jako akty prawa miejscowego ustanawiają przepisy powszechnie 
obowiązujące na danym terenie. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym już na etapie opracowywania planu miejscowego Prezydent Miasta występuje o 
uzgodnienie projektu planu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan, o którym mowa wyżej, uzgodniony 
został przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w formie 
przyjętej i uchwalonej przez Radę Miejską w 2004r.  
W procesie przygotowania i uchwalania przedmiotowego planu uwzględnione zostały wyniki 
prac i konsultacji społecznych prowadzone w ramach projektów rewitalizacyjnych. 
W prowadzonych działaniach na rzecz przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i kolejnych programów rewitalizacji przeprowadzono szereg działań 
informacyjnych i konsultacyjnych, przekraczających zakres wymagany przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o rewitalizacji i sporządzono 
dokumenty planistyczne i programowe w oparciu o wszelkie niezbędne uzgodnienia 
instytucjonalne.  
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60.  
Uchwała Nr XXXIII/273/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
 w sprawie zmiany nazwy  
ulicy Adama Ważyka; 

 
● wprowadzono do programu EMUiA , przesłano informację do jednostek, służb i mieszkańców 
ulicy; 

61.  
Uchwała Nr XXXIII/274/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów; 

 

 
● wprowadzono do programu EMUiA; 

62.  
Uchwała Nr XXXIII/275/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy Partyzantów; 

 
● wprowadzono do programu EMUiA; 

63.  
Uchwała Nr XXXIII/276/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy 

 Leona Kruczkowskiego;  

 
● wprowadzono do programu EMUiA , przesłano informację do jednostek, służb i mieszkańców 
ulicy; 

64.  
Uchwała Nr XXXIII/277/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie ustalenia treści uzasadnienia  
do uchwały Miejskiej Rady Narodowej 
 nr 7/II/60 z dnia 12 marca 1960r.; 

 
● wprowadzono do programu EMUiA; 

65.  
Uchwała Nr XXXIII/278/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 

 
w sprawie ustalenia treści uzasadnienia  

do uchwały Miejskiej Rady Narodowej nr 
7/II/60 z dnia 12 marca 1960r.; 

 
● wprowadzono do programu EMUiA; 
 

66.  
Uchwała nr XXXIII/279/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie         
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie ustalenia treści uzasadnienia 

 do uchwały Miejskiej Rady narodowej nr 
7/II/60 z dnia 12 marca 1960r.; 

 
● wprowadzono do programu EMUiA; 
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67.  
Uchwała Nr XXXIII/280/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie  
do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Nieruchomości  
Agencji Nieruchomości Rolnych; 

 
● uchwała przesłana do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.; 
 

68.  
Uchwała Nr XXXIII/281/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 

  
w sprawie podpisania porozumienia 

 o partnerskiej współpracy pomiędzy 
Miastem Słuck ( Republika Białoruś )  

i Miastem Tczew  
( Rzeczypospolita Polska ); 

 
● Uchwałą Nr XXXIII/281/2017 Rada Miejska w Tczewie wyraziła zgodę na  zawarcie przez 
Gminę Miejską Tczew porozumienia o współpracy z miastem Słuck (Białoruś). 
Podpisanie ww. porozumienia miało na celu m.in.: nawiązanie współpracy, wymianę wzajemnych 
doświadczeń oraz nawiązanie bezpośrednich partnerskich kontaktów pomiędzy wymienionymi 
stronami. 
 

69.  
Uchwała Nr XXXIII/282/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1  
im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  

w Tczewie; 
 

 
● Na podstawie art. 12 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem 
odrębnych ustaw, tworzą, łączą  i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Likwidując jednostkę budżetową, organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się  
w zarządzie tej jednostki, może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań 
likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę. 
Z dniem 31 sierpnia 2017r. zlikwidowana została gminna jednostka budżetowa pod nazwą 
Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69, 
która z dniem 1 września 2017 roku została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową o 
nazwie „Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego” w Tczewie przy ul. 
Czyżykowskiej 69. 
 

