
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za 2008r. 
 

REALIZACJA 

uchwał Rady Miejskiej w Tczewie za 2008 r. 
 

 Numer uchwały,  

data podjęcia 

uchwały 

 

Tytuł uchwały 

 

Sposób realizacji uchwały 

1 2 3 4 

1.
 
1. 

 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVI/141/2008 

 z dnia 31stycznia 2008 r. 

 
w sprawie rozmiaru i zasad udzielania 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pedagogów, logopedów i 
psychologów; 

 

 
• uchwała określiła rozmiar i zasady udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określiła 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów; o powyższym poinformowano 
placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Tczew; 
 

2. 
 
 
 
 

 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XVI/142/2008  

z dnia  31stycznia 2008 r. 
 

 

 
w sprawie ustalenia wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli punktowych 
rozpiętości dla poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Centrum Edukacji 
Dorosłych w Tczewie;   

 

 
• Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla jednostki w kwocie 5 zł; uchwała została przekazana zainteresowanym stronom; 

 
 

3.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVI/143/2008 

 z dnia 31stycznia 2008 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie 
na 2008r.;  

 

 
• Niniejszą uchwałą zatwierdzono przygotowane przez komisje plany pracy na 2008r. Uchwała została zrealizowana  przez poszczególne 
merytoryczne komisje Rady Miejskiej . 

 
 

4.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVI/144/2008 

 z dnia 31stycznia 2008 r. 
 

 

 
w sprawie spełnienia przesłanek do nabycia 
przez Prezydenta Miasta Tczewa prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 
rok 2007;  

 

• Rada Miejska w Tczewie stwierdziła , iż Prezydent Miasta spełnił przesłanki do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2007r.  w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę  otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego , obliczonego na 
podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Środki 

na ten cel zostały zabezpieczone. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone. 

5.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVI/145/2008 

 z dnia 31stycznia 2008 r. 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu w ramach Środków Przejściowych 
2005 ″ Podnoszenie świadomości 
społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz 
działań monitorujących organizacji 
pozarządowych″; 

 

 
• projekt w ramach wymienionych środków to projekt „Aktywni z harcerzami. Wykorzystanie atrakcyjności lokalnych zasobów Tczewa i 
okolic dla promocji zdrowego trybu życia”, był on realizowany w partnerstwie z ZHP, gdzie Gmina Miejska była partnerem projektu, 
odpowiedzialnym za informację i wspomagającym lidera w zakresie zarządzania, natomiast  po stronie wykonania planu działań i 
wydatków odpowiedzialność ponosił ZHP. - projekt został zakończony 31.10.2008 r.,  obowiązek raportowania spoczywa na liderze 
projektu; 
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6.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVII/146/2008 

 z dnia 28 lutego 2008 r. 

 
w sprawie zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych oraz odpłatności za posiłki 
przygotowane w tych stołówkach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Tczew; 

 

 
• Rada Miejska określiła zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki w stołówkach; uchwała została przekazana 
zainteresowanym stronom do zastosowania; 

 

 
7. 
 
 

 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XVII/147/2008 

 z dnia 28 lutego 2008 r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 
Powiatu Tczewskiego do realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. ″ Układ drogowy na 
osiedlu przy ul. Czatkowskiej w Tczewie – 
Etap I ″; 

 

 
• zadanie zostało zgodnie z uchwałą przejęte do realizacji i wykonane w 2008r.; 

8.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XVII/148/2008  

z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

 
w sprawie: nadania Regulaminu Straży 
Miejskiej w Tczewie;   

 
• nadanie Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie zgodnie z Uchwałą pozwoliło na skonkretyzowanie zadań dla strażników miejskich, a 
co za tym idzie zwiększenie ich efektywności w pracy, jednocześnie nowy regulamin pozwolił stworzyć stanowisko Inspektora do Spraw 
Profilaktyki, które było niezbędne do współpracy ze szkołami oraz Policją w zakresie zmniejszenia skali zjawisk patologicznych; 

 

9.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XVII/149/2008 

 z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia 
Programu Współpracy Gminy Miejskiej 
Tczew z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2008; 

 

 
• wprowadzając zmiany w uchwale doprecyzowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008; Uchwałę 
przekazano zainteresowanym stronom i podano do publicznej wiadomości. 

10  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XVII/150/2008  

z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

 

 
w sprawie porozumienia międzygminnego; 

 

 
• uchwałą zaakceptowano porozumienie międzygminne z miastem Elbląg dot. przyjmowania osób nietrzeźwych z  terenu Gminy 
Miejskiej Tczew do Izby Wytrzeźwień w Elblągu; zgodnie z podpisanym porozumieniem dowożono osoby nietrzeźwe do pogotowia 
socjalnego w Elblągu; 

11.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVII/151/2008 

 z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

 

 
w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających pow. 
4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) 
przeznaczonych do sprzedaży poza 
miejscem sprzedaży; 

 

 
• wpływające wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyj. piwa ) były rozpatrywane 
przez Prezydenta Miasta Tczewa negatywnie  z uwagi na brak limitu; w związku z tym zwiększenie liczby punktów sprzedaży z 
wymienionymi  napojami alkoholowymi  o 10 ( z 60 na 70 ) było zasadne; Uchwała zrealizowana. 
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12. 
 
 
 
 
 

 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVII/152/2008 

 z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

 
 

 
w sprawie: Inicjatyw Obywatelskich 
mieszkańców Tczewa; 
 

 
•uchwałą uregulowano sposób i tryb zgłaszania problemów i inicjatyw  mieszkańców. Uchwałę podano do wiadomości mieszkańców. 
 
 

13.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVII/153/2008  

z dnia 28 lutego 2008 r. 
 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej 
Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów 
pod nazwą Ogólnopolska Federacja 
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych; 

 

 
• uchwałą Gmina Miejska Tczew zadeklarowała przystąpienie do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja 
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych oraz zatwierdziła wybór Przewodniczącego Rady na delegata na Zgromadzeniu Ogólnym 
Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych; 

 

14.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVII/154/2008  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

 
w sprawie skargi na czynności Prezydenta 
Miasta Tczewa; 

 

 
• według kompetencji skarga była rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2008r., na 
podstawie uzyskanych od Straży Miejskiej wyjaśnień, uznano skargę za bezzasadną., w związku z tym dnia 28 lutego 2008r. Rada Miejska  
w Tczewie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej podjęła Uchwałę Nr XVII/154/2008r. o uznaniu skargi za bezzasadną; 

 
15.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 Nr XVIII/155/2008 
 z dnia 27 marca 2008 r. 

 

 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008r.; 

 
•  uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008r. i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody         - 130.607.736 zł, 
2) wydatki                             - 137.308.501 zł, 
3) przychody         -   10.550.765 zł, 
4) rozchody         -     3.850.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach  2008 – 2010r., 
6) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 
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 wielkość dotacji podmiotowych dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych,  
10)  ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/5/08 z dnia 28 marca 2008r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o 
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą; 

 
16.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 Nr XVIII/156/2008  
z dnia 27 marca 2008 r. 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągniecie 
zobowiązań finansowych z tytułu refundacji 
kosztów stosowania przez przewoźnika 
uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów środkami zbiorowej 
komunikacji miejskiej; 

 

 
• uchwała straciła moc na podstawie uchwały Nr XXIV/196/2008 z dnia 14 lipca 2008r.; 
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17.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVIII/157/2008 

 z dnia 27 marca 2008 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie na rok 
2008; 

 

 
• w związku z osiągnięciem większych dochodów z wpływów pozyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
dokonano korekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2008r.; 

 
 
 
 

18.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XVIII/158/2008 

 z dnia 27 marca 2008 r. 
 

 
w sprawie zaleceń pokontrolnych dla 
Prezydenta Miasta Tczewa; 

 
• w zakresie działania Wydziału Spraw Komunalnych: uchwała zobowiązała Prezydenta Miasta Tczewa do utworzenia ewidencji 
prowadzonych prac konserwatorskich monitoringu wizyjnego; rejestr został założony zgodnie z określonym terminem w uchwale; prace 
konserwatorskie są rejestrowane; 
• w zakresie działania Centrum Informatycznego: 
- w terminie do 09 września 2008r. opracowana została ″ Koncepcja Miejskiej Sieci Szkieletowej na potrzeby usług teleinformatycznych 
dla miasta Tczewa ″ - rozdział 4.2. koncepcji kompleksowo opisuje kierunki rozwoju monitoringu miejskiego, 
- wytypowano budynek przy ul. Wąskiej 32/33, dz. Nr 615, w którym zlokalizowane zostanie centrum monitoringu; w roku 2008 
wykonano dokumentację projektową, która pozwoli na wykonanie remontu i adaptacji budynku na potrzeby Centrum Monitoringu; w roku 
budżetowym 2009 planowane jest wykonanie remontu i wyposażenie centrum; 
- podczas tworzenia w/w koncepcji doszło do spotkania roboczego z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej; opinie 
służb zostały zawarte w koncepcji; przedyskutowano również role oraz podział zadań; 
- obraz z kamer jest transmitowany na żywo przez telewizję TeTka. 
 

