
Załącznik Nr 2 

REALIZACJA 

uchwał Rady Miejskiej za 2007 r. 

 
 Numer uchwały,  

data podjęcia 

uchwały 

 

Tytuł uchwały 

 

Sposób realizacji uchwały 

1 2 3 4 

1.  IV/23/2007 
25.01.2007 r. 

Przyjęcie regulaminu 
określającego zasady ustalania 
niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli. 

Rada Miejska w Tczewie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
przyjęła regulamin, na podstawie którego placówki oświatowe podlegające Gminie Miejskiej Tczew 
ustalały w 2007 r. wynagrodzenia nauczycieli. Uchwałę przekazano do zastosowania zainteresowanym 
stronom. 

 
2.  IV/24/2007 

25.01.2007 r. 
Zmiana uchwały w sprawie 
określenia zasad 
gospodarowania 
nieruchomościami w zakresie 
nabycia, zbycia, obciążania oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata. 

Uchwałą dokonano zmiany wysokości stawki czynszu z tytułu dzierżawy  na targowisku Manhattan 
oraz ustalono możliwość zwrotu kosztów dla wnioskodawcy. Uchwała została podana do publicznej 
wiadomości.  

3.  IV/25/2007 
25.01.2007 r. 

Ustalenie stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 
2007 dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie. 

Uchwała określiła wysokość stawki dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów administrowania 
lokalami, budynkami i innymi  obiektami komunalnymi na rok 2007. Zgodnie z tą uchwałą w budżecie 
miasta zabezpieczono środki finansowe dotacji dla ZGKZM. Uchwała została zrealizowana.  

4.  IV/26/2007 
25.01.2007 r. 

Zatwierdzenie planów pracy 
Komisji stałych Rady Miejskiej 
w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 r. Uchwała 
została zrealizowana.  
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5.  V/27/2007 
22.02.2007 r. 

Powołanie doraźnej komisji do 
spraw opiniowania nazw ulic w 
mieście Tczewie.  

Na kadencję 2006-2010 Rada Miejska w Tczewie powołała doraźną Komisję ds. opiniowania   nazw 
ulic w mieście Tczewie, w następującym składzie: 

1) Przewodniczący  - Kazimierz Ickiewicz 
2) Członkowie – Renata Armatorska 
                           - Tomasz Jezierski 
                           - Gertruda Pierzynowska  
                            - Zbigniew Urban. 

Zadaniem Komisji jest przygotowywanie propozycji nazw nowych ulic w mieście Tczewie z 
uzasadnieniem oaz opiniowanie bieżących uchwał w tej sprawie.  

6.  VI/28/2007 
29.03.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w 
mieście Tczewie.  

W związku z osiągnięciem większych dochodów z wpływów pozyskanych z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych zaistniała konieczność rozdysponowania uzyskanych środków w 
wysokości 67.630 zł na zadania przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwała została zrealizowana.  

7.  VI/29/2007 
29.03.2007 r. 

Zmiana uchwały  w sprawie 
utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie 
oraz nadania statutu.  

Uchwała została podjęta dla uregulowania i wzmocnienia sprawowania bezpośredniego zarządu 
właścicielskiego Gminy Miejskiej budynków komunalnych przez ZGKZM s z o.o. Zmieniono statut i 
regulamin Zakładu. Uchwała została zrealizowana.  

8.  VI/30/2007 
29.03.2007 r. 

Zasady udzielania i rozliczania 
dotacji przedmiotowej dla 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie.  

W związku ze zmianą zakresu podmiotowego stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGKZM 
na rok 2007 – wynikającą ze zmiany ustawy o finansach publicznych  - zaistniała konieczność 
dostosowania zasad udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowej. Uchwała została realizowana.  

9.  VI/31/2007 
29.03.2007 r. 

Ustalenie stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej  na rok 
2007 dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie.  

Uchwała określiła wysokość jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na remonty i konserwację 
komunalnego zasobu mieszkaniowego – po zmianie ustawy o finansach publicznych. Weszła  w życie 
z dniem 1 kwietnia 2007 r. Uchwała została zrealizowana.  

10.  VI/32/2007 
29.03.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
wysokości i zasad ustalania 
opłat na świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę 
Miejską Tczew.  

Uchwałą dokonano zmiany dotyczącej wysokości odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole. 

Uchwałę przekazano do zastosowania zainteresowanym stronom. 
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11.  VI/33/2007 
29.03.2007 r. 

Przyjęcie programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży. 

Rada Miejska w uchwale określiła zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia 
naukowe lub artystyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Uchwałę 
podano do publicznej wiadomości. 

 
12.  VI/34/2007 

29.03.2007 r. 
Zmiana uchwały w sprawie 
budżetu miasta na 2007 r. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 119.168.525 zł, 
2) wydatki        - 125.355.254 zł, 
3) przychody        -     9.536.729 zł, 
4) rozchody        -     3.350.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
w latach 2007 – 2009 r. 
6) ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności 
7) ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki  
na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
8) ustalono plan zakładów budżetowych w kwocie:  

- przychody     -     12.550.738 zł, 
- wydatki     -     12.549.020 zł. 

9) ustalono kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów  
budżetowych          -  3.141.978 zł  
10) ustalono wielkość pozostałych dotacji z budżetu miasta na 2007 r.  
11) ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 
 - przychody        - 400.000 zł, 
 - wydatki       - 400.000 zł, 

   12)  ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” w Biuletynie 
Informacji Publicznej i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Została 
również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta pismem nr WBM – 3016/5/07 z dnia 29 marca 
2007 r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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13.  VI/35/2007 
29.03.2007 r. 

Powiadomienie Skarbnika 
Miasta i Sekretarza Miasta o 
obowiązku złożenia Radzie 
Miejskiej oświadczenia 
dotyczącego pracy lub służby w 
organach bezpieczeństwa 
państwa w latach 1944-1990 lub 
współpracy z tymi organami. 

Niniejszą uchwałą powiadomiono Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia 
oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 
organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”. 
Skarbnik Miasta oraz Sekretarz Miasta złożyli przedmiotowe oświadczenia, które następnie zostały 
przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej. 

14.  VII/36/2007 
26.04.2007 r. 

Udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Tczewa za 
2006 r. 

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz przyjęciem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Rada Miejska udzieliła absolutorium z 
tego tytułu.  

15.  VII/37/2007 
26.04.2007 r. 

Ustalenie liczby punktów 
sprzedaży napojów 
zawierających pow. 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży.  

Niniejszą uchwałą zwiększono liczbę punktów sprzedaży z ww. napojami alkoholowymi o 5 (z 55 na 
60) było zasadne. Uchwała została podana do wiadomości. 

16.  VII/38/2007 
26.04.20078 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
określenia uprawnień 
pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów 
komunikacją miejską w 
Tczewie. 