70.  
Uchwała Nr XXXIII/283/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. 
mjra Henryka Sucharskiego w Tczewie; 

 
● Na podstawie art. 12 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem 
odrębnych ustaw, tworzą, łączą  i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Likwidując jednostkę budżetową, organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się  
w zarządzie tej jednostki, może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań 
likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę. 
Z dniem 31 sierpnia 2017r. zlikwidowana został gminna jednostka budżetowa pod nazwą 
„Gimnazjum Nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego” w Tczewie przy ul. Południowej 6. Mienie 
zlikwidowanego Gimnazjum Nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, w tym środki trwałe 
zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przeszły na 
rzecz Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów 
Westerplatte w Tczewie. 
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71.  
Uchwała Nr XXXIII/284/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 

 
w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Tczewie; 

 
● Na podstawie art. 12 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem 
odrębnych ustaw, tworzą, łączą  i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Likwidując jednostkę budżetową, organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się  
w zarządzie tej jednostki, może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań 
likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę. 
Z dniem 31 sierpnia 2017r. zlikwidowana została gminna jednostka budżetowa pod nazwą 
Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie przy ul. Władysława Jagiełły 
8, która z dniem 1 września 2017 roku została przekształcona w ośmioletnią szkołę 
podstawową o nazwie „Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w 
Tczewie przy ul. Władysława Jagiełły 8. 
 

72. 
Uchwała Nr XXXIII/285/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

województwu pomorskiemu; 

 
● Przyjęto uchwałę i udzielono pomocy finansowej województwu pomorskiemu, w formie 
dotacji celowej, na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont chodnika w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej 224 Skarszewy – Godziszewo – Tczew w m. Tczew ul. Jagiellońska w 
wysokości 100.000,00 zł. 
 

73.  
Uchwała Nr XXXIII/286/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie z 

dnia 28 sierpnia 2017r. 
 

 
 w sprawie zmian w budżecie miasta 

Tczewa na 2017 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -232.520.318,16 zł, 
2) wydatki      -256.108.201,16 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 i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych na 

podstawie porozumień 
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 sierpnia 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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74.  
Uchwała Nr XXXIII/287/2017  

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa 
 na lata 2017 – 2031; 

  

 
● 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; 

75.  
Uchwała Nr XXXIII/288/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 28 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Tczewa i dyrektora Zakładu Usług 

Komunalnych w Tczewie; 

 
● W dniu 13 czerwca 2017 roku do Rady Miejksiej w Tczewie wpłynęła skarga mieszkańca 
Tczewa, na działalność Prezydenta Miasta Tczewa i dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w 
Tczewie dotycząca  reorganizacji handlu na targowisku miejskim „Manhattan” w Tczewie. 
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 Prezydenta Miasta, który poinformował, że 
zasady organizacyjne i  porządkowe na placach targowiska kompleksowo uregulowane zostały 
Uchwałą                  Nr L/447/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk w mieście Tczewie. Od osób prowadzących handel 
na targowiskach pobierana jest dzienna opłata targowa w wysokości określonej Uchwałą Nr 
XIII/95/2015 Rady Miejskiej               w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie z 
późniejszymi zmianami. Niezależnie od dziennej opłaty targowej pobierana jest opłata za 
utrzymanie czystości i koszty eksploatacji urządzeń targowych                                                  
w wysokości określonej Uchwałą Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 
2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za utrzymanie czystości i kosztów eksploatacji 
urządzeń targowych na terenie Tczewa.  
Przedstawione powyżej akty prawne stanowiły jedyną podstawę prowadzenia działań przez 
Zakład Usług Komunalnych. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze stanowiskiem prezydenta,  wyjaśnieniami dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych uznała skargę za bezzasadną. 
 

76.  
Uchwała Nr XXXIV/289/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie           
z dnia 28 września 2017r. 

 
w sprawie przyjęcia do realizacji 

Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe miasta Tczewa; 
 

 
● Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa. Projekt założeń 
wskazuje kierunki rozwoju w celu osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego w Gminie. 
 

77.  
Uchwała Nr XXXIV/290/2017    
   Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 28 września 2017r. 

 

 
w sprawie uchwalenia statutu Centrum 

Kultury i  Sztuki w Tczewie; 

 
● uchwalono zaktualizowany statut Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, zmiany dotyczyły 
dodatkowej działalności Centrum Kultury i Sztuki, tj. otwarciem kawiarenki Antrakt oraz 
uruchomieniem amatorskiego studia nagrań;  
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78.  
Uchwała Nr XXXIV/291/2017     

Rady Miejskiej w Tczewie                      
z dnia 28 września 2017r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Dziemiany;  

 
● Uchwałą Nr XXXIV/291/2017 Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000 zł ze środków budżetu miasta w 
2017 roku dla Gminy Dziemiany, która ucierpiała w wyniku nawałnicy. 

79.  
Uchwała Nr XXXIV/292/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 28 września 2017r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2017 rok; 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 

1) dochody      -236.400.159,16 zł, 
2) wydatki      -260.458.042,16 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 i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych na 

podstawie porozumień 
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 

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 28 września 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

80.  
Uchwała Nr XXXIV/293/2017   

Rady Miejskiej w Tczewie      
z dnia 28 września 2017r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa 
na lata 2017 – 2031; 

 

 
● 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. 

81.  
Uchwała Nr XXXV/294/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości  
na terenie miasta Tczewa; 

 

 
● Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do 
wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy określenie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie swojego działania. 
Przy określaniu wysokości stawek Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla 
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności 
lokalizację, sposób wykorzystywania czy rodzaj zabudowy budynków, jednakże ich wysokość 
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nie może przekroczyć stawek określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. 
Proponowane przez Radę Gminy na 2018 r. stawki są stawkami maksymalnymi ustalonymi przez 
Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 r. za wyjątkiem stawki dla budynków gospodarczych 
przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego, która 
pozostaje na poziomie stawki ustalonej w 2017 r. wynoszącej 5,63 zł.  
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Z 
2017r. poz. 3865 z dnia 13 listopada 2017r.) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej i w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem 
 

82.  
Uchwała Nr XXXV/295/2017    
Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie uchylenia opłaty od posiadania 

psów na terenie miasta Tczewa; 

 
● Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić 
opłatę od posiadania psów. Z roku na rok systematycznie ulegają zmniejszeniu wpływy z tytułu 
opłaty od posiadania psów a wzrastają koszty ponoszone przez miasto związane z poborem 
opłaty. W związku z powyższym Rada Miejska uchyliła opłatę od posiadania psów na terenie 
miasta Tczewa z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2017r. poz. 3867 z dnia 13 listopada 2017r.) oraz 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. 
 

83.  
Uchwała  Nr XXXV/296/2017   
 Rady Miejskiej w Tczewie     

 z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 

terenie miasta Tczewa; 

 
● Rada gminy zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. 
Przy określaniu stawek rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych 
rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka 
transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia (w 
przypadku autobusów).  
W uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2018 rok wprowadzono szereg zmian w zakresie rodzajów przedmiotów opodatkowania, jak 
również w wysokości stawek podatku. Obniżki wysokości stawek podatku od środków 
transportowych były wynikiem tworzenia przychylnej lokalnej polityki podatkowej miasta, co 
ma zachęcić przedsiębiorców do rejestrowania pojazdów w Tczewie oraz wzmocnić 
konkurencyjność gminy wobec innych samorządów. Jednocześnie, zgodnie z założeniami, 
konkurencyjne stawki podatku mają zachęcić przedsiębiorców do przeniesienia siedziby 
swojej firmy i rejestracji pojazdów w Tczewie, co w dalszej perspektywie może spowodować 
wzrost wpływów do budżetu miasta. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Z 
2017r. poz. 3866 z dnia 13 listopada 2017r.) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej i w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”. Została również przekazana do 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
 

84.  
Uchwała  Nr XXXV/297/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie     

 z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, 

stanowiących dochody budżetu Gminy 
Miejskiej Tczew za pomocą instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany 

jest pieniądz elektroniczny; 
  

