
 

Stanowisko  

Rady Miejskiej w Tczewie 

podjęte na sesji w dniu 27 grudnia 2007 r. 

 

w sprawie realizacji przez Powiat Tczewski zadań pn: 

1) „Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z Gdańską oraz wprowadzenie ruchu 

dwukierunkowego w  ul. Mostowej w Tczewie” 

2) „Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej podmiejskiej – etap I         

w Tczewie” 

3) „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie” 

4) „Modernizacja układu komunikacyjnego od węzła w Stanisławiu do Mostu 

Tczewskiego” (połączenie drogi A1 z drogą krajową nr 7) 

jako niewygasające wydatki roku budżetowego 2007. 

 

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Tczewa Rada Miejska w Tczewie, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej 

wyraża wolę na realizację przez Powiat Tczewski w/w zadań jako niewygasające 

wydatki budżetu powiatu roku 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

ad 1 

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr VII/39/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego wyraziła wolę udzielenia pomocy na 

dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z Gdańską oraz 

wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w  ul. Mostowej w Tczewie” w wysokości 100.000 zł 

Z uwagi na nieprzewidzianą konieczność rozszerzenia zakresu o przebudowę studni 

telekomunikacyjnej wydłużył się termin wykonania dokumentacji projektowej. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planowany jest do końca czerwca 2008 r. 

 

ad 2 

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr IX/50/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego wyraziła wolę udzielenia pomocy na 

dofinansowanie zadania pn.  „Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej 

podmiejskiej – etap I  w Tczewie” w wysokości 300.000 zł. W związku ze znacznym 

zakresem opracowania termin wykonania kompletnej dokumentacji określono na dzień 30 

sierpnia 2008 r.  

 

ad 3 

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr XII/79/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego wyraziła zgodę udzielenia pomocy 

finansowej na wykonanie zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Nowowiejskiej w 

Tczewie” w wysokości 45.000 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to koniec 

września 2008 r. 

 

ad 4 

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr VII/39/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego wyraziła wolę udzielenia pomocy na 

dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego od węzła w Stanisławiu 

do mostu Tczewskiego” (połączenie A1 z drogą krajową nr 7) do wysokości 150.000 zł. 

Z uwagi na opóźnienia wykonawcy zadanie nie zostanie zrealizowane do 31.12.2007r. 

Przewidywany termin rozliczenia to 15 marzec 2008. 

 

W związku z tym, że w/w zadania nie zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2007 r. Zarząd 

Powiatu Tczewskiego wystąpił do Prezydenta Miasta z prośbą o wyrażenie zgody na 

realizację przez Powiat tych zadań jako niewygasające wydatki roku budżetowego 2007.  

Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej jest zasadne. 