Na podstawie podjętej uchwały dokonano aktualizacji uprawnień do przejazdów bezpłatnych i 
ulgowych komunikacją miejską w Tczewie. Określono jakie dokumenty uprawniają do tych 
przejazdów. Uchwała została zrealizowana.  

17.  VII/39/2007 
26.04.2007 r. 

Udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego. 

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Powiatem Tczewskim określając zasady 
rozliczania środków. Przekazano środki zgodnie z uchwałą.  

18.  VII/40/2007 
26.04.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
pasażerów kategorii 
zaszeregowania w Centrum 
Wystawienniczo – 
Regionalnym Dolnej Wisły w 
Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla jednostki w kwocie 4 zł.Uchwała została 
przekazana zainteresowanym stronom do zastosowania. 
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19.  VII/41/2007 
26.04.2007 r. 

Przeznaczenie środków 
finansowych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli 
placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew oraz przyjęcie 
regulaminu gospodarowania 
tymi środkami. 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła regulamin, na podstawie którego udzielana jest pomoc zdrowotna dla 
nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę.Uchwała przekazana została do stosowania 
zainteresowanym stronom. 

 

20.  VII/42/2007 
26.04.2007 r. 

Zmiany regulaminu 
określającego zasady ustalania 
niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli. 

Zgodnie z opinią Kuratorium Oświaty w Gdańsku  dokonano stosownych zmian w regulaminie. 
Uchwałę przekazano do zastosowania zainteresowanym stronom. 

 

21.  VII/43/2007 
26.04.2007 r. 

Przystąpienia Gminy Miejskiej 
Tczew do Stowarzyszenia 
Żuławy. 

Uchwałą Rada miejska w Tczewie wyraziła wolę przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew jako członka 
zwyczajnego do Stowarzyszenia Żuławy  i upoważniła Prezydenta Miasta Tczewa do 
reprezentacji.Uchwała została zrealizowana.  

22.  VIII/44/2007 
26.04.2007 r. 

Przyjęcia projektu 
konkursowego na rzecz 
środowiska osób 
niepełnosprawnych o nazwie 
„Bank Czasu – Bankiem 
Życzliwości”. 

W dniu 4 maja 2007 r. projekt „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości” został przesłany do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. W miesiącu lipcu 2007 r. Komisja 
Konkursowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu podjęła jednogłośnie decyzję o przyznawaniu I 
nagrody w kwocie 100.000 zł Gminie Miejskiej Tczew za projekt pod nazwą „Bank Czasu  - Bankiem 
Życzliwości”. 
26 października 2007 r. przekazano środki na konto MOPS w Tczewie. Opracowano harmonogram 
działań – realizacji projektu.  
Obecnie utworzono trzy osiedlowe Banki Czasu. Pozyskano partnerów – NGO. Dokonano naboru 
ustników, wolontariuszy i kadry. 
Projekt jest w trakcie realizacji celów założonych w projekcie. Program skierowany jest do 
osiemdziesięciu uczestników.  
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23.  VIII/45/2007 
31.05.2007 r. 

Powołanie komisji 
dyscyplinarnych I i II instancji 
do orzekania w sprawach 
dyscyplinarnych pracowników 
samorządowych mianowanych. 

Do orzekania w sprawach pracowników samorządowych mianowanych powołano komisję I instancji w 
składzie: 

1) Danuta Gorlikowska 
2) Gabriela Kaczmarek 
3) Stanisław Marciniak 
4) Anna Pawelec  
5) Jolanta Walkowska 
6) Krzysztof Witosiński 

oraz komisję II instancji spośród radnych w składzie: 
1. Renata Armatowska 
2. Mirosław Augustyn 
3. Brygida Genca  
4. Bogumiła Jeszke 
5. Barbara Kamińska  
6. Dariusz Zminy.  

Powołani członkowie  pełnią swoje obowiązki do końca kadencji do czasu powołania nowej komisji.  
24.  VIII/46/2007 

31.05.2007 r. 
Zmiana uchwały w sprawie 
ustalenia przepisów 
porządkowych przy przewozie 
osób i bagażu  w podniesieniu 
do gminnego transportu 
zbiorowego w mieście Tczewie.  

Na podstawie uchwały uaktualniono przepisy porządkowe dotyczące przewodu osób i bagażu. Uchwała 
została podana do publicznej wiadomości.  

25.  VIII/47/2007 
31.05.2007 r. 

Odwołanie Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Tczewie.  

Wskutek złożenia pisma w sprawie rozwiązania  umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę 
Rada Miejska w Tczewie  uchwałą odwołała z funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią 
Wandę Giełdon.  

26.  VIII/48/2007 
31.05.2007 r. 

Nie wyrażenie zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z 
radnym Tomaszem Jezierskim.  

Rada Miejska w Tczewie nie wyraziła zgody  na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem 
Jezierskim przez „Classen-Pol”  SA. Uchwałę do wiadomości przesłano zainteresowanym.  
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27.  IX/49/2007 
28.06.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
budżetu miasta na 2007 r. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 121.058.986 zł, 
2) wydatki        - 127.613.715 zł, 
3) przychody        -     9.904.729 zł, 
4) rozchody        -     3.350.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
w latach 2007 – 2009 r. 
6) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami, 
7) ustalono plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych 
 - dochody       - 644.490 zł, 
 - wydatki       - 650.925 zł, 
8) ustalono wielkość dotacji z budżetu miasta na 2007 r. 
9)  ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” w Biuletynie 
Informacji Publicznej i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Została 
również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta pismem nr WBM – 3016/11/07 z dnia 2 lipca 2007 
r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

28.  IX/50/2007 
28.06.2007 r. 

Udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego.  

W niniejszej uchwale zakres pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego obejmował wykonanie 
projektu koncepcyjnego i studium wykonalności ul. 30 Stycznia, Nowoprzemysłową, Rokicką. 
Uchwałą Nr XIII/104/2007 z dnia 25 października 2007 r. został zmieniony zakres pomocy finansowej, 
który obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wymianą wiaduktu w ciągu ulicy Rokickiej.    

29.  IX/51/2007 
28.06.2007 r. 

Sprawozdanie z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla m. 
Tczewa. 

Na podstawie przedmiotowej uchwały zostało zatwierdzone sprawozdanie z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami  dla miasta Tczewa. Uchwała nie wymaga realizacji.  
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30.  IX/52/2007 
28.06.2007 r. 

Powołanie Zespołu 
Opiniującego kandydatów n a 
ławników do sądów 
powszechnych. 

Powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie: 
Przewodniczący zespołu – Brygida Genca 
Członkowie zespołu – Roman Kucharski 
                                  - Krzysztof Misiewicz  
                                  - Czesław Roczyński  
                                  - Tomasz Tobiański 
                                  - Stanisław Smoliński 
                                  - ASP. Sztab. Mirosław Pałkowski – Z-ca Naczelnika sekcji Prewencji Komendy                

Powiatowej Policji w Tczewie, 
                                  - Rafał Ryś – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Tczewie.  
Zespół na swoich posiedzeniach ustalił czy zgłoszeni kandydaci odpowiadają wymogom określonym w 
art. 158 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a następnie przewodnicząca zespołu 
przedstawiła opinię o zgłoszonych kandydatach na sesji w miesiącach  sierpniu i wrześniu 2007 r.  

31.  IX/53/2007 
28.06.2007 r. 

Podpisanie umowy o 
współpracy partnerskiej z 
miastem Aizkraukle (Łotwa). 

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę współpracy z miastem Aizkraukle na 
Łotwie oraz  dała upoważnienie Prezydentowi Miasta do podpisania stosownej umowy. Umowa została 
podpisana.  

32.  IX/54/2007 
28.06.2007 r. 

Podpisania umowy o 
współpracy partnerskiej z 
miastem Iliczjowsk (Ukraina). 

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę współpracy z miastem Iliczjowsk  na 
Ukrainie oraz  dała upoważnienie Prezydentowi Miasta do podpisania stosownej umowy. Umowa 
jeszcze nie została podpisana.  

33.  IX/55/2007 
28.06.2007 r. 

Powołanie Miejskiego Komitetu 
Organizacyjnego obchodów 
Jubileuszu 750 lecia nadania 
praw miejskich miastu Tczew.  

Rada Miejska w Tczewie powołała Miejski Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 750-lecia 
nadania praw miejskich miastu Tczew. Zadaniem komitetu jest wypracowanie harmonogramu 
obchodów jubileuszu. Realizacja uchwały odbywa się na bieżąco. 

 
34.  IX/56/2007 

28.06.2007 r. 
Deklaracja woli współpracy z 
miastem Gdańsk o ubieganie się 
o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 roku przez 
Miasto Gdańsk.  

Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę współpracy i realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach 
przygotowywania projektu „Gdańsk Europejska Stolica Kultury 2016, Gdańsk i Metropolia Gdańsk 
2016”. 

 

35.  IX/57/2007 
28.06.2007 r. 

 

Zatwierdzenie planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na II 
półrocze 2007 r. 

Uchwałą zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 r. Uchwała została 
zrealizowana. Protokołu  z kontroli znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr  oraz 
na stronie BIP.   

36.  IX/58/2007 
28.06.2007 r. 

Uchwalenie regulaminu 
przyznawania Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi”. 

Uchwała Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła regulamin przyznawania Medalu „Pro Domo 
Trsoviensi” wraz ze wzorem wniosku, stanowiącym załącznik do regulaminu. Uchwałę podano do 
publicznej wiadomości.  

37.  IX/59/2007 
28.06.2007 r. 

Zmiana nazwy Tczewskiego 
Centrum Kultury i zmiany 
statutu. 

Rada Miejska w Tczewie dokonała zmiany nazwy na Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie oraz zmian 
w statucie. O powyższym zainteresowanych poinformowano. 
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38.  IX/60/2007 
28.06.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu 
przyznawania nagród oraz 
przyznawania, pozbawiania i 
wstrzymywania stypendiów 
sportowych. 

Uchwałą  zatwierdzono  warunki i tryb przyznawania nagród oraz przyznawanie i wstrzymywanie 
stypendiów sportowych  we  współzawodnictwie międzynarodowym  i krajowym.  

 

39.  IX/61/2007 
28.06.2007 r. 

Skarga na czynności Prezydenta 
Miasta Tczewa. 

Po przeprowadzeniu postępowania  wyjaśniającego skargę z dnia 17 kwietnia 2007 r.  na czynności 
Prezydenta Miasta Tczewa złożoną przez Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Sambor” w Tczewie Rada Miejska uznała ww. skargę za bezzasadną.   

40.  IX/62/2007 
28.06.2007 r. 

Opinia o lokalizacji salonu gier 
na automatach. 

W niniejszej uchwale pozytywnie zaopiniowano wniosek formy „Club Fair Play” sp. z o.o., ul. 
Wrocławska 62, 45-701 Opole o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 18. 
Obiekt położony przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, zlokalizowany jest zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w jednostce USA, należącej do 
strefy śródmiejskiej, w której funkcją uzupełniającą jest pierzejowa zabudowa mieszkaniowo – 
usługowa. Zgodnie z zasadami zagospodarowania § 5 ust. 2 pkt 7a miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w strefie śródmiejskiej dominujące użytkowanie to: obiekty handlu, 
gastronomii, kultury, organizacji społecznych, ochrony zdrowia, rozrywki, administracji publicznej, 
finansowej i gospodarczej, obiekty wystawowe, świątynie, hotele oraz uzupełniające obiekty 
mieszkaniowe o wysokim wskaźniku intensywności zabudowy: - w strefie centrum 1,0-2,5 – w 
obszarze śródmieścia 0,8-2,0. 

41.  IX/63/2007 
28.06.2007 r. 

Opinia o lokalizacji salonu gier 
na automatach przy ul. 
Gdańskiej 32. 

W powyższej uchwale pozytywnie zaopiniowano wniosek firmy „Casio Gold” So. Z o.o., al. Jana 
Pawła II 15, 00-828 Warszawa o lokalizacji salonu gier  na automatach przy ul. Gdańskiej 32. 
Obiekt położony przy ul. Gdańskiej 32, zlokalizowany  jest zgodnie z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w jednostce urbanistycznej UP5 – „Kwiatowa”, 
należącej do strefy produkcyjno – usługowej, w której funkcja podstawowa obejmuje: zakłady 
przemysłowe składy, bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi produkcji 
przemysłowej i obsługi pracowników, bazy transportowe, większe stacje paliw, uciążliwe obiekty 
instytutów badawczych, uciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, bazy logistyczne, zajezdnie. 
Przeznaczeniem uzupełniającym w jednostce są: budynki administracyjne, biurowe, komercyjne, 
mieszkania dla nadzoru zakładów, tereny rekreacyjne i sportowe dla użytku pracowników. 

42.  X/64/2007 
30.08.2007 r. 

Przyjęcie Kierunków 
prowadzenia polityki 
oświatowej miasta Tczewa na 
lata 2007-2010. 

Rada Miejska w Tczewie określiła  kierunki i cele działania w zakresie zaspokajania potrzeb 
mieszkańców w zakresie edukacji. Uchwała przekazana została zainteresowanym stronom. Jest  
realizowana na bieżąco przy pomocy placówek oświatowych. 
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43.  X/65/2007 
30.08.2007 r. 

Wyrażenie zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie 
współpracy na rzecz legalizacji 
projektu upamiętnienia miejsca 
martyrologii narodu polskiego 
na początku II wojny światowej 
w 1939 r., grobów masowych w 
Szpęgawsku pn. „Golgota 
Kociewska” 

Na mocy ww. uchwały przystąpiono do współpracy przy realizacji projektu. Na dzień dzisiejszy oprócz 
podjęcia woli współpracy nie podjęto żadnych działań, gdyż miną prowadzącą projekt jest Gmina 
Starogard Gdański. 