 
● Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, rada gminy może w drodze uchwały dopuścić 
zapłatę podatków stanowiących dochód gminy instrumentem płatniczym, w tym instrumentem 
płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą podatków i opłat 
lokalnych, opłaty skarbowej i innych należności wymaganych przepisami prawa, stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego, za wyjątkiem zapłaty podatków przez 
podatników prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w art. 61 § 1 Ordynacji 
podatkowej. Możliwość zapłaty za pomocą powszechnie już obowiązującej w obrocie 
bezgotówkowym formy płatności uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania 
zobowiązań wobec Miasta Tczewa, takich jak: zapłata gotówką w kasie urzędu, opłaty gotówką 
na poczcie oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2017r. poz. 3922 z dnia 16 listopada 2017r.) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania 
zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
 

85.  
Uchwała Nr XXXV/298/2017   
 Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na 
lata 2016 -2030; 

 
● W wyniku przeprowadzonej procedury, określonej w przepisach ustawy o rewitalizacji, na 
podstawie uchwały Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 
2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/255/2017 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Tczewa na lata 2016 - 2030; przyjęto niniejszą Uchwałą zmianę Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030. Przyjęty Program Rewitalizacji w 
poprawionym i uzupełnionym kształcie ponownie przedstawiono Marszałkowi Województwa 
Pomorskiego, celem wpisu do wykazu. 
 

86.  
Uchwała Nr XXXV/299/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 października 2017r. 
 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 
nieruchomości; 

 
● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty; 
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87.  
Uchwała Nr XXXV/300/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 
nieruchomości; 

 

 
● odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty; 
 

88.  
Uchwała Nr XXXV/301/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

 w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony 

nieruchomości gruntowej zabudowanej 
garażem nr 57 położonej w Tczewie przy  
ul. Armii Krajowej, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew; 
 

 
● zawarto umowę dzierżawy; 
 

89.  
Uchwała Nr XXXV/302/2017        
Rady Miejskiej w Tczewie           

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem 
na podwyższenie kapitału zakładowego 

Szpitali Tczewskich S.A.; 
 

 
● Uchwałą Nr XXXV/302/2017 Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. ze środków budżetu miasta na 
2017 rok w wysokości 750.000 zł. 
 

90.  
Uchwała Nr XXXV/303/2017    
Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  
miasta Tczewa na 2017 rok;  

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -244.290.253,75 zł, 
2) wydatki      -267.998.802,75 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 i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych na 

podstawie porozumień 
6) ustalono dotacje podmiotowe dla podmiotów   nienależących do sektora finansów 

publicznych. 
7) 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 
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dniu 26 października 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

91.  
Uchwała Nr XXXV/304/2017    
Rady Miejskiej w Tczewie      

z dnia 26 października 2017r. 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa  
na lata 2017 -2031;  

 
● 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 XXXVI/305/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 listopada 2017r. 

 
w sprawie: przyjęcia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych w mieście Tczewie 
na rok 2018;  

 
● Uchwałą Nr XXXVI/305/2017 Rada Miejska w Tczewie  przyjęła roczny plan potrzeb w 
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018. 
Ww. Uchwała jest podstawą do zawarcia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie i 
realizacji zadań w 2018r.  
Na ten cel Gmina Miejska Tczew przeznaczyła kwotę  45.262,80 zł natomiast Powiatowy 
Urząd Pracy w Tczewie 67.894,20 zł. 
 

93.  
Uchwała  Nr XXXVI/306/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 23 listopada 2017r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Tczewskiego; 

 
● Uchwałą Nr XXXVI/306/2017 Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła dofinansowanie 
Ogniska Wychowawczego w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 do wysokości 60.000 zł. 
 

94.  
Uchwała Nr XXXVI/307/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
narkomanii w mieście Tczewie na rok 2018;                

 

 
● Uchwałą Nr XXXVI/307/2017 Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2018. Przedstawiony program zawiera kwoty jakie zaplanowane są na 
realizację zadań własnych Gminy. 

95.  
Uchwała Nr XXXVI/308/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 
w sprawie: uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew  
z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018;  
 

 

● Uchwałą Nr XXXVI/308/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku  Rada Miejska w Tczewie 
uchwaliła Program Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  na 2018 rok. 
 

96.  
Uchwała Nr XXXVI/309/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  
Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 

 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie 

 

● Przekazano uchwałę dyrektorowi Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
Uchwałą przekształcono Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 
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 w ośmioletnią Sportowa Szkołę 
Podstawową Nr 2  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie; 

 
97.  

