
 

Uchwała Nr XXIII/188/2008 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 

327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218)- Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii 

Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej  

 

uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Zatwierdza się program „Strategia Rozwoju Tczewa”, stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2 

 

Tracą moc uchwały: 

- uchwała Nr XXXIX/366/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2002 roku w       

  sprawie zatwierdzenia Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa na lata 2003-2015, 

- uchwała Nr IX/75/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie   

  uchwalenia Korekty i Planu Operacyjnego do „Programu strategicznego rozwoju miasta   

  Tczewa na lata 2003-2015”,  

- uchwała Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku   

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Korekty i Planu Operacyjnego do „Programu   

  strategicznego rozwoju miasta Tczewa na lata 2003-2015”, 

- uchwała Nr XXIV/229/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2004 roku w   

  sprawie korekty „Planu Operacyjnego Realizacji Strategii miasta Tczewa na lata 2003-  

  2006”, 

- uchwała Nr XXX/277/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005 roku w       

  sprawie uchwalenia korekty do „Programu strategicznego rozwoju miasta Tczewa na lata   

  2003-2015”, 

- uchwała Nr XLVI/408/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 roku   

  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Strategicznego rozwoju miasta   

  Tczewa na lata 2003-2015. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                  

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Miasto Tczew jest aktywnym miastem pomorskim, które systematycznie wdraża zadania o 

znaczeniu ponadpodstawowym w stosunku do roli określonej dla gminy w przepisach 

ustawowych. Wytyczne do osiągania celów są publikowane w strategii rozwoju miasta. 

Pierwszy dokument strategiczny z roku 2002, z racji dynamicznych zmian w kraju i zmiany 

statusu Polski na państwo członkowskie Unii Europejskiej, podlegał koniecznym doraźnym 

zmianom. W ten sposób Uchwała Nr XXX/X/366/2002 z dn. 30.01.2002 r., zatwierdzająca 

Program Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa zmieniana była kolejnymi aktami: 

- uchwałą Nr IX/75/2003 z dnia 19.05.2003 r.  

- uchwałą Nr XIX/183/2004 z dnia 29.04.2004 r. 

- uchwałą Nr XXIV/229/2004 z dnia 30.09.2004 r. 

- uchwałą Nr XXX/277/2005 z dnia 31.03.2005 r. 

- uchwałą Nr XLVI/408/2006 z dnia 29.06.2006 r. 

 

Niniejszy dokument jest zaktualizowaną i ujednoliconą wersją Strategii Rozwoju Tczewa na 

lata 2007-2013.  

Dokonanie pełnej aktualizacji dokumentu oparto o przesłanki merytoryczne i formalne, 

sformułowane na podstawie rezultatów oceny wdrażania dotychczasowych założeń 

strategicznych i zadań operacyjnych, ujmowanych w wieloletnim programie inwestycyjnym i 

rocznych budżetach gminy.  

Przesłanki merytoryczne to: 

- uwzględnienie dotychczasowych wyników wewnętrznego rozwoju społeczno-

gospodarczego, stabilizacji kierunków rozwojowych, spójnych w wymiarze subregionalnym i 

regionalnym,  

- uwzględnienie rozwoju lokalnej aktywności organizacji i instytucji oraz wzrostu aspiracji 

mieszkańców, 

- włączenie kraju i regionu pomorskiego do realizacji celów unijnej Polityki Spójności, 

- uwzględnienie otwarcia nowego okresu programowania 2007-2013 Unii Europejskiej i 

wdrażanie programów regionalnych i krajowych w oparciu o fundusze europejskie. 

Przesłanki formalne dotyczą ujednolicenia i przyjęcia dokumentu, który jest powszechnie 

dostępny i możliwy do stosowania przez różne osoby i organizacje zainteresowane 

strategicznymi kierunkami rozwoju miasta. 

Ponadto jednolity dokument umożliwia uporządkowanie i określanie zakresu obligatoryjnych 

i fakultatywnych dokumentów operacyjnych samorządu gminnego i innych podmiotów, które 

sporządzają własne dokumenty, nawiązujące do perspektywy rozwoju miasta.  
 

 