19.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVIII/159/2008  

z dnia 27 marca 2008 r. 

 
w sprawie: powołania doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Tczewie; 

 
•Uchwałą powołano doraźną Komisję Statutową –dla dokonania zmiany Statutu Miasta Tczewa. Obecnie trwają prace nad zmianą i 
aktualizacją Statutu. 
 

20.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVIII/160/2008 

 z dnia 27 marca 2008 r. 

 
w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Tczewskiego Budownictwa 
Społecznego Spółka zo.o. z siedzibą w 
Tczewie; 

 

 
• na wniosek Zarządu Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. Rada Miejska uchwałą wyraziła zgodę na 
podwyższenie kapitału Spółki o kwotę 200 000 zł., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 3/2008 z dnia 28.03.2008r. 
podwyższyło kapitał Towarzystwa o 200 000 zł i wyraziło zgodę na objęcie podwyższonego kapitału przez jednego Wspólnika – Gminę 
Miejską Tczew; otrzymana kwota przeznaczona została na sfinansowanie zadania inwestycyjnego stanowiącego dwa budynki mieszkalne ( 
nr 7 i 8 ) o łącznej ilości 56 mieszkań, zgodnie z obowiązującymi przepisami fakt podwyższenia kapitału Spółki do kwoty 9 380 500 zł 
zgłoszony został przez Zarząd do VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku., podwyższony kapitał 
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. wpisany został w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 kwietnia 
2008r.;  

 
21.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie  

Nr XVIII/161/2008 
 z dnia 27 marca 2008 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie 
na rok 2008; 

 

 
• koordynatorem organizacji prac społecznie użytecznych wyznaczono dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie; 
realizację zadań rozpoczęto od dnia 01.04.2008r. zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 5/2008 z dnia 28.03.2008r. w sprawie 
organizacji PSU pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie, a Gminą Miejską Tczew; stworzono 44 miejsca pracy w 12 
podmiotach; w okresie od 01.04.2008r. do 14.12.2008r. prace wykonywały 72 osoby; 

22.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVIII/162/2008 

 z dnia 27 marca 2008 r. 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej 
Tczew do projektu pn.: ″ Promowanie 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wykorzystanie naturalnych walorów 
przyrodniczych Tczewa ″; 
 

 
• projekt złożony do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej – Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Komitetu Sterującego Programu oraz w II etapie oceny przez stronę norweską; projekt planowany do wdrożenia w 
latach 2009-2010 po podpisaniu umowy w miesiącu kwietniu 2009r.; 
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23.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XVIII/163/2008 

 z dnia 27 marca 2008 r. 

 
w sprawie: powołania Komisji do zbadania 
okoliczności sprawy rozwiązania stosunku 
pracy z radnym Tomaszem Jezierskim; 

• uchwałą powołano  doraźną komisję, która miała za zadanie zbadanie okoliczności sprawy rozwiązania stosunku pracy z radnym  przez 
„Classen-Pol” S.A. w Zwonowicach.. Komisja spełniła zadanie i swoje stanowisko przedstawiła Przewodniczącemu Rady w dniu 14 maja 
2008r., a Przewodniczący przekazał je radnym celem zapoznania w dniu 22 .05.2008r. 
 

24.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XVIII/164/2008  

z dnia 27 marca 2008 r. 

 

 
w sprawie: powołania Tomasza 
Tobiańskiego na Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej; 

 

• na wniosek przewodniczącego Klubu „Porozumienie na Plus” –Rada Miejska  powołała Tomasza Tobiańskiego na Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji Edukacji , Kultury i Kultury Fizycznej. 

25.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XIX / 165 / 2008 

 z dnia 10 kwietnia 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008r.;  

 

 
•  uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008  i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 132.007.878 zł, 
2) wydatki                          - 148.196.574 zł, 
3) przychody        -   20.038.696 zł, 
4) rozchody        -     3.850.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach  2008 – 2010r. 
6) ustalono limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności 
7) ustalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 4.565.103 zł 
8) ustalono plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 
 - przychody       - 13.701.581 zł, 
 - wydatki                         - 13.695.581 zł, 
9) ustalono kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych                                  -  2.826.121 zł  
10) ustalono wielkość dotacji z budżetu miasta na 2008r. 
11) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i  w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/8/08 z dnia 11 kwietnia 2008r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM 
o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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26.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XIX / 166 /2008 

 z dnia 10 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie zlecenia wydania opinii prawnej 
przez kancelarię radcy prawnego w sprawie 
określenia kompetencji, praw i obowiązków 
organów gminy i powiatu w zakresie 
wymiaru podatku od nieruchomości i 
podatku rolnego; 

 

 
• w treści uchwały Rada Miejska w Tczewie na wniosek Komisji Rewizyjnej zobowiązała Prezydenta Miasta do wystąpienia do kancelarii 
radcy prawnego ( Marka Sosnowskiego – w uzasadnieniu uchwały ) o wydanie opinii prawnej dotyczącej kompetencji i obowiązków 
organów gminy i powiatu przy ustaleniu wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Tczew, 
na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem MPZP oraz ewidencji gruntów i budynków. Takie uregulowanie wykracza 
zdaniem organu nadzoru ( Wojewoda Pomorski )  poza granice upoważnienia wynikającego z art. 18 ust. 2 pkt 2 ( ″ do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy stanowienie o kierunkach działania wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności ″ ), art. 18a 
ust. 1 i 4 ( ″ rada gminy kontroluje działalność wójta, komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli ″) 
oraz jest sprzeczne z art. 30ust. 3 ( ″ w realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy ″) ustawy o samorządzie 
gminnym jak również z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 
1655 ).  Wskazane przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie dają podstawy zobowiązywania Prezydenta Miasta do wykonania 
konkretnych poleceń oraz zadań. Prezydent jest bowiem organem wykonawczym gminy, pochodzącym z bezpośrednich wyborów oraz 
niezależnym od rady gminy, podlegającym kontroli rady na zasadach określonych w ustawie. Należy dodać, że komisja rewizyjna nie ma 
uprawnień nadzorczych . Może ona badać i oceniać prawidłowość działań kontrolowanych organów i jednostek organizacyjnych, nie może 
im jednak wydawać wiążących dyspozycji dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ( ″ zaleceń pokontrolnych ″) , usuwać 
ich we własnym zakresie ani stosować sankcji wobec osób winnych zaistnienia tych nieprawidłowości.  Podnieść należy, że stanowienie o 
kierunkach działania wójta ( prezydenta miasta ) w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oznacza generalnie 
określenie celów i zadań działalnośći wójta, a także zasad, sposobów i środków ich realizacji. Może ono przybierać formy wytycznych 
albo udzielenia wójtowi zaleceń i wskazówek. Wytyczne rady nie mogą natomiast przybierać charakteru polecenia konkretnego 
załatwienia sprawy. Podstawowa rola rady ogranicza się do zainicjowania działań organu wykonawczego gminy, czyli decydowania o 
kierunkach działania wójta, a nie o formach jego działania ( wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie III S.A./Lu 
29/2006 LexPolonica nr 408308). Wskazanie w uzasadnieniu, które jest integralną częścią uchwały, konkretnej kancelarii radcy prawnego 
narusza przepisy art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi 
prawnicze podlega przepisom tej ustawy.  Mając powyższe na uwadze, stwierdzono, iż uchwała rażąco narusza przepisy art. 18 ust. 2 pkt 
2, art. 18a ust. 1 i 4, art. 30  ust.3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych.  Z wyżej 
wymienionych względów organ nadzoru  stwierdził  nieważność  przedmiotowej  uchwały  jako  sprzecznej  z prawem.  ( rozstrzygnięcie 
nadzorcze Nr NK.III.L.L.-0911/19/08 z dnia 23 maja 2008.r. – Wojewoda Pomorski ). 
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27.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XIX / 167 /2008 

 z dnia 10 kwietnia 2008r.  
 