Uchwała Nr XXXVI/310/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej Nr 5 

 im. Adama Mickiewicza w Tczewie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawowa Nr 5 
 im. Adama Mickiewicza  w Tczewie; 

 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
Uchwałą przekształcono Szkołę Podstawową Nr 5 z dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 
 

98.  
Uchwała Nr XXXVI/311/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej Nr 7 

 im. Stanisława Staszica w Tczewie 
 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 

im. Stanisława Staszica w Tczewie; 
 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
Uchwałą przekształcono Szkołę Podstawową Nr 7 z dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 
 

99.  
Uchwała Nr XXXVI/312/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej Nr 8 

 im. Św. Wojciecha  
w Tczewie w ośmioletnią 
 Szkołę Podstawową Nr 8 

 im. Św. Wojciecha w Tczewie; 
 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
Uchwałą przekształcono Szkołę Podstawową Nr 8 z dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 

100.  
Uchwała Nr XXXVI/313/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka 

w Tczewie w ośmioletnia  
Szkołę Podstawową Nr 10 

 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie; 

 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi do 
wiadomości i służbowego wykorzystania. 
Uchwałą przekształcono Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi z 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 
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101.  
Uchwała Nr XXXVI/314/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  
Szkoły Podstawowej Nr 11 

 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 

im. Mikołaja Kopernika w Tczewie; 
 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 11 do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
Uchwałą przekształcono Szkołę Podstawową Nr 11 z dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 

102.  
Uchwała Nr XXXVI/315/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
podstawowej Nr 12 im. Bronisława 

Malinowskiego w Tczewie w ośmioletnia 
Szkołę Podstawową Nr 12 im. Bronisława 

Malinowskiego w Tczewie; 
 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 12 do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
Uchwałą przekształcono Szkołę Podstawową Nr 12 z dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. 

103.  
Uchwała Nr XXXVI/316/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie nadania Statutu  
Szkole Podstawowej Nr 1 

 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
 w Tczewie; 

 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
 

104.  
Uchwała Nr XXXVI/317/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie nadania Statutu  
Szkole Podstawowej Nr 4 

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 w Tczewie; 

 

 
● Przekazano uchwałę dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
 

105.  
Uchwała Nr XXXVI/318/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie zmiany statutu jednostki 
budżetowej pod nazwą Zakład Usług 

Komunalnych w Tczewie, wprowadzonego 
Uchwałą Nr VI/49/2015  Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015r.; 

 

 
● Uchwała zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych                   
w Tczewie została przyjęta i przekazana do ZUK celem wprowadzenia do realizacji. 

106.  
Uchwała Nr XXXVI/319/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie: rozszerzenia cmentarza 

komunalnego w Tczewie; 

 
● Przyjęto uchwałę poszerzającą cmentarz komunalny przy ul. Rokickiej, umożliwiającą 
rozpoczęcie inwestycji prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie. 
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107.  
Uchwała Nr XXXVI/320/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie sprawiania pogrzebu przez 

 Gminę Miejską Tczew; 

 
● Uchwałą XXXVI/320/2017 Rada Miejska w Tczewie przyjęła warunki sprawiania pogrzebu 
przez Gminę Miejską Tczew. 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,  
prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. 
Zwłoki niepochowane przez ww. podmioty, albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej 
albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 
medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.   
 

108.  
Uchwała Nr XXXVI/321/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/195/2012 

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

gospodarowania nieruchomościami Gminy 
Miejskiej Tczew; 

 

 
● uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018r.; 

109.  
Uchwała Nr XXXVI/322/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
przyznania prawa do ulg w przejazdach 
środkami komunikacji miejskiej dla osób, 
które świadczyły pracę w nielegalnych 
organizacjach i związkach zawodowych  

w rozumieniu przepisów obowiązujących do 
kwietnia 1989r. oraz dla osób które przed 
4 czerwca 1989r, nie wykonywały pracy 

 na skutek represji politycznych; 
 

 
● Petycja dotycząca przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej 
dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych             
w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989r. oraz dla osób które przed                   
4 czerwca 1989r, nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych została rozpatrzona 
uchwałą, w której Rada Miejska postanawia rozpatrzyć petycję w roku 2019 przy nowym 
postępowaniu przetargowym na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla 
potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie.     

110.  
Uchwała Nr XXXVI/323/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie miasta Tczewa; 

 
● Niniejszą uchwałą dokonano zmian w uchwale Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 26 października 2017r. spowodowanych ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy 
o rewitalizacji która wpłynęła na zmianę treści zapisu w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2017r. poz. 4377 z dnia 11 grudnia 2017r.) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Została również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania 
zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
 

111.  
Uchwała Nr XXXVI/324/2017 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
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 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

na 2017 rok; 22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -245.907.940,75 zł, 
2) wydatki      -267.928.653,75 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 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 24 listopada 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
 

112.  
Uchwała Nr XXXVI/325/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 23 listopada 2017r. 

 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa 
 na lata 2017 -2031; 

 
● 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; 

113.  
Uchwała Nr XXXVII/326/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2017 rok 

 
● uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  i ustalono następujące wielkości w 
budżecie: 
1) dochody      -250.340.029,75 zł, 
2) wydatki      -272.079.485,75 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 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 28 grudnia 2017r. powiadomił jednostki organizacyjne gminy o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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114.  
Uchwała Nr XXXVII/327/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa 
 na lata 2017 -2031; 

 
● 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; 

115.  
Uchwała Nr XXXVII/328/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

budżetu miasta, których niezrealizowane 
kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017; 
 

 
● Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w 
roku budżetowym 2017 i będą kontynuowane w roku 2018, 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 w 

2017 roku” na dzień 31.01.2018r. 
− zadania nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. 

Łąkowej w Tczewie” na dzień 30.04.2018r. 
− zadanie nr 3 „W Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu naziemnego przy 

ulicy Saperskiej w Tczewie” na dzień 30.06.2018r. 
− zadanie nr 4 „Rozbudowa węzła integracyjnego-przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (II 

etap), budowa systemu tras rowerowych; Przebudowa ul. Jedności Narodu (etap III) , 
budowa systemu tras rowerowych” na dzień 30.06.2018r. 

− zadanie nr 5 „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tczewie” na 
dzień 31.03.2018r. 

− zadanie nr 6 „Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B w Tczewie-Rodzinny 
Klub Zatorze” na dzień 31.03.2018r. 

− zadanie nr 7 „Przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na 
cmentarzu komunalnym w Tczewie” na dzień 30.06.2018r. 

− zadanie nr 8 „Przebudowa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w 
pomieszczeniach ZUK w Tczewie” na dzień 30.06.2018r. 

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

116.  
Uchwała Nr XXXVII/329/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej pod 
nazwą ″ Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Miejskiej Tczew ″ oraz nadania jej 
statutu; 

 
● Zgodnie z zapisami §  2 uchwały Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 
marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Tczew, Gimnazjum nr 1 im. generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego w Tczewie z dniem 1 września 2017r. przekształcone zostało w Szkołę 
Podstawową Nr 1 im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie; Gimnazjum nr 2 im. mjr 
Henryka Sucharskiego w Tczewie zakończyło działalność 31 sierpnia 2017r i z dniem 1 
września 2017r. zostało włączone do Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 
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Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie, a Gimnazjum Nr 3 im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Tczewie z dniem 1 września 2017r. przekształcone zostało w Szkołę 
Podstawową Nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 
Przekształcenia szkół i zmiana ich nazwy wymaga uaktualnienia wykazu jednostek 
obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew. 
 

117.  
Uchwała Nr XXXVII/330/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2018 -2020; 

 

 
● Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 -2020 została przyjęta i przekazana 
do ZWiK celem i wprowadzona do realizacji. 

118.  
Uchwała Nr XXXVII/331/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa dla obszaru położonego 

przy ulicy Kazimierza Wielkiego 
 w jednostce urbanistycznej  

UMN6 ″Kolejarz″; 
 

 
● W wyniku przeprowadzonej procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego i na podstawie Uchwały Nr 
XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6  
″Kolejarz ″, podjęto niniejszą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru. 
 

119.  
Uchwała Nr XXXVII/332/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 i stawki tej opłaty; 
 

 
● W wyniku przeprowadzonej analizy poniesionych kosztów na realizacje systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi praz wpływami dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów 
komunalnych, powstała konieczność podwyższenia kosztu jednostkowego opłaty zarówno za 
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i nieselektywny od 1 marca 2018 roku. Nowa 
opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi 15,50 zł od osoby dla odpadów zbieranych w 
sposób selektywny i 26,00 zł od osoby dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2018r. poz. 332 z dnia 29 stycznia 2018r.) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 

120.  
Uchwała Nr XXXVII/333/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 
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. 

121.  
Uchwała Nr XXXVII/334/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 

 
w sprawie niedochodzenia należności 

 o charakterze cywilnoprawnym 

 
● Nowelizacja ustawy o finansach publicznych w dodanym art. 59a dała możliwość podjęcia 
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały o niedochodzeniu 
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 z dnia 28 grudnia 2017r. przypadających Gminie Miejskiej Tczew 
 i jej jednostkom organizacyjnym: 

 

należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu 
terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym 
zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury), których kwota wraz z odsetkami 
nie przekracza 100 zł. 
Gmina Miejska Tczew wraz z jednostkami organizacyjnymi (jednostkami budżetowymi oraz 
samorządowymi instytucjami kultury) przyjęła graniczną kwotę niedochodzenia należności 
wraz z odsetkami o charakterze cywilnoprawnym w kwocie nieprzekraczającej 30,00 zł. 
Za wprowadzeniem przedmiotowej regulacji przemawia fakt, iż dochodzenie tak niskich kwot 
należności może okazać się nieracjonalne w szczególności w sytuacji, gdy koszty postępowania 
windykacyjnego przekraczają dochodzone kwoty. 
Uchwała nie obejmuje należności powstałych w związku z wykonywaniem zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej oraz związanych z realizacją projektów, programów i zadań 
finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. z 
2018r. poz. 331 z dnia 29 stycznia 2018r.) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 

122.  
Uchwała Nr XXXVII/335/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2018r.; 

 
● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

123.  
Uchwała Nr XXXVII/336/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji rewizyjnej na I półrocze 2018r.; 

 
● Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r.  
zaplanowano do przeprowadzenia dwie kontrole.  

1. Kontrola problemowa w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie, temat kontroli: 
Kontrola przetargów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w latach 2015-2017.  

2. Kontrola kompleksowa w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w 
Tczewie, temat kontroli: Kontrola rozliczania środków finansowych przeznaczonych 
w budżecie miasta na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tczewa w latach 
2016-2017. 

 
124.  

Uchwała Nr XXXVII/337/2017 
 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Miejskiej w Tczewie na 2018 rok; 

 
● Zgodnie z § 28 ust 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 
przedłożył Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy na 2018 rok, który został zatwierdzony na 
sesji Rady Miejskie w dniu 28 grudnia 2017r.   
 

125.  
Uchwała Nr XXXVII/338/2017 

 
w sprawie zawarcia Porozumienia 

 
● Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Tczew 
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 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską 
Tczew a Gminą Miasta Gdańska w sprawie 

zagospodarowania przez Gminę Miasta 
Gdańska frakcji energetycznej 

wysortowanej z odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 

Tczew; 
 

a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji 
energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew została przyjęta i wprowadzona do realizacji. 

126.  
Uchwała Nr XXXVII/339/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół,  

dla których Gmina Miejska Tczew jest 
organem rejestrującym; 

 

 
●Przekazano uchwałę dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych do wiadomości i 
służbowego wykorzystania. 
Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2018r. 
zobowiązała organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do: 
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i 
szkół, dla których gmina jest organem rejestrującym, 
- określenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, 
- określenia danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu 
jej wykorzystania, 
- ustalenia terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
termin i sposób rozliczenia  wykorzystania dotacji. 
 

127.  
Uchwała Nr XXXVII/340/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Tczewa na lata 2018 -2033; 

 
● 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; 

128.  
Uchwała Nr XXXVII/341/2017 

 Rady Miejskiej w Tczewie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

 
w sprawie budżetu miasta Tczewa 

 na 2018 rok; 

 
● Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 333 z 29 stycznia 2018r.), 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 03.01.2018r. 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. 