 

44.  X/66/2007 
30.08.2007 r. 

Przystąpienie Miasta Tczewa do 
projektu „Pętla Żuławka  - 
Międzynarodowa  Droga 
Wodna E-70”. 

Uchwała jest uchwałą intencyjną podejmowaną w celu zadeklarowania udziału gminy Miejskiej Tczew 
do udziału  w projekcie partnerskim „Pętla Żuław” , prowadzonym przez samorząd wojewódzki. 
Uchwała została przekazana liderowi projektu, który wykonuje kolejne czynności przygotowania 
wspólnego przedsięwzięcia.  

45.  X/67/2007 
30.08.2007 r. 

Podwyższenie kapitału 
zakładowego Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Uchwałą Rada Miejska w Tczewie określiła stawkę dotacji przedmiotowej na jednego ucznia 
uczęszczającego do przedszkola publicznego w mieście Tczewie w wysokości 277 zł miesięcznie na 
2007 rok. O powyższym zainteresowanych poinformowano. 

 

46.  X/68/2007 
30.08.2007 r. 

Podwyższenie kapitału 
zakładowego Tczewskiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Uchwała została zrealizowana  - stanowiła podstawę podwyższenia kapitału zakładowego TTBS Sp. z 
o.o. poprzez wniesienie nieruchomości gruntowej jako aportu do spółki. Uchwała została 
zainteresowana.  

47.  X/69/2007 
30.08.2007 r. 

Wyrażenie zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań 
finansowych na świadczenie 
usług w zakresie prowadzenia 
AZYLU dla bezdomnych 
zwierząt w Tczewie w latach 
2008-2010. 

Uchwała określiła wielkość środków finansowych na prowadzenie AZYLU dla bezdomnych zwierząt 
w okresie 3 lat. W budżecie miasta na rok 2008 środki finansowe zostały zabezpieczone zgodni z 
uchwałą, w zakresie zobowiązań na rok 2008. Uchwała została zrealizowana.  
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48.  X/70/2007 
30.08.2007 r. 

Wyrażenie zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań 
finansowych na opłaty za 
rozmowy telefoniczne 
przeprowadzone przy pomocy 
cyfrowej centrali telefonicznej 
Urzędu Miejskiego w Tczewie.  

W budżecie Urzędu zagwarantowano na lata 2008-2010 środki finansowe w wysokości 240.000 zł. Z 
przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane przy pomocy cyfrowej centrali 
telefonicznej urzędu. Wydatki na ten cel kształtować się będą następująco: 
- rok 2008  - 80.000 zł 
- rok 2009 – 80.000 zł 
- rok 2010 – 80.000 zł.  
Po zagwarantowaniu środków finansowych przeprowadzano postępowanie przetargowe w drodze 
przetargu nieograniczonego dla wyboru operatora telekomunikacyjnego. W dniu 18 grudnia 2007 r. 
została zawarta z nowym operatorem telekomunikacyjnym: Firmą Netia SA z siedzibą w Warszawie, 
ul. Poleczki 13. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na 
rzecz Urzędu od dnia 01 stycznia 2008 r.  

49.  X/71/2007 
30.08.2007 r. 

Ustanowienie zabezpieczenia 
realizacji umowy na 
dofinansowanie zadania pn.: 
„Budowa boiska sportowego 
przy ul. Stoczniowców 15A w 
Tczewie” w ramach programu 
Ministra Sportu „Blisko 
Boisko”. 

Zgodnie z wymogami umowy na realizację ww. zadania wystawiono 3 deklaracje wekslowe wraz z 
wekslami „In blanco” w dniu 20 listopada 2007 r. na kwotę do wysokości dofinansowania. Uchwała 
została zrealizowana.  

 

50.  X/72/2007 
30.08.2007 

Powołanie Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Tczewie.  

Uwzględniając wynik naboru, w którym największą liczbę punktów uzyskała Pani Alina Kollwitz – 
Sobolewska  Rada Miejska w Tczewie powołała Panią Alinę Kollwitz – Sobolewską na stanowisko 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Tczewie.  

51.  X/73/2007 
30.08.2007 

Opinia o lokalizacji salonu gier 
na automatach przy ul. Krótkiej 
9/10. 

W powyższej uchwale pozytywnie zaopiniowano wniosek firmy PRU Filmotechnika, ul. Krakowska 
368, 32-080 Zabierzów o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Krótkiej 9/10. 
Obiekt położony przy ul. Krótkiej 9/10, zlokalizowany jest zgodnie z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w jednostce urbanistycznej US1 – Stare Miasto, 
należącej do strefy śródmiejskiej, w której funkcja obejmuje: usługi publiczne ośrodkotwórcze, 
przestrzenie publiczne, objęte strefami ochrony konserwatorskiej. Przeznaczeniem uzupełniającym w 
jednostce jest pierzejowa zabudowa mieszkaniowo – usługowa.  
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52.  XI/74/2007 
13.09.2007 r. 

Utworzenie obwodów 
głosowania w szpitalach dla 
przeprowadzenia w mieście 
Tczewie wyborów do Sejmu i 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Rada Miejska w Tczewie utworzyła 3 
obwody zamknięte w szpitalach: 
1) Obwód głosowania Nr 30 – Szpital Powiatowy ul. 30-go Stycznia 57 – siedziba   Obwodowej 
Komisji Wyborczej : Szpital Powiatowy ul. 30-go Stycznia 57,  
2) Obwód głosowania Nr 31 – Szpital Powiatowy ul. Paderewskiego 11 – siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej: Szpital Powiatowy ul. Paderewskiego 11,   
3) Obwód głosowania Nr 32 – Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 1 Maja 2 – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szpital 
Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej ul. 1 Maja 2. 
Uchwała została podana  do publicznej wiadomości, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz przekazana do Komisarza Wyborczego w Gdańsku. 

53.  XI/75/2007 
13.09.2007 r. 

Wygaśnięcie mandatu radnej 
Gabrieli Makać.  

W związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu wskutek wyboru na stanowisko Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Tczewie uchwała stwierdziła wygaśnięcie mandatu. Uchwałę doręczono radnej 
Gabrieli Makać Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. Uchwała została 
zrealizowana.  

54.  XII/76/2007 
27.09.2007 r. 

Wystąpienie w miejsce 
wygasłego mandatu radnej 
Gabrieli Makać kandydatki z tej 
samej listy Bożeny Chylickiej. 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Gabrieli Makać w okręgu wyborczym Nr 1 z listy 
wyborczej Nr 18 KWW „Porozumienie na Plus” na jej miejsce wstąpiła Bożena Chylicka z tej samej 
listy, która uzyskała kolejno najwyższą liczbę głosów. Pani Bożena Chylicka wyraziła wolę objęcia 
mandatu i złożyła ślubowanie na sesji Rady Miejskiej. Uchwałę opublikowano i przesłano do 
Komisarza Wyborczego w Gdańsku.  