 
w sprawie zlecenia wydania opinii prawnej 
przez kancelarię radcy prawnego w sprawie 
udostępnienia danych osobowych 
pracowników zawartych w delegacjach 
służbowych; 

 

 
• w treści uchwały Rada Miejska w Tczewie na wniosek Komisji Rewizyjnej zobowiązała Prezydenta Miasta do wystąpienia do kancelarii 
radcy prawnego ( Kancelaria Radców prawnych ″Rectus″ w Tczewie – w uzasadnieniu uchwały ) o wydanie opinii prawnej dotyczącej 
kompetencji i obowiązków organów gminy i powiatu przy ustaleniu wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego dla 
mieszkańców Gminy Miejskiej Tczew, na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem MPZP oraz ewidencji gruntów i 
budynków. Takie uregulowanie wykracza zdaniem organu nadzoru ( Wojewoda Pomorski )  poza granice upoważnienia wynikającego z 
art. 18 ust. 2 pkt 2 ( ″ do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie o kierunkach działania wójta oraz przyjmowanie 
sprawozdań z jego działalności ″ ), art. 18a ust. 1 i 4 ( ″ rada gminy kontroluje działalność wójta, komisja rewizyjna wykonuje inne 
zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli ″) oraz jest sprzeczne z art. 30ust. 3 ( ″ w realizacji zadań własnych gminy wójt podlega 
wyłącznie radzie gminy ″) ustawy o samorządzie gminnym jak również z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ).  Wskazane przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie dają podstawy 
zobowiązywania Prezydenta Miasta do wykonania konkretnych poleceń oraz zadań. Prezydent jest bowiem organem wykonawczym 
gminy, pochodzącym z bezpośrednich wyborów oraz niezależnym od rady gminy, podlegającym kontroli rady na zasadach określonych w 
ustawie. Należy dodać, że komisja rewizyjna nie ma uprawnień nadzorczych . Może ona badać i oceniać prawidłowość działań 
kontrolowanych organów i jednostek organizacyjnych, nie może im jednak wydawać wiążących dyspozycji dotyczących usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości ( ″ zaleceń pokontrolnych ″) , usuwać ich we własnym zakresie ani stosować sankcji wobec osób 
winnych zaistnienia tych nieprawidłowości.  Podnieść należy, że stanowienie o kierunkach działania wójta ( prezydenta miasta ) w 
rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oznacza generalnie określenie celów i zadań działalnośći wójta, a także 
zasad, sposobów i środków ich realizacji. Może ono przybierać formy wytycznych albo udzielenia wójtowi zaleceń i wskazówek. 
Wytyczne rady nie mogą natomiast przybierać charakteru polecenia konkretnego załatwienia sprawy. Podstawowa rola rady ogranicza się 
do zainicjowania działań organu wykonawczego gminy, czyli decydowania o kierunkach działania wójta, a nie o formach jego działania ( 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie III S.A./Lu 29/2006 LexPolonica nr 408308). Wskazanie w uzasadnieniu, 
które jest integralną częścią uchwały, konkretnej kancelarii radcy prawnego narusza przepisy art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień 
publicznych, gdyż udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze podlega przepisom tej ustawy.  Mając powyższe na 
uwadze, stwierdzono, iż uchwała rażąco narusza przepisy art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 18a ust. 1 i 4, art. 30  ust.3 ustawy o samorządzie 
gminnym i art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych.  Z wyżej wymienionych względów organ nadzoru  stwierdził  
nieważność  przedmiotowej  uchwały  jako  sprzecznej  z prawem.  ( rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.L.L.-0911/20/08 z dnia 23 maja 
2008.r. – Wojewoda Pomorski ). 
 

28.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XIX/ 168 / 2008  

z dnia 10 kwietnia 2008 r. 
 

 
w sprawie przeprowadzenia kontroli przez 
Najwyższa Izbę Kontroli; 

 
• w treści uchwały Rada Miejska w Tczewie na wniosek Komisji Rewizyjnej zobowiązała Prezydenta Miasta do wystąpienia do 
Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli dotyczącej prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości w kontekście zmian 
przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane. Takie uregulowanie wykracza zdaniem organu nadzoru ( Wojewoda Pomorski )  poza 
granice upoważnienia wynikającego z art. 18 ust. 2 pkt 2 ( ″ do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie o kierunkach 
działania wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności ″ ), art. 18a ust. 1 i 4 ( ″ rada gminy kontroluje działalność wójta, 
komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli ″) oraz jest sprzeczne z art. 30ust. 3 ( ″ w realizacji zadań 
własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy ″) ustawy o samorządzie gminnym. Wskazane przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym nie dają podstawy zobowiązywania Prezydenta Miasta do wykonania konkretnych poleceń oraz zadań. Prezydent jest bowiem 
organem wykonawczym gminy, pochodzącym z bezpośrednich wyborów oraz niezależnym od rady gminy, podlegającym kontroli rady na 
zasadach określonych w ustawie. Należy dodać, że komisja rewizyjna nie ma uprawnień nadzorczych . Może ona badać i oceniać 
prawidłowość działań kontrolowanych organów i jednostek organizacyjnych, nie może im jednak wydawać wiążących dyspozycji 
dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ( ″ zaleceń pokontrolnych ″) , usuwać ich we własnym zakresie ani stosować 
sankcji wobec osób winnych zaistnienia tych nieprawidłowości.  Podnieść należy, że stanowienie o kierunkach działania wójta ( 
prezydenta miasta ) w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oznacza generalnie określenie celów i zadań 
działalnośći wójta, a także zasad, sposobów i środków ich realizacji. Może ono przybierać formy wytycznych albo udzielenia wójtowi 
zaleceń i wskazówek. Wytyczne rady nie mogą natomiast przybierać charakteru polecenia konkretnego załatwienia sprawy. Podstawowa 
rola rady ogranicza się do zainicjowania działań organu wykonawczego gminy, czyli decydowania o kierunkach działania wójta, a nie o 
formach jego działania ( wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie III S.A./Lu 29/2006 LexPolonica nr 408308). Mając 
powyższe na uwadze, stwierdzono, iż uchwała rażąco narusza przepisy art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 18a ust. 1 i 4, art. 30  ust.3 ustawy o 
samorządzie gminnym.  Z wyżej wymienionych względów organ nadzoru  stwierdził  nieważność  przedmiotowej  uchwały  jako  
sprzecznej  z prawem.  ( rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.L.L.-0911/21/08 z dnia 23 maja 2008.r. – Wojewoda Pomorski ). 
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29.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XIX / 169 / 2008  

z dnia 10 kwietnia 2008 r. 
 

 
w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
samorządowych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych gminy; 

 

 
 
 • ustalono najniższe miesięczne wynagrodzenie  zasadnicze dla pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach 
organizacyjnych  - w I kategorii zaszeregowania  w wysokości 900 zł. . Uchwała została przekazana do wiadomości g.j.o. i stanowiła 
podstawę do dokonania przeliczeń taryfikatorów w jednostkach. 

30.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XIX / 170 / 2008 z 
dnia 10 kwietnia 2008 r. 

 

 
w sprawie ustalenia wartości jednego 
punktu w złotych w tabeli punktowych 
rozpiętości dla poszczególnych kategorii 
zaszeregowania w Centrum 
Wystawienniczo – Regionalnym Dolnej 
Wisły w Tczewie; 

 

 
• Rada Miejska w Tczewie ustaliła wartość punktu dla jednostki w kwocie 5 zł; uchwała została przekazana zainteresowanym stronom; 

 
 

31.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XX / 171 / 2008 

 z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Tczewa za 2007r.;  

 

• 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. 

32.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XX / 172 / 2008 z dnia 

24 kwietnia 2008 r.  
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów zbiorową 
komunikacją miejską w Tczewie; 

 

 
• uchwała weszła w życie z dniem 01 stycznia 2009r.  i  określiła  nowy zakres osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów komunikacją  miejską; Uchwała została podana do publicznej wiadomości   i opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

33.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XX / 173 / 2008  

dnia 24 kwietnia 2008 r. 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia 
Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy 
Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2006 – 2008; 

 

 
• wprowadzono zmiany umożliwiające Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontrolę merytoryczną i finansową 
nad realizacją zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii; 

34.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXI / 174 / 2008  
z dnia 15 maja 2008 r. 

 
w sprawie opłat za przewozy osób środkami 
miejskiej komunikacji masowej w Tczewie 
w latach 2009 -2011;  

 

 
• uchwałą ustalono  maksymalne opłaty za przewóz  osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie. Uchwała  została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń UM  i weszła w życie z 
dniem 01 kwietnia 2009r.   Uchwała   jest w trakcie stosowania. 
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35.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXI / 175 / 2008 
 z dnia 15 maja 2008 r. 

 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: ″Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew ″;  

 
• Rada Miejska Uchwałą Nr XXV/223/2000 z dnia 26 października 2000 roku utworzyła jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Tczew 
pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. Jako główne zadanie spółki określono prowadzenie gospodarki odpadami 
stałymi w szerokim zakresie na terenie miasta. 

W terminie 21.04.2008–26.05.2008 Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie  
projektów z dziedziny gospodarki odpadami ze środków Funduszu Spójności. Do wniosku aplikacyjnego niezbędne było załączenie 
uchwały organu założycielskiego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. będącego beneficjentem projektu, upoważniającej do 
złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. Biorąc pod uwagę 
rozmiar finansowy inwestycji o wartości ok. 160 mln zł, konieczne było zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Radę Miejską 
w Tczewie.  

W maju 2008r. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Regionalny 
System Gospodarki Odpadami Tczew” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś II, działanie 2.1 w konkursie 
zamkniętym nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę w dwóch etapach procedury konkursowej – wg kryteriów 
formalnych i merytorycznych I stopnia. W tej chwili trwa trzeci etap oceny konkursowej wniosku – ocena wg kryteriów merytorycznych II 
stopnia. Przewiduje się zakończenie tego etapu na przełomie stycznia/lutego 2009 r. Spowoduje to zakwalifikowanie się wniosku do etapu 
czwartego i ostatniego – przesłanie do zaakceptowania do Komisji Europejskiej.  

Ostateczne rozstrzygniecie konkursu powiązane jest z ogólnopolskim rozstrzygnięciem aspektu pomocy społecznej. 
Ze względu na przedłużającą się procedurę konkursową wniosku o dofinansowanie Projektu ze Środków Funduszu Spójności, 

jak również datę 31.12.2009 r. wykonania decyzji Wojewody Pomorskiego o zamknięciu istniejącej kwatery, Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych Sp. z o. o. podjął działania wyprzedzające, zmierzające do wcześniejszego rozpoczęcia budowy nowej kwatery. W celu realizacji 
ww. inwestycji posiada: 
• aktualne pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym nowej kwatery oraz wszystkimi niezbędnymi 

opiniami, uzgodnieniami, 
• kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszenia przetargu, 
• wstępna akceptacje banku Ochrony Środowiska w Gdańsku, co do udzielenia kredytu na ww. inwestycję, 
• wycenę wszystkich nieruchomości należących do spółki, które będą stanowiły zabezpieczenie kredytu, 
• kompletny wniosek kredytowy wraz z projekcją wyników finansowych oraz innymi wymaganymi przez Bank załącznikami (złożenie 

wniosków w Banku Ochrony Środowiska planowane jest na początek stycznia 2009r.). 
Obecnie Prezydenta Miasta rozpatruje wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. dotyczący możliwość 

dofinansowania przedsięwzięcia z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 1,5 mnl zł. w celu zapewnienia 
spółce odpowiedniej kwoty udziału własnego, która jest warunkiem koniecznym uzyskania kredytu inwestycyjnego. 

 
36.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 Nr XXII / 176 / 2008 
 z dnia 29 maja 2008 r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008 rok;  

 

 
• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008  i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 132.909.811 zł, 
2) wydatki                          - 149.098.507 zł, 
3) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 – 2010r. 
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 2008r. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/12/08 z dnia 30 maja 2008r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM o 
zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

 
37.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 Nr XXII / 177 / 2008  
z dnia 29 maja 2008 r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso; 

 

 
• w dniu 24 czerwca 2008r. pomiędzy Gminą Miejską Tczew, a Bankiem Spółdzielczym została zawarta umowa na pobór przez Bank 
opłaty skarbowej w drodze inkasa za czynności dokonywane przez Urząd Skarbowy w Tczewie na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. 
Zgodnie z umową Bank dokonał wpłaty  naliczonej opłaty w kwocie 304.707 zł i otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9.141,21 zł. 
Uchwała została opublikowana w Nr 60 poz. 1697 Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego; 
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38.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXII / 178 / 2008 
 z dnia 29 maja 2008 r. 

 

 
w sprawie: wyrażenia opinii o dokonaniu 
sprzedaży spadku; 

 

 
• Uchwałą Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie dokonanie sprzedaży spadku nabytego przez Gminę Miejską Tczew .Zawarta została 
umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego; Uchwała zrealizowana 

39.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXII / 179 / 2008 
 z dnia 29 maja 2008 r. 

 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości oraz zmiany 
uchwały w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami w 
zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz 
ich wydzierżawienia lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata; 

 

 
• w 2008r. złożono 346 wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych 
garażami  
( 20 działek ) z zastosowaniem 96% bonifikaty oraz 8 wniosków dot. gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe; do tej pory wydano 
25 decyzji o przekształceniu, w tym 23 odmownie ze względu na brak zgody wszystkich wieczystych użytkowników o przekształceniu 
powyższego prawa.; zalecono wykonanie operatów szacunkowych na 4 działki obejmujące 15 wieczystych użytkowników; 

40.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXII / 180 / 2008 
 z dnia 29 maja 2008 r. 

 

 
w sprawie podwyższeni kapitału 
zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów 
Stałych Spółka zo.o. z siedzibą w Tczewie;  

 

 
• Rada Miejska w Tczewie podejmując w/w uchwałę wyraziła zgodę na wniesienie aportem prawa własności działki niezabudowanej nr 
68/3 o pow. 9.9200 ha położonej  w g. Pelplin, wieś Ropuchy o wartości 920.000,00 zł, na rzecz Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. 
z o.o. z siedzibą w Tczewie, wniesiony aport przeznaczony został na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.  
W dniu 09.07.2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZUOS Sp. z o.o. (akt not. Rep. A nr 7981/2008), na którym 
podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pokrycia go w całości w postaci w/w nieruchomości. Aktem not. 
Rep. A nr 7986/2008 z dnia 09.07.2008 r. dokonano przeniesienia własności nieruchomości.  

 
41.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie  

Nr XXII / 181 / 2008 
 z dnia 29 maja 2008 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności oraz zasad 
zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze; 
 

 
• uchwała określa szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; w skutek waloryzacji emerytur i rent w miesiącu 
marcu 2008r. zmieniła się sytuacja dochodowa osób korzystających z usług opiekuńczych powodująca zwiększenie odpłatności za 
świadczone usługi; uchwalenie nowych procentowych wskaźników odpłatności pozwala utrzymać odpłatność ponoszoną przez klientów 
na dotychczasowym poziomie; 

42.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXII / 182 / 2008  
z dnia 29 maja 2008 r. 

 
w sprawie: nie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym 
Tomaszem Jezierskim.;  

 

 
•Komisja ds. zbadania sprawy rozwiązania stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim , po przeprowadzeniu postępowania 
dowodowego w tej sprawie wniosła o nie wyrażenie zgody na rozwiązanie  stosunku pracy z radnym. Uchwała została przekazana do 
wiadomości zainteresowanym stronom. 
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43.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIII / 183 / 2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008 rok; 

 
•  uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008  i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 134.942.243 zł, 
2) wydatki                          - 151.130.939 zł, 
3) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 – 2010r. 
4) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
5) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
6) ustalono plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 
 - przychody       - 14.016.581 zł, 
 - wydatki                         - 14.010.581 zł, 
7) ustalono plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: 
 - dochody                         -      628.806 zł, 
 - wydatki                         -      628.842 zł, 
8) ustalono kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych                                       -  3.141.121 zł  
9) ustalono wielkość dotacji z budżetu miasta na 2008r. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”  i w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/14/08 z dnia 27 czerwca 2008r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM 
o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

  
44.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 Nr  XXIII / 184 / 2008 
 z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej 
Tczew do realizacji projektu systemowego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013; 

 

 
• w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu systemowego „Akademia Aktywnych - rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie”, w okresie od sierpnia do grudnia 2008r. 
Ośrodek zrealizował działania zgodne z przyjętym na 2008 rok wnioskiem o dofinansowanie na kwotę 227 765,90 zł. Ośrodek wniósł 
kwotę 33 420 zł jako wkład własny, wyliczony na podstawie wypłaconych zasiłków celowych finansowanych ze środków budżetu Gminy 
Miejskiej Tczew oraz wynagrodzeń z tytuły wykonania prac społecznie użytecznych finansowanych  
z Funduszu Pracy i budżetu Gminy Miejskiej Tczew. Działania pozwoliły na aktywną integrację 30 osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, w tym osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, poprzez skierowanie do udziału w kursie zawodowym (z 
zakresu: przygotowania do pracy w handlu z obsługą kas fiskalnych, pracownik gospodarczy, domowa opiekunka osoby starszej, domowa 
opiekunka dziecięca) oraz w szkoleniu z obsługi komputera, w indywidualnych i grupowych zajęciach z zakresu reintegracji społeczno-
zawodowej (z psychologiem, prawnikiem, liderem klubu pracy, instruktorem terapii uzależnień, wizażystą–stylistą), warsztatach z zakresu 
pracy wolontarystycznej.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie planuje realizację projektu w 2009 roku. 

45.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXIII / 185 / 2008 

 z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie przyjęcia od Samorządu 
Województwa Pomorskiego pomocy 
finansowej udzielonej na realizację 
Programu ″ Moje boisko – Orlik 2012″; 
 

 
• pomoc finansowa na realizację programu ″ Moje boisko Orlik 2012 ″ od Samorządu Województwa Pomorskiego została przejęta przez 
Gminę Miejską Tczew; zadanie inwestycyjne zostało wykonane i odebrane; 

46.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIII / 186 / 2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie przyjęcia od Samorządu 
Województwa Pomorskiego pomocy 
finansowej udzielonej na realizację projektu 
″ Przystań na rzece Wiśle w Tczewie 
połączone z inauguracją sezonu 
turystycznego województwa pomorskiego "; 

 
• w  dniu  27  maja  2008r.  pomiędzy  Samorządem  Województwa   Pomorskiego, a Gminą  Miejską  Tczew  została  zawarta  umowa  
Nr 250/UM/DT/2008 na udzielenie Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ”Przystań na rzece Wiśle oraz 
inauguracja sezonu turystycznego województwa pomorskiego” w wysokości 8.800 zł., zgodnie z zawartą umową w dniu 24 czerwca 
2008r. wpłynęła na konto Gminy Miejskiej Tczew dotacja w kwocie 8.800 zł., w dniu 30.06.2008r. Prezydent Miasta przesłał do 
Samorządu Województwa sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanej dotacji;  
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47.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXIII / 187 / 2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu 
Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa;  

 

 
• uchwałą zmienione zostały następujące zapisy w statucie: uogólniono zapis dotyczący opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta , 
sprecyzowano zapis dotyczący miejsca zamieszkania członka MRM, wprowadzono zapis w sprawie zakazu łączenia przez członka MRM  
mandatu; 
 

 
48.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie  

Nr XXIII / 188 / 2008  
z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju 
Tczewa na lata 2008 – 2015; 

 

 
• przyjęcie dokumentu Strategii Rozwoju Miasta umożliwiło podjęcie procedur związanych z monitoringiem i oceną realizacji celów 
strategicznych.; w wyniku dwukrotnego ogłoszenia publicznego możliwe było powołanie Rady Strategii przy Prezydencie Tczewa; 
wykonywana jest analiza realizacji celów strategicznych na podstawie materiału zebranego z komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek 
budżetowych, opracowany materiał zostanie przedstawiony Prezydentowi Miasta i Radzie Strategii oraz sformułowane zostaną ewentualne 
rekomendacje dla wzmocnienia działań w poszczególnych obszarach celowych;.  

 
49.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 Nr XXIII / 189 / 2008  
z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie oddania w najem w drodze 
bezprzetargowej na boks nr 18 znajdujący 
się w hali Nr I na targowisku przy ul. Żwirki 
w Tczewie; 

 

• Rada Miejska w Tczewie podejmując w/w uchwalę wyraziła zgodę na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej  boks nr 18 o pow. 
14,30 m2 , znajdujący się w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie, na czas nieoznaczony, w związku z czym Prezydent Miasta 
podjął zarządzenie nr 678/2008 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie przeznaczenia oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew na czas nieoznaczony i ustalenia jej wykazu na okres trzech tygodni; po upływie tego 
terminu zawarto z dotychczasowym najemcą boksu umowę najmu nr 473/07/2008 r. w dniu 22.07.2008 r. na czas nieokreślony; 

 
 

50.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIII / 190 / 2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie procedury uchwalenia budżetu 
gminy miejskiej Tczew oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu; 

 

 
• zgodnie z § 1 pkt 3 w/w uchwały Skarbnik Miasta w dniu 7 października 2008r. przedstawiła Radnym Rady Miejskiej zestawienie 
wszystkich wniosków złożonych do projektu budżetu miasta na 2009 rok; w dniu 14 listopada 2008r. Prezydent Miasta przekazał projekt 
budżetu miasta na 2009r. Radnym Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej; 20 grudnia 2008r. na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich Komisji Skarbnik Miasta omówiła podstawowe założenia do projektu budżetu miasta na 2009 rok, a następnie był on 
przedmiotem obrad na posiedzeniach komisji merytorycznych. 
Komisja Finansowo-Budżetowa po zapoznaniu się ze złożonymi przez Komisje merytoryczne wnioskami i ich przeanalizowaniu na 
posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2008r. sformułowała wnioski, które przedstawiła Prezydentowi Miasta do rozpatrzenia. 
Prezydent Miasta wnikliwie przeanalizował wszystkie złożone wnioski i dokonał autopoprawek w projekcie budżetu miasta na 2009 rok, o 
czym poinformował Radnych pismem z dnia 8 grudnia 2008r. 
Na sesji w dniu 30 grudnia 2008r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok. 

51.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIII / 191 / 2008 

 z dnia 26 czerwca 2008 r. 
 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008r.; 

 
•niniejszą uchwałą  Rada Miejska zatwierdziła  plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008. Uchwała została zrealizowana. 

52.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXIII / 192 / 2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie; 

 

  
• przyznaną dotację w wysokości 1600 000 zł na 2008 rok wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i usuwania awarii 
administrowanego zasobu mieszkaniowego; dotacja została rozliczona; 
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53.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXIII / 193 / 2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 
 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Tczewskiego; 

 
• w dniu 1 lipca 2008 roku pomiędzy Gminą Miejską Tczew, a Powiatem Tczewskim została zawarta umowa Nr 429/07/08 na udzielenie 
Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup systemu wspomagania dowodzenia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie; zgodnie z zawartą umową w dniu 14 lipca 2008r. została 
przekazana do Powiatu Tczewskiego dotacja w wysokości 37.000 zł; w dniu 22 grudnia 2008r. Starostwo Powiatowe przysłało rozliczenie 
otrzymanej dotacji na kwotę 37.000 zł.; 

 
54.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 Nr XXIII / 194 / 2008 
 z dnia 26 czerwca 2008 r.  

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
utworzenia dochodów własnych pod nazwą 
″ Egzaminy eksternistyczne ″ przy Centrum 
Edukacji Dorosłych w Tczewie; 

 

 
• w związku z zakończeniem egzaminów  eksternistycznych prowadzonych przez CED dokonano likwidacji ww. rachunku dochodów 
własnych; uchwała została zastosowana przez CED; 

 

55.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIII / 195 / 2008 

 z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie udzielenia upoważnienia do 
reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie 
w sprawie sygn. akt II SA/GD 413/08 
toczącej się przed Sądem Administracyjnym 
w Gdańsku; 

 

 
• Przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku toczy się sprawa II SA/Gd 413/08 w skutek złożonej skargi Powiatu Tczewskiego na uchwałę 
Rady Miejskiej w Tczewie Nr XI/85/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Głowackiego pomiędzy drogą Nr 1 na południe od Osiedla Górki I i II, a południową granica 
miasta w Tczewie.  
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wezwał Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie do przedłożenia w terminie 14 dni uchwały o wyborze 
osób, które będą reprezentowały Radę Miejską w Tczewie w tej sprawie i uzupełnienia odpowiedzi na skargę. 
W związku z powyższym została podjęta przedmiotowa uchwała, w której do reprezentowania Rady Miejskiej wyznaczono i upoważniono 
n/w osoby: 
• przewodniczącego Rady do podpisywania i uzupełnienia odpowiedzi na skargę Powiatu Tczewskiego; 
• Danutę Morzuch – Bielawską Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Aleksandrę Piskorską Prezesa Zarządu Biura 
Urbanistycznego ″PPP″ Spółka zo.o. w Gdańsku, ul. Grottgera 26/3 do składania stosownych wyjaśnień w charakterze strony; 
• Edytę Kubiak – Lipowską Radcę Prawnego, Kierownika Biura Prawnego w Urzędzie Miejskim w Tczewie do występowania w 
charakterze pełnomocnika procesowego. 
  

56.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXIV/196/ 2008 
 z dnia 14 lipca 2008 r. 

 
w sprawie:  wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań finansowych z 
tytułu refundacji kosztów stosowania przez 
przewoźnika uprawnień pasażerów do 
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów 
środkami zbiorowej komunikacji miejskiej; 

 

 
• W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową w dniu 3 lipca 2008r. nastąpiło otwarcie ofert na Świadczenie usług przewozowych 
transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 2009-2011. Jedyny wykonawca przedstawił wyższe od ujętej 
w uchwale Nr XVIII/156/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2008r. kwoty refundacji z tytułu stosowania przez przewoźnika 
uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej.  
Dla umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu niezbędne było zwiększenie kwot refundacji . Niniejszą uchwałą wyrażono zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych 
lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Tczewie. Uchwałę zrealizowano 

57.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXV / 197 / 2008  

z dnia 28 sierpnia 2008 r.  
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie rozmiaru i 
zasad udzielania zniżek nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pedagogów, logopedów i psychologów; 
 

 
• uchwałą dokonano zmiany w zakresie określenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli terapeutów; uchwała została przekazana do 
zastosowania placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miejską Tczew; Uchwałę przekazano zainteresowanym stronom  

 

58.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXV / 198 /2008 

 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
 

 
w sprawie zmiany statutu Centrum 
Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej 
Wisły w Tczewie; 

 

 
• zmiana statutu polegała na rozszerzeniu działalności Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie o działalność 
muzealną z zakresu historii miasta Tczewa; uchwała została zastosowana przez placówkę; 
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59.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXV / 199 / 2008  

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w 
drodze cesji umów użyczenia sprzętu 
medycznego przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. 
zo.o. od Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Tczewie; 

 

 
• uchwałą wyrażono zgodę na przejęcie w drodze cesji przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie, 
Tczewskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o., który przymnie świadczenia usług medycznych od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie niżej 
wymienionych umów użyczenia sprzętu medycznego: 
• umowa użyczenia z dnia 21.12.2005r. Nr 987/12/05  - której przedmiotem jest karetka reanimacyjna Mercedes-Benz Sprinter 313 wraz 
 z wyposażeniem;  
• umowa użyczenia z dnia 09.11.2006r. Nr 818/10/06  - której przedmiotem jest system holterowski Cardioscan 10 wraz z wyposażeniem; 
• umowa użyczenia z dnia 27.09.2007r. Nr 641/10/2007 – której przedmiotem jest sprzęt medyczny General Electric Model IVIVID 4, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew; 
 

60.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXV / 200 / 2008  

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008r.; 

 
•  uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008  i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 136.945.579 zł, 
2) wydatki                          - 153.134.275 zł, 
3) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach  2008 – 20010r. 
4) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
5) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
6) ustalono wielkość dotacji z budżetu miasta na 2008r. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/18/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM 
o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

 
61.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie  

Nr XXVI/201/2008 
 z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie ustalenia składu osobowego 
Kapituły Medalu ″ PRO DOMO 
TRSOVIENSI ″ ; 

 

•zgodnie z uchwałą Nr IX/58/2007  w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI – Rada Miejska 
powołała  Kapitułę Medalu , spośród laureatów  tego medalu. Uchwała została przekazana zainteresowanym stronom. 

62.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/202/2008 

 z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie przyjęcia od Gminy Tczew 
pomocy finansowej udzielonej na realizację 
projektu pn.: ″Wzmocnienie infrastruktury 
kociewskiego szlaku rowerowego im. 
Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew ″; 

 

 
• podjęta uchwała miała na celu dokonania współfinansowania studium wykonalności dla wymienionego w tytule uchwały projektu, który 
to wydatek był wydatkiem wspólnym partnerów projektu: Miasta Tczew, Gminy Tczew, Subków , Morzeszczyna, Pelplina, Gniewa; 
rozliczenie zostało dokonane; 

 

63.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/203/2008  

z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie przyjęcia od Gminy Subkowy 
pomocy finansowej udzielonej na realizację 
projekt pn.: ″ Wzmocnienie infrastruktury 
kociewskiego szlaku rowerowego im. 
Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew ″; 

 

 
• podjęta uchwała miała na celu dokonania współfinansowania studium wykonalności dla wymienionego w tytule uchwały projektu, który 
to wydatek był wydatkiem wspólnym partnerów projektu: Miasta Tczew, Gminy Tczew, Subków, Morzeszczyna, Pelplina, Gniewa; 
rozliczenie zostało dokonane; 
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64.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/204/2008  

z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie przyjęcia od Gminy Gniew 
pomocy finansowej udzielonej na realizację 
projekt pn.: ″ Wzmocnienie infrastruktury 
kociewskiego szlaku rowerowego im. 
Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew ″; 

 

 
• podjęta uchwała miała na celu dokonania współfinansowania studium wykonalności dla wymienionego w tytule uchwały projektu, który 
to wydatek był wydatkiem wspólnym partnerów projektu: Miasta Tczew, Gminy Tczew, Subków, Morzeszczyna, Pelplina, Gniewa; 
rozliczenie zostało dokonane;  

 

65.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXVI/205/2008  

z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie przyjęcia od Gminy Pelplin 
pomocy finansowej udzielonej na realizację 
projekt pn.: ″ Wzmocnienie infrastruktury 
kociewskiego szlaku rowerowego im. 
Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew ″; 

 

 
• podjęta uchwała miała na celu dokonania współfinansowania studium wykonalności dla wymienionego w tytule uchwały projektu, który 
to wydatek był wydatkiem wspólnym partnerów projektu: Miasta Tczew, Gminy Tczew, Subków, Morzeszczyna, Pelplina, Gniewa; 
rozliczenie zostało dokonane;  

 

66.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/206/2008 

 z dnia 25 września 2008r. 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008 rok; 

 

 
•  uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008  i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 136.710.874 zł, 
2) wydatki                               - 153.930.458 zł, 
3) przychody        -   21.069.584 zł, 
4) rozchody        -     3.850.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 – 2010r. 
6) ustalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 4.565.103 zł 
7) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
8) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
9) ustalono plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych 
 - przychody       - 14.118.021 zł, 
 - wydatki                         - 14.112.021 zł, 
10) ustalono plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych 
 - dochody       -      630.206 zł, 
 - wydatki       -      630.242 zł, 
11) ustalono kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych                     -  3.216.911 zł  
12) ustalono wielkość pozostałych dotacji z budżetu miasta na 2008r. 
13) ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 - przychody       - 474.150 zł, 
 - wydatki                                  - 570.000 zł, 
14)  ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/20/08 z dnia 29 września 2008r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM 
o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 

67.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
 Nr XXVI/207/2008 

 z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie zliczenia do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia przebiegu ulic w 
obrębie administracyjnym miasta Tczewa; 

 

  
• uchwała została zrealizowana zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., w oparciu o art. 7 cytowanej ustawy 
ulice wyszczególnione w uchwale zaliczono do kategorii dróg gminnych ponieważ stanowią one drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone 
do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom w mieście Tczewie z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych.; uchwała weszła w życie z dniem 01.01.2009r.; Powiatowy Zarząd Dróg przekazał komplet dokumentacji wraz z 
książkami dróg zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 09.01.2009r.; 
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68.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/208/2008 

 z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2009; 

 

 
• uchwała określono  warunki współdziałania Gminy Miejskiej Tczew w 2009r. z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Uchwałę przekazano zainteresowanym stronom i podano do publicznej wiadomości 

  
 

69.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/209/2008 

 z dnia 25 września 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta 
Tczewa na lata 2006 -2013; 

 

 
• budżet miasta na 2009 rok w zakresie zadań inwestycyjnych został sporządzony w oparciu o podjętą uchwałę WPI i jest sukcesywnie 
realizowany; 

70.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/210/2008 

z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie udzielenia upoważnienia do 
reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie 
przed Sądem Administracyjnym w 
Gdańsku; 

 

•niniejszą uchwałą upoważniono Przewodniczącego Rady Miejskiej do : 
- udzielenia odpowiedzi i przesłanie jej wraz z skargą  ( złożoną przez adwokata  Janusza Miszkurkę prowadzącego kancelarię adwokacką 
w Rybniku  reprezentującego „Cllasen-Pol” Spółka Akcyjna w Zwonowicach , 
- do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku 
- oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw. 
Uchwała  zrealizowana. 

71.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVI/211/2008  

z dnia 25 września 2008r. 
 

 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej; 

 

 
• w związku ze zgodą Rady Miejskiej w Tczewie na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej, Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr 803/2008 z dnia 17 października 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i 
ustalenia jej wykazu na okres 3 tygodni;  po upływie tego terminu, dnia 10 listopada 2008 roku zawarto umowę dzierżawy na czas 
nieoznaczony; 
 
 

72.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
Nr XXVII/212/2008 

z dnia 
 30 października 2008 r. 

 

 
w sprawie określenia 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 2009 rok. 

Uchwalone na 2009 rok stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi ogłoszonymi przez Ministra Finansów 
na 2009 rok ale są stawkami ogłoszonymi na rok 2008, za wyjątkiem: 

� stawki od budynków mieszkalnych, która stanowi ok. 101,7 % stawki maksymalnej z 2008r., 
� stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która stanowi ok. 101,5 % stawki maksymalnej z 

2008r., 
� stawki od budynków gospodarczych, która stanowi ok. 73 % stawki maksymalnej z 2008r., 
� stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, która stanowi ok. 101,4% stawki maksymalnej 2008r. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego (Nr 129 z 5 grudnia 2008r.),  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. 

 
73.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie  

Nr XXVII/213/2008 
 z dnia  

30 października 2008 r. 

 

 
 w sprawie: wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 
bieżące utrzymanie dróg i remonty 
nawierzchni w mieście Tczewie w latach 
2009 – 2010; 

 

 
• przetarg nieograniczony wygrała firma PROFIT Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe z siedziba w Tczewie przy 
 ul. Rejtana 1; umowa Nr 6/01/2009 z dnia 15.01.2009r. – kwota na 2009 – 2010 rok wynosi 1.483.214,23 zł brutt, w tym: 
∼ § 4270 – remonty dróg – 641.607zł, 
∼ § 4300 – utrzymanie oznakowania – 100.000zł; 
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74.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie 
Nr XXVII/214/2008 

z dnia 
 30 października 2008 r. 

 

 
 w sprawie: założeń do planu 
zapotrzebowania w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe Miasta 
Tczewa; 

 
• podjęta uchwała jest przepisem prawa lokalnego; wyznaczone kierunki rozwoju ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa są realizowane 
przez poszczególnych realizatorów tych mediów tzn. ZEC Tczew Sp.zo.o.;  ENERGA SA oraz  PGNIG; 

75.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVII/215/2008 

z dnia  
30 października 2008r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia Planu 
modernizacji i Rozwoju ZWIK Sp. zo.o. 
 w Tczewie na lata 2009 – 2011; 

 
• zatwierdzono Plan modernizacji i rozwoju ZWiK Sp.zo.o. w Tczewie na lata 2009-2011; plan modernizacji jest zgodny z kierunkami 
rozwoju Miasta Tczewa, zakłada dofinansowanie inwestycji z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej; 

76.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVII/216/2008 

z dnia  
30 października 2008r. 

 
w sprawie utworzenia samorządowej 
placówki pod nazwą ″ Dom Przedsiębiorcy 
w Tczewie ″ działającej w Centrum 
Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania 
statutu; 

 
• podjęta uchwała umożliwiła ostateczne sformułowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Dom 
Przedsiębiorcy w Tczewie” w ramach I Priorytetu RPO, ocena projektu jest spodziewana do marca 2009 r.; 

 

77.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVII/217/2008 

z dnia  
30 października 2008r. 

 
w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki 
 i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta 
Tczewa na lata 2008 – 2013; 

 
• w zakresie realizacji uchwały na bieżąco podejmowane są działania ukierunkowane na: wzmocnienie potencjału rozwojowego rodziny, 
wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych oraz na poprawę stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży; 
zadania realizowane są w partnerstwie z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszego miasta; wpisuję się to w założenia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie; 

78.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVII/218/2008 

z dnia  
30 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia osobowego zespołu 
opiniującego wyróżnienia ″ Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa ″ w okresie 
kadencji 2006 – 2010; 

• Zgodnie z uchwałą NR XLV/401/2006  w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Honorowy  Obywatel Miasta 
Tczewa” Rada Miejska w Tczewie powołała zespół opiniujący wyróżnienia ″ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ″ w okresie kadencji 
2006 – 2010; Uchwała została przekazana zainteresowanym stronom.  

79.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVII/219/2008 

z dnia  
30 października 2008r. 

 
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu; 

 
• uchwałą Nr XXVII/219/208 z dnia 30 października 2008r Rada Miejska wyraziła zgodę na bezprzetargową sprzedaż gruntu przy ul. 
Armii Krajowej (dz. 185/2, 184/1, 186/1 obr. 4) na rzecz Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pod 
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne; w dniu 02 grudnia 2008r. Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr 843/2008 w sprawie 
bezprzetargowej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości ; w chwili obecnej na tablicy ogłoszeń do dnia  13.01.2009r. wisi wykaz, 
stanowiący załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.; po tym terminie zostanie sporządzony protokół z uzgodnień umowy notarialnej, a po jego 
podpisaniu przez strony Wydział ustali datę zawarcia aktu notarialnego; 

 
80.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie  

Nr XXVII/220/2008 
z dnia  

30 października 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty targowej w mieście Tczewie; 

 
• uchwałą wprowadzono wysokość nowych dziennych stawek opłaty targowej przy ul. Targowej i ul. Żwirki ( Manhattan ) oraz handel 
sezonowy na terenie miasta Tczewa; uchwałę przekazano do Zakładu Usług Komunalnych celem realizacji; uchwała obowiązuje od dnia 
 01 stycznia 2009r.; 
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81.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVII/221/2008 

z dnia  
30 października 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za 
przewozy osób środkami miejskiej 
komunikacji masowej w Tczewie w latach 
2009 – 2011; 

 
• z uwagi na wniosek Volii Transport Tczew w zakresie wydłużenia okresu wdrożenia i testowania systemu biletu elektronicznego zaszła 
konieczność przesunięcia terminu jego wdrożenia na dzień 1 kwietnia 2009r., wobec powyższego wprowadzono w/w uchwałą nowe opłaty 
za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na okres przejściowy od 1 stycznia 2009r. do 31 marca 2009r.; 

82.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVII/222/2008 

z dnia  
30 października 2008r. 

 
w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Tczewa; 

W dniu 1 września 2008 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie  skierowana zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa przez Wojewodę 
Pomorskiego, skarga Pani Marii Zbyszyńskiej z dnia 13 lipca 2008 r. dot. nieprawidłowości w zarządzaniu budynkiem mieszkalnym 
przy ul. Matejki 4 – w szczególności w zakresie instalacji elektrycznej oraz wodnej we wskazanym budynku.  
Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Tczewie, Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz  Prezydenta Miasta - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie 
nie dopatrzyła się uchybień ze strony Prezydenta Miasta i postanowiła  uznać skargę za bezzasadną. Uchwała została przekazana 
skarżącej i Wojewodzie Pomorskiemu 

 
83.  

Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie  

Nr XXVIII/223/2008 
z dnia  

27 listopada 2008r. 

 
w sprawie przyjęcia od Gminy Morzeszczyn 
pomocy finansowej udzielonej na realizację 
projektu pn.: ″ Wzmocnienie infrastruktury 
kociewskiego szlaku rowerowego im. 
Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew ″; 

 
• podjęta uchwała miała na celu dokonania współfinansowania studium wykonalności dla wymienionego w tytule uchwały projektu, który 
to wydatek był wydatkiem wspólnym partnerów projektu: Miasta Tczew, Gminy Tczew, Subkowych, Morzeszczyna, Pelplina, Gniewa, 
rozliczenie zostało dokonane; 

 

84.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/224/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008r.; 

 
• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008  i ustalono następujące wielkości w budżecie: 
1) dochody        - 137.680.092 zł, 
2) wydatki                               - 153.136.903 zł, 
3) przychody        -   19.306.811 zł, 
4) rozchody        -     3.850.000 zł, 
5) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach  2008 – 2010r. 
7) ustalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 4.565.103 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       - 630.806 zł, 
 - wydatki       - 630.842 zł, 
10) ustalono wielkość dotacji z budżetu miasta na 2008r. 
12) ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 - przychody       - 974.150 zł, 
 - wydatki                         - 570.000 zł, 
11) ustalono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/27/08 z dnia 28 listopada 2008r. powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały UM 
o zmianach w planach finansowych dochodów i wydatków wprowadzonych tą uchwałą. 
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85.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/225/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2009 i Diagnozy stanu 
problemów alkoholowych oraz 
narkotykowych w mieście Tczewie; 
 

 
• uchwałą zatwierdzono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2009 dla miasta Tczewa; Uchwała w trakcie realizacji. 

86.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/226/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie porozumienia międzygminnego; 

 
• dotyczy upoważnienia na podstawie którego podpisano porozumienie na dowożenie osób nietrzeźwych do pogotowia socjalnego w 
Elblągu w roku 2009;  

87.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/227/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie: przedłużenia czasu 
obowiązywania taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków; 

 
• przedłużono czas obowiązywania taryf ( stawek) do dnia 31 marca 2009r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, Uchwała została przekazana zainteresowanym stronom i podana do publicznej wiadomości. 

88.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/228/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na czas nieoznaczony 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miejskiej  - część działki 21/18 i 
21/1; 

 
• w związku z zgodą Rady Miejskiej w Tczewie na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej, Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr 847/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i 
ustalenia jej wykazu na okres 3 tygodni – tj. do dnia 31 grudnia 2008 roku; po upływie tego terminu  została zawarta  umowa dzierżawy;  

 

89.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/229/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na cza nieoznaczony 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej  - część działki 148/44; 

 
• w związku z zgodą Rady Miejskiej w Tczewie na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej, Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr 848/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i 
ustalenia jej wykazu na okres 3 tygodni – tj. do dnia 31 grudnia 2008 roku; po upływie tego terminu  została zawarta umowa dzierżawy;  

 

90.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/230/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście Tczewie 
na rok 2009; 

 
• realizację uchwały przewidziano na rok 2009; podpisano porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na rok 2009 
pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, a Gminą Miejska Tczew;  

91.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/231/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej 
organizacji oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych; 

 
• w związku z powierzeniem prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy – organizacji pozarządowej dostosowano  niniejszą 
uchwałą przepisy dotyczące odpłatności do obowiązującego stanu;   Uchwała została przekazana zainteresowanym stronom i podana do 
publicznej wiadomości. 
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92.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/232/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie: przyjęcia własności praw 
majątkowych w zamian za zaległości 
podatkowe; 

 
• uchwała będzie realizowana po uzyskaniu przez PKP zgody ministra, umożliwiającej zawarcie umowy notarialnej; 

93.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/233/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie nadania Panu Kazimierzowi 
Ickiewiczowi Medalu ″ PRO DOMO 
TRSOVIENSI ″; 

••••  Na wniosek Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce – Koło Zakładowe w Zajączkowie Tczewskim,  Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego - Oddział Kociewski w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, Rada Miejska w Tczewie 
nadała Panu Kazimierzowi Ickiewiczowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, za  popularno-naukową twórczość na temat historii 
Tczewa oraz wieloletnią aktywną pracę na rzecz oświaty i samorządności Tczewa.   

     Medal został wręczony na Uroczystej Sesji w dniu 30 stycznia 2009 r. 

94.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/234/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie nadania Panu Józefowi 
Bejgrowiczowi Medalu  ″ PRO DOMO 
TRSOVIENSI ″; 

•  Na wniosek Stowarzyszenia Sportowego ,,Klub Sportów Siłowych -Tczew”, Grupę aktywnej młodzieży miasta Tczewa, Powiatowego 
Ośrodka Sportu w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu,  Rada Miejska w Tczewie nadała Panu Józefowi 
Bejgrowiczowi  Medal  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, za wybitne osiągnięcia w sportach siłowych i propagowanie tej dyscypliny. 
Medal został wręczony na Uroczystej Sesji w dniu 30 stycznia 2009 r. 

 

95.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/235/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie nadania Panu Janowi 
Stachowiakowi Medalu  ″ PRO DOMO 
TRSOVIENSI ″; 

• Na wniosek Stowarzyszenia Piłkarskiego-Tczewski Klub Piłkarski w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, Rada 
Miejska w Tczewie nadała  Panu Janowi Stachowiakowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, za długoletnią działalność na rzecz 
sportowego środowiska kolejarzy zrzeszonych w KKS ,,Unia” . Medal został wręczony na Uroczystej Sesji w dniu 30 stycznia 2009 r. 

 

96.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/236/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie nadania Panu Bernardowi 
Kapichowi  Medalu  ″ PRO DOMO 
TRSOVIENSI ″; 

•  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, na wniosek Zarządu Chóru Męskiego ,,Echo” w Tczewie Rada Miejska w Tczewie 
nadała Panu Bernardowi Kapichowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, za długoletnią działalność w społecznym ruchu 
śpiewaczym na terenie miasta Tczewa. Medal został wręczony na Uroczystej Sesji w dniu 30 stycznia 2009 r. 

  
 

97.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXVIII/237/2008 

z dnia  
27 listopada 2008r. 

 
w sprawie nadania wyróżnienia ″ Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa ″; 

•••• uchwałą Rada Miejska w Tczewie  nadała Panu Janowi Rogowskiemu wyróżnienie ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” za wzorową 
postawę lekarza, którego wiedza naukowa i umiejętności uratowały życie wielu tczewianom oraz za promocję miasta Tczewa. 
Wyróżnienie zostało wręczone  na Uroczystej Sesji w dniu 30 stycznia 2009 r. 

 

98.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/238/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego; 

 
• w 2009r. zostaną przygotowane porozumienia w sprawie przekazania i rozliczenia zadań: 
- dofinansowanie modernizacji układu komunikacyjnego trasy obwodowej ″ Podmiejskiej ″ - przebudowa odcinka ul. Rokickiej w 
Tczewie od skrzyżowania z Al. Kociewską do granicy miasta, do wysokości 1 750 000 zł ze środków budżetu miasta na 2009r.; 
- dofinansowanie modernizacji wiaduktu nr 07  w  ul. 1 Maja do wysokości 1 000 000 zł  ze środków budżetu miasta na 2009r.; 
- dofinansowanie reorganizacji skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Gdańską do wysokości 80 000 zł ze środków budżetu miasta na 2009r. 
Zadania zostaną realizowane przez Powiat Tczewski. 
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99.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/239/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego zasady ustalania niektórych 
składników wynagrodzenia nauczycieli w 
2009r.; 

 
• Rada Miejska w Tczewie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli przyjęła regulamin, na podstawie 
którego placówki oświatowe podlegające Gminie Miejskiej Tczew będą ustalały w 2009 r. wynagrodzenia nauczycieli; uchwałę 
przekazano do zastosowania zainteresowanym stronom; 

 

100.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/240/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla 
przedszkoli publicznych miasta Tczewa; 

 
• Rada Miejska w Tczewie określiła stawkę dotacji przedmiotowej na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego w 
mieście Tczewie w wysokości 431 zł miesięcznie na 2009 rok ; o powyższym zainteresowanych poinformowano; 

 

101.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/241/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnym zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie; 

 
• zgodnie z podjętą uchwałą na podstawie ustalonej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2009 rok przyznano dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie dotację  w wysokości 1.800.000 zł; na początku stycznia 2009r. Wydział 
Budżetu Urzędu przekazał  1 – szą transzę dotacji za miesiąc styczeń 2009r. w wysokości 150.000 zł; 
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102.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/242/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budżetu miasta, których niezrealizowane 
kwoty nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2008; 

 
• mając na uwadze fakt, że niektóre zadania inwestycyjne nie mogą zostać zrