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                                                                                                                                     Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/               /2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.  

                                                                                                                                     w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2019 r. 

 

 

PLAN  PRACY  RADY  MIEJSKIEJ  W  TCZEWIE  NA  2019  ROK 
 

 

Lp. 

 

Data sesji 

 

Informacje i sprawozdania 

 

Uchwały i stanowiska 

1. styczeń 

 

 

 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie:  

a) zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady 

Miejskiej na 2019 rok, 

b) zmiany uchwały Nr XXXXI/266/2017 z dnia                   

29 czerwca 2017r. w sprawie określania zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji w mieście Tczewie, 

c) Lokalnych Standardów Urbanistycznych. 

 

2. styczeń 
Sesja uroczysta 

 

3. luty 

 

1. Informacja z realizacji w 2018 r. stypendiów szkolnych  

o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych 

oraz szkół ponadpodstawowych. 

2. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady 

Miejskiej za 2018 r. 
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4. marzec 

 

1. Sprawozdanie z wykonania planu  pracy pracowni 

Edukacji Ekologicznej za rok 2018 wraz z informacją na 

temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej  

w szkołach. 

2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

w 2018 roku. 

3. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu 

wspierania rodzin miasta Tczewa na lata 2018-2020. 

4. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych 

przez TCSiR w 2018 r.  

5. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych 

przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2018 r. 

6. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2019” 

 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 

b) zmiany uchwały Nr XVI/138/2012 z dnia 26.01.2012 

r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju 

Tczewa, 

c) zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok,  

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2019-2033. 

5. kwiecień 

1. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2018 rok. 

2. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

3. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-

2020. 

4. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2019-2023. 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

a) jednolitego tekstu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 

 

6. maj 

1. Raport Prezydenta o stanie miasta Tczewa za 2018 r. 

2. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie 

miasta. 

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 

Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi za 

2018r.  

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta 

Tczewa. 
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7. czerwiec 

 

1. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 

2019 r. 

2. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w mieście Tczewie za 2018 rok. 

 

 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

a) absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2018 r., 

b) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 

2019 r., 

c) zmiany uchwały Nr XXXV/298/2017 z dnia 26 

października 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa 

na lata 2016-2030, 

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., 

e) zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok, 

f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta 

Tczewa na lata 2019-2033, 

g) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

8. lipiec 

 

Wizytowanie placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży 

w ramach „Nieobozowej Akcji Lato 2019”. 

 

9. sierpień 
 

1. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 

2019 r. 

 

10. wrzesień 

 

1. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, 

w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały. 

2. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w 

roku szkolnym 2017/2018. 

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta 

Tczewa za I półrocze 2019 r. 

 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok. 

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2019-2033 
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4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033. 

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 

instytucji kultury  za I półrocze 2019 r. 

 

11. październik 

 

1. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych 

oświadczeniach majątkowych za 2018 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  

o złożonych oświadczeniach  majątkowych za 2018 rok. 

3. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta 

Tczewa w roku szkolnym 2018/2019. 

4. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato  

w 2019 r.” 

 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

a) uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej 

Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok, 

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Warsztatowa”, 

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Jagiellońska- Rokicka”, 

d) określenia wysokości stawek podatków i opłat 

lokalnych na 2020 rok: 

1) podatku od nieruchomości, 

2) podatku od środków transportowych, 

e) zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019r., 

f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2019-2033. 

 

12. 

listopad 
 

 

 

 
 

 

 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

a) prac społecznie użytecznych na 2020 rok w mieście 

Tczewie, 

b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 

rok, 

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Piotrowo” 
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13. 

 

grudzień 
 

 

 

 

1. Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 

2019 r. 

 

 

1. Podjęcie uchwał RM w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 r., 

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Tczewa na lata 2019-2033, 

c) ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których 

niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019, 

d) uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2020 r., 

e) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa 

na lata 2020-2033, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2020 r., 

g) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na        

I półrocze 2020 r., 

h) planu pracy Rady Miejskiej na  2020 rok. 

 

 

 

Plan pracy rady może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. 

Na każdym etapie prac przewodniczący może zaproponować radzie tematy istotne dla miasta Tczewa. 

 

 

                           Przewodniczący 

                           Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                                        Zenon Drewa 

  

 


