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Informacja ogólna  
 
Gmina Miejska Tczew jest organizatorem dwóch instytucji kultury: 

− Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta, 

− Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. 

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka 

finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość 

środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji 

podmiotowej z budżetu gminy. 

W uchwale Nr XXXVII/34/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  

28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok została określona 

kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury  

w wysokości 4.526.000 zł, w tym dla: 

• Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.116.000 zł, 

• Centrum Kultury i Sztuki – 2.410.000 zł. 

Uchwałą Nr XXXVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.01.2018r. 

dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sztuki 

o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wymianę czujek pożarowych w 

budynku – zalecenia po 5-letnim przeglądzie technicznym obiektu wykonanym 

w listopadzie 2017 roku. 

Uchwałą Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.03.2018r. 

dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sztuki 

o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienek męskich 

na poziomie -1. 

Uchwałą Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.06.2018r. 

dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej na regulację wynagrodzeń 

wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych instytucji kultury, w tym: 

− Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie o kwotę – 13.809 zł, 

− Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie o kwotę – 60.254 zł. 

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych dla samorządowych 

instytucji kultury na 2018 rok ustalona została w wysokości 4.825.063 zł, w tym 



 

 

 

dla: 

� Centrum Kultury i Sztuki – 2.648.809 zł, 

� Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.176.254 zł. 

 

 

 

 

 
 

W załączeniu: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania planu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie za 2018 roku. 
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie za 2018 roku. 






