55.  XII/77/2007 
27.09.2007 

 

Odwołanie Gabrieli Makać ze 
składów komisji stałych Rady 
Miejskiej w Tczewie kadencji 
2006-2010. 

W związku z wygaśnięciem mandatu uchwałą odwołano Panią Gabrielę Makaź ze składu Komisji 
Finansowo – Budżetowej  i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej. Uchwała 
została zrealizowana.  

56.  XII/78/2007 
27.09.2007 r. 

Powołanie Bożeny Chylickiej 
do składów komisji stałych 
Rady Miejskiej w Tczewie 
kadencji 2006-2010. 

Uchwałą powołano radną Bożenę Chylicką w skład Komisji Polityki Społecznej i Polityki 
Gospodarczej na okres kadencji 2006-2010. Uchwała został zrealizowana.  

57.  XII/79/2007 
27.09.2007 r. 

Udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego.  

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Powiatem Tczewskim  określając zasady 
rozliczania środków. Przekazano środki zgodnie z uchwałą. Uchwała została zrealizowana.   

58.  XII/80/2007 
27.09.2007 r. 

Uchylenie uchwały o 
zawieszeniu waloryzacji diet 
Radnych.  

Zgodnie z ww. uchwałą uchylono uchwałę o zawieszeniu waloryzacji diet radnych. Nowe stawki diet 
zostały naliczone i wypłacone radnym. Uchwała została zrealizowana.  
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59.  XII/81/2007 
27.09.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
budżetu miasta na 2007 r. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 122.762.897 zł, 
2) wydatki        - 129.435.326 zł, 
3) przychody        -   10.022.429 zł, 
4) rozchody        -     3.350.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
w latach 2007 – 2009 r. 
6) ustalono plan dochodów i wydatków dla zakładów budżetowych 
 - dochody       - 12.719.198 zł, 
 - wydatki       - 12.717.480 zł, 
7) ustalono plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych 
 - dochody       -      653.548 zł, 
 - wydatki       -      659.983 zł, 
8) ustalono kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów  
budżetowych          -  3.269.678 zł  
9) ustalono wielkość pozostałych dotacji z budżetu miasta na 2007 r. 
10)  ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” w Biuletynie 
Informacji Publicznej i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Została 
również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta pismem nr WBM – 3016/15/07 z dnia 28 września 
2007 r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

60.  XII/82/2007 
27.09.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
uchwalenia Tczewskiej Karty 
Wieloletniej Współpracy 
Gminy Miejskiej Tczew z 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na lata 2006-2008. 

Uchwałą zmieniono Tczewską Kartę Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006-2008. 
Uchwalono, iż przed podjęciem decyzji Prezydent zasięga opinii komisji merytorycznej  i finansowo – 
budżetowej Rady Miejskiej. 
Dotacja może być przyznana  do wysokości 90% kalkulacyjnej wysokości zadania.  
Projekty w sprawie przeciwdziałania patologiom społecznym ocenia Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych spełniając wymogi akt 2.13 z udziałem dwóch przedstawicieli komisji 
merytorycznej Rady Miejskiej. 

61.  XII/83/2007 
27.09.2007 r. 

Uchwalenie Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej 
Tczew  z podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  na rok 
2008. 

Wytyczne ww. uchwały brane będą  pod uwagę w roku 2008 przy ogłoszeniu otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań władnych Gminy dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 
Uchwała jest w trakcie realizacji.  
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62.  XII/84/2007 
27.09.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 
2007 dla przedszkoli 
publicznych miasta Tczewa. 

Rada Miejska w Tczewie dokonała zmian wysokości stawek dotacji przedmiotowej na jednego ucznia 
uczęszczającego do przedszkola publicznego w mieście Tczewie. O powyższym zainteresowanych 
poinformowano. 

 

63.  XII/85/2007 
27.09.2007 r. 

Ustalenie stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej  na rok 
2007 na dofinansowanie zakupu 
podręczników dla przedszkoli 
publicznych i niepublicznych. 

Rada Miejska w Tczewie w oparciu o rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. określiła stawkę 
dotacji przedmiotowej na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego w mieście 
Tczewie na kwotę 70 zł jednorazowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla 
dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne 

Uchwała została zrealizowana. 

 
64.  XII/86/2007 

27.09.2007 r. 
Ustalenie stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 
2007 na dofinansowanie zakupu 
jednolitego stroju dla 
Publicznego Gimnazjum 
Katolickiego w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie w oparciu o rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. określiła stawkę 
dotacji przedmiotowej na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Gimnazjum Katolickiego w 
Tczewie na kwotę 50 zł jednorazowo  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju. 

Uchwała została zrealizowana. 

 
65.  XII/87/2007 

27.09.2007 r. 
Udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Tczewskiemu na 
realizację zadania – 
dofinansowanie zakupu 
jednolitego stroju  dla 
uprawnionych uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie w celu realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. udzieliła 
pomocy Powiatowi Tczewskiemu na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uprawnionych 
uczniów SOSW w Tczewie. Uchwała została zrealizowana. 
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66.  XII/88/2007 
27.09.2007 r. 

Przystąpienie do zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa.  

W dniu 27 stycznia 2005 r.  Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę Nr XXVIII/263/2005 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 
Prowadzona bieżąca ocena aktualności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa pozwoliła na zebranie uwag i propozycji zmian do obowiązujących ustaleń. Zgodnie z 
art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Tczewa dokonał 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności ww. planu miejscowego.  
Z przeprowadzonych analiz oraz zgłoszonych wniosków wynika, że należy przeprowadzić procedurę 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze jego obecnego 
obowiązywania, tj. w granicach administracyjnych miasta  z wyłączeniem obszarów, na których 
obowiązują miejscowe plany  zagospodarowania przestrzennego  w zakresie tekstu plan. Konieczność 
tych zmian wynika ze złożonych wniosków o zmianę planu i sygnalizowanych w nich problemów 
dotyczących  rozwoju istniejących firm oraz lokalizacji nowych w oparciu o obecne parametry i 
wskaźniki dotyczące do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  w związku z 
uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, wynikającej z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.  
Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się do likwidacji barier w rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
miasta Tczewa. 
Niniejsza procedura rozpoczyna procedurę zmiany Planu.  

67.  XII/89/2007 
27.09.2007 r. 

Przystąpienie do zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa 
w obszarze Transportowego 
Węzła Integracyjnego 
planowanego w sąsiedztwie 
dworca PKP. 

W dniu 27 stycznia 2005 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę Nr XXVIII/263/2005 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. Prowadzona bieżąca 
ocena aktualności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
pozwoliła na zebranie uwag i propozycji zmian do obowiązujących zapisów.  
Wyniki analiz zaigrają ustalenia dotyczące konieczności przystąpienia do sporządzenia zmian planu 
miejscowego. 
Zakłada się, że proponowana zmiana przyczyni się do rozwiązania występującego problemu 
pozyskania inwestorów  w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w 
sąsiedztwie obecnego dworca PKP. W chwili obecnej obserwuje się wycofywanie zainteresowanych 
inwestorów ze względu na bebe zapisy dotyczące tego terenu.  
Wprowadzenie zmian w ustaleniach dotyczących terenu „Transportowego węzła Integracyjnego 
przyczyni się do likwidacji barier w rozwoju tego obszaru. 
Uchwała niniejsza rozpoczyna procedurę zmiany Planu.  

68.  XII/90/2007 
27.09.2007 r. 

Uchwalenie Planu modernizacji 
i rozwoju urządzeń 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych ZWiK Sp. z 
o.o. na lata 2007-2008. 

Na podstawie podjętej uchwały ZWiK realizuje plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych 
i kanalizacji. Uchwała jest realizowana. 
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69.  XII/91/2007 
27.09.2007 r.  

Przyjęcie własności praw 
majątkowych w zamian za 
zaległości podatkowe.  

Spłata przez PKP części zadłużenia spowodowała, iż wykonanie uchwały stało się niemożliwe. 
Uchwałą ta zrealizowana będzie z chwilą powstania zadłużenia podatku od nieruchomości do wielkości 
stanowiącej wartość przejmowanej nieruchomości.  

70.  XII/92/2007 
27.09.2007 r. 

Użyczenia sprzętu medycznego 
marki General Electric 
(MODEL VIVID 4), Zespołowi 
Opieki Zdrowotnej w Tczewie.  

Gmina Miejska Tczew zakupiła  sprzęt medyczny marki General Electric (Model VIVID 4), który 
został zakupiony dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie. Uchwała została zrealizowana.                                     

71.  XII/93/2007 
27.09.2007 r. 

Skarga na czynności Prezydenta 
Miasta Tczewa. 

Po ustaleniu  stanu faktycznego Rada Miejska w Tczewie uznała skargę z dnia 19 czerwca 2007 r. na 
czynności Prezydenta Miasta Tczewa, złożoną przez Marię Zbyszyńską zam. w Tczewie ul. Matejki 4 
m. 5, za bezzasadną. Powiadomiono o powyższym zainteresowane strony.  

72.  XIII/94/2007 
25.10.2007 r. 

Powołania Komisji Skrutacyjnej 
do przeprowadzenia wyboru 
ławników do sądów 
powszechnych i ustalenia 
regulaminu tajnego głosowania. 

Uchwałą powołano Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru ławników sądów powszechnych  
i ustalenia  tajnego głosowania. Komisja skrutacyjna przeprowadziła  wybory ławników do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Gdańsku Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 
siedzibą w Gdyni oraz Sądu Rejonowego w Tczewie – zgodnie z regulaminem tajnego głosowania. 
Uchwała została zrealizowana.  

73.  XIII/95/2007 
25.10.2007 r. 

Stwierdzenie wyboru ławników 
do sądów powszechnych.  

Uchwała jest stwierdzeniem dokonania wyboru ławników przez Radę Miejską w Tczewie na okres 
kadencji 2008-2011 zgodnie z protokołami Komisji skrutacyjnej. Uchwała wraz z wykazem ławników 
przekazana została prezesom właściwych sądów powszechnych.  

74.  XIII/96/2007 
25.10.2007 r. 

Ustalenie liczby nowych 
licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką 
w roku 2008. 

Uchwała określiła nowy limit licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2008 r. na 
terenie miasta. W styczniu 2008 r. wydano 15 licencji zgodnie z przyznanym limitem. Uchwała została 
zrealizowana.  

75.  XIII/97/2007 
25.10.2007 r. 

Wzór formularzy niezbędnych 
do wymiaru i podatków  
podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego. 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy określenie wzoru formularzy deklaracji i informacji 
niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Obowiązujące w 2007 r. wzory tych formularzy wykazały konieczność ich modyfikacji i dostosowania 
do wymogów sprawozdawczości budżetowej i programu komputerowego stosowanego w ewidencji 
wymiarowej. Wprowadzone zmiany mają charakter głównie porządkowy w stosunku do dotychczas 
obowiązujących formularzy podatkowych. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 163 z 13 
grudnia 2007 r.), Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”,  w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
Uchwała została również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu zbadania 
zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. 
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76.  XIII/98/2007 
25.10.2007 r. 

Określenie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
terenie miasta Tczewa.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w 
Dz.U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy: 
- ustalenie wysokości stawek podatku 
- możliwość wprowadzenia zwolnień innych niż ustawowe. 
W uchwale zostały określone wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa, 
które będą stanowiły podstawę wymiaru podatku na 2008 rok. 
Uchwalone na 2008 rok stawki podatku od nieruchomości są stawkami maksymalnymi ogłoszonymi 
przez Ministra Finansów na 2008 rok, za wyjątkiem: 

-stawki od budynków mieszkalnych, która stanowi ok. 102 % stawki maksymalnej, 
-stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która  stanowi ok. 
100,5 % stawki maksymalnej, 
- stawki od budynków gospodarczych, która stanowi ok. 72 % stawki maksymalnej, 
- stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, która stanowi ok. 101,5% stawki 
maksymalnej. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 163 z 13 grudnia 2007 r.),              w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Uchwała została 
również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. 

77.  XIII/99/2007 
25.10.2007 r. 

Ustalenie wysokości stawki 
opłaty od posiadania psów na 
terenie miasta Tczewa, terminu 
płatności oraz sposobu jej 
poboru. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy 
może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Do kompetencji Rady Gminy należy także określenie 
zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty. Stawka opłaty nie może 
przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa.  

Ustalono roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od każdego 
posiadanego psa. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 163 z 13 grudnia 2007 r.), w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Uchwała została również 
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

78.  XIII/100/2007 
25.10.2007 r. 

Wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań 
finansowych na świadczenie 
usług w zakresie utrzymania 
miejskich terenów zieleni w 
latach 2008-2010. 

Uchwała określa wysokość środków finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w okresie 3 lat. 
Środki finansowe na rok 200, zostały  zabezpieczone w budżecie miasta zgodnie z uchwałą. Uchwała 
została zrealizowana.  



 18 

79.  XIII/101/2007 
25.10.2007 r. 

Ustaleni stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku podziału tej 
nieruchomości. 

Uchwała nie weszła jeszcze w życie. Po wejściu w życie znajdzie zastosowanie przy ustalaniu opłat 
adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości w stosunku do podziałów dokonanych w trakcie 
obowiązywania tej uchwały.  

80.  XIII/102/2007 
25.10.2007 r. 

Ustalenie składu osobowego 
kapituły Medalu „Pro Domo 
Trsoviensi”. 

Uchwałą ustalono skład osobowy Kapituły Medali Pro Domo Trsoviensi”. Wszyscy członkowie zostali 
poinformowani.  

81.  XIII/103/2007 
25.10.2007 r. 

Powołanie Kazimierza 
Smolińskiego do składu 
Komisji Polityki Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Tczewie 
Kadencji 2006-2010. 

Uchwałą powołano radnego Kazimierza Smolińskiego do składu Komisji Polityki Gospodarczej RM na 
okres kadencji 2006-2010. 

82.  XIII/104/2007 
25.10.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego.  

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Powiatem Tczewskim określając zasady 
rozliczania środków. Przekazano środki zgodnie z uchwałą. Uchwała została zrealizowana.  

83.  XIV/105/2007 
29.11.2007 r. 

 
 

Określenia warunków i trybu 
przyznawania nagród oraz 
przyznawania i pozbawiania i 
wstrzymywania stypendiów 
sportowych.  

W związku z koniecznością uszczegółowienia dotychczasowych zapisów określających warunki i tryb 
przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych Rada 
Miejska podjęła ww. uchwałę. 

Uchwała została przekazana do wiadomości i stosowania zainteresowanym stronom i realizowana jest 
na bieżąco. 

84.  XIV/106/2007 
29.11.2007 r. 

Przyjęcie programu rozwoju 
sportu na lata 2008-2010. 

Rada Miejska w Tczewie określiła  kierunki i cele działania mające na celu zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców w zakresie rozwoju sportu. Uchwała przekazana została zainteresowanym stronom. 
Uchwała realizowana jest na bieżąco przy pomocy klubów i organizacji sportowych. 

85.  XIV/107/2007 
29.11.2007 r. 

Ustalenie górnych stawek opłat 
na usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.  

Uchwała określiła górne stawki za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów, jest w 
trakcie realizacji przez Zakłady Wywozowe oraz Zakład Utylizacji Odpadów Stałych.  

86.  XIV/108/2007 
29.11.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu czystości  
i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew. 

Na podstawie uchwały dokonano aktualizacji niektórych  przepisów w regulaminie czystości i 
porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Uchwała jest realizowana na bieżąco.  
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87.  XIV/109/2007 
29.11.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
organizacji oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych.  

Niniejsza uchwała została podjęta w dniu 29 listopada 2007 r. Zmiany wskazują termin obowiązywania 
corocznie naliczanego średniego miesięcznego kosztu pobytu  w Dziennym Domu Pobytu i Ośrodku 
Opiekuńczym stanowiącego podstawę do naliczania nowej odpłatności. Ponadto doprecyzowano 
sposób ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Pobytu ora Ośrodku 
Opiekuńczym, zapewniając czytelne określenie rzeczywiście poniesionych kosztów na jednego 
podopiecznego w tych ośrodkach wsparcia.  
W zakresie przepisów dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy i Mieszkań Chronionych 
niniejsza uchwała pozostawia je w dotychczasowym brzmieniu. Uchwała realizowana jest w roku 
2008. 

88.  XIV/110/2007 
29.11.2007 r. 

Zatwierdzenie Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w 
mieście Tczewie.  

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz ustawy  o 
przeciwdziałaniu narkomanii  organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
zobowiązane są do realizacji zadań w zakresie przewidzianym niniejszymi ustawami. Uchwalony 
program określa zadania , jakie będą powierzone lub wsparte w realizacji, realizatorzy zadań zostaną 
przedstawieni po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert, zadania programowe realizowane będą w 
2008 r.  

89.  XIV/111/2007 
29.11.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
budżetu miasta na 2007 r. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 131.301.254 zł, 
2) wydatki        - 128.903.867 zł, 
3) przychody        -     952.613 zł, 
4) rozchody        -     3.350.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
w latach 2007 – 2009 r. 
6) ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności 
7) ustalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.397.387 zł 
8) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami, 
9) ustalono plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych 
 - dochody       - 655.548 zł, 
 - wydatki       - 661.983 zł, 
10) ustalono wielkość dotacji z budżetu miasta na 2007 r. 
11) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. 
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   Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” w Biuletynie 
Informacji Publicznej i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Została 
również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta pismem nr WBM – 3016/20/07 z dnia 30 listopada 
2007 r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

90.  XIV/112/2006  
29.11.2007 r. 

Określenie wysokości stawek 
podatku od środków 
transportowych na terenie 
miasta Tczewa. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w 
Dz.U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy: 
- ustalenie wysokości stawek podatku 
- możliwość wprowadzenia zwolnień innych niż ustawowe. 
W uchwale zostały określone wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Tczewa, które będą stanowiły podstawę wymiaru podatku na 2008 rok. 
Proponowane stawki kształtują się różnie i są niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych przez 
Ministra Finansów średnio o 20,50% (rozpiętość obniżenia kształtuje się od 0,5% do 55%). Wzrost 
stawek podyktowany został przede wszystkim poniższymi faktami:  

1) rada gminy w 2007 roku nie podwyższała stawek podatku, obowiązywały więc stawki  
z 2006 roku, 

2) zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wykluczyła z opodatkowania samochody 
ciężarowe o masie całkowitej pojazdu 3,5 tony, 

3) Gmina Miejska Tczew w porównaniu z innymi wybranymi gminami województwa 
pomorskiego posiada w 2007 roku w większości przypadków najniższe stawki podatku od 
środków transportowych. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Nr 169 z 21 grudnia 2007 r.), w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Uchwała została również 
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

91.  XIV/113/2007 
29.11.2007 r. 

Nadanie nazwy ulicy w mieście 
Tczewie.  

Uchwałą nadano nazwę Ulica Żeglarska. Uchwała weszła w życie. Rozesłano kserokopie uchwały. 
Założono operat ulicy. Uchwała została zrealizowana.  

92.  XIV/114/2007 
29.11.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
określenia zasad 
gospodarowania 
nieruchomościami w zakresie 
nabycia, zbycia, obciążania oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała precyzuje zasady gospodarowania nieruchomościami miasta  oraz wprowadza pierwszeństwo 
w nabyciu garaży przez ich dzierżawców oraz bonifikatę przy nabyciu nieruchomości przyległej 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Uchwała jest realizowana na bieżąco. 
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93.  XIV/115/2007 
29.11.2007 r. 

Nadania Panu Adamowi 
Murawskiemu Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi” 

Uchwałą Rada Miejska w Tczewie nadała Panu Adamowi Murawskiemu medal „Pro Domo 
Trsoviensi” za działalność społeczną wśród kolejarzy Zajączkowa Tczewskiego i w  innych strukturach 
organizacyjnych PKP oraz podejmowanie rozlicznych inicjatyw i działań dobrze służących 
promowaniu Tczewa na terenie całego kraju. Medal został wręczony na Uroczystej Sesji w dniu 30 
stycznia 2008 r.  

94.  XIV/116/2007 
29.11.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
określenia zasad usytuowania 
na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania oraz 
wprowadzania zakazu 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

Uchwała Nr XXII/221/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia 
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzania zakazu 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w § 4 ograniczała ilość wydawanych zezwoleń do 
liczby mieszkańców.  
Zmiana ww. uchwały pozwoliła na zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
pow. 4,5% alkoholu z wyj. piwa. Uchwała weszła w Zycie i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

95.  XIV/117/2007 
29.11.2007 r. 

Powiadomienia Skarbnika 
Miasta i Sekretarza Miasta o 
obowiązku złożenia radzie 
Miejskiej oświadczenia 
dotyczącego pracy lub służby w 
organach bezpieczeństwa 
państwa w latach 1944-1990 lub 
współpracy w tymi organami.  

Niniejszą uchwała powiadomiono Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia 
oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 
organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”. 
Skarbnik Miasta oraz Sekretarz Miasta złożyli przedmiotowe oświadczenia, które następnie zostały 
przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej.  

96.  XV/118/2007 
27.12.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
przeznaczenia środków 
finansowych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli 
placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew oraz przyjęcia 
regulaminu gospodarowania 
tymi środkami.  

Rada Miejska w Tczewie dokonała odpowiednich zmian w regulaminie udzielania pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę. O powyższym poinformowano zainteresowane 
strony. 

97.  XV119/2007 
27.12.2007 r.  

ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych kategorii 
zaszeregowania w Sportowej 
Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi  w 
Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 5 zł.Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 
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98.  XV/120/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł.Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

99.  XV/121/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości  dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Szkole 
Podstawowej Nr 7 w Tczewie 

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł.Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

100. XV/122/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości  dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Szkole 
Podstawowej Nr 8 w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł.Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

101. XV/123/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Szkole 
Podstawowej Nr 10 z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 5 zł.Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

102. XV/124/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Szkole 
Podstawowej Nr 11 w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł.Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

 
103. XV/125/2007 

27.12.2007 r. 
Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Szkole 
Podstawowej Nr 7 w Tczewie 

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł.Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 
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104. XV/126/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Gimnazjum 
Nr 2  w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł. Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

105. XV/127/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych  w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w gimnazjum 
Nr 2 w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 5 zł. Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

106. XV/128/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Przedszkolu 
Nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł. Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

 

107. XV/129/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Przedszkolu 
Nr 9 w Tczewie 

Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla ww. placówki w kwocie 4 zł. Uchwała została 
przekazana do stosowania zainteresowanym stronom. 

 

108. XV/130/2007 
27.12.20007 r. 

Ustanowienie i przyznanie 
nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości 
artystycznej , upowszechniania i 
ochrony kultury.  

Uchwała określiła warunki, tryb i zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Tczewa za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  
O powyższym poinformowano zainteresowanych. Uchwała realizowana będzie w oparciu o wnioski, 
które należy składać zgodnie z uchwałą.  
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109. XV/131/2007 
27,.12.2007 r. 

Zmiana uchwały w sprawie 
budżetu miasta na 2007 rok. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 129.568.274 zł, 
2) wydatki        - 127.170.887 zł, 
3) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
w latach 2007 – 2009 r. 
4) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami, 
5) ustalono wielkość dotacji z budżetu miasta na 2007 r. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” w Biuletynie 
Informacji Publicznej i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Została 
również przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności 
zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent Miasta pismem nr WBM – 3016/22/07 z dnia 27 grudnia 
2007 r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o zmianach w planach 
finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

110. XV/132/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie wykazu wydatków 
budżetu miasta, których 
niezrealizowane kwoty nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2007.  

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w roku 
budżetowym 2007 i będą kontynuowane w roku 2008, organ stanowiący, na mocy obowiązujących 
przepisów podjął w/w uchwałę. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono dla: 
− zadania nr 1 „Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie” na dzień 

31.03.2008 r. 
− zadania nr 2 „Adaptacja lokali użytkowych I piętra budynku przy ul. Kopernika 1” na dzień 

30.06.2008 r. 
− zadania nr 3 „5Podłączenie systemu monitoringu osiedla Suchostrzygi do Centrum Sterowania w 

Urzędzie Miejskim” na dzień 29.02.2008 r. 
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 do Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu Urzędu i 
Wydziału Spraw Komunalnych. 
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111. XV/133/2007 
27.12.2007 r. 

Budżet miasta na 2007 r. Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 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 03.01.2008 r. 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 w/w uchwały. 
W dniu 15.01.2008 r. Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego 
budżetu miasta na 2008 rok oraz zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami na 2008 r. Sporządzono plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej, które wraz 
z Zarządzeniem przesłano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. 

112. XV/134/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie regulaminu 
określającego zasady ustalania 
niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli w 
2008 r.   

Rada Miejska w Tczewie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
przyjęła regulamin, na podstawie którego placówki oświatowe podlegające Gminie Miejskiej Tczew 
ustalały w 2008 r. wynagrodzenia nauczycieli. 

Uchwałę przekazano do zastosowania zainteresowanym stronom. 

 
113. XV/135/2007 

27.12.2007 r. 
Ustalenie stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na 2008 
r. dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie.  

Rada Miejska w Tczewie określiła stawkę dotacji przedmiotowej na jednego ucznia uczęszczającego 
do przedszkola publicznego w mieście Tczewie w wysokości 350 zł miesięcznie na 2008 rok. 

O powyższym zainteresowanych poinformowano. 

 
114. XV/136/2007 

27.12.2007 r. 
Udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego. 

Zgodnie z niniejszą uchwałą środki na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Tczewskiego 
zostały ujęte w  budżecie miasta na rok 2008. Przygotowywane jest porozumienie pomiędzy Gminą 
Miejską Tczew a Powiatem Tczewskim, które określi przeznaczenie i zasady rozliczania.  Uchwała jest 
w trakcie realizacji.  

115. XV/137/2007 
27.12.2007 r. 

Ustalenie stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 
2008 dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie.  

Uchwała określiła wysokość stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej  na rok 2008 dla ZGKZM i 
zgodnie  z uchwałą zabezpieczono środki finansowe dotacji na 2008 r. Uchwała została zrealizowana.  

116. XV/138/2007 
27.12.2007 r. 

Uchwalenie planu pracy Rady 
Miejskiej w Tczewie na 2008 r. 

Rada Miejska zatwierdziła plany pracy na rok 2008. Uchwała jest w trakcie realizacji.  

117. XV/139/2007 
27.12.2007 r. 

Zatwierdzenie panu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2008 r.  

Rada Miejska zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008. Uchwała jest w trakcie 
realizacji.  

118. XV/140/2007 
27.12.2007 

Zatwierdzenie planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na I 
półrocze 2008 r. 

Uchwałą Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 r. 
Uchwała w trakcie realizacji.  
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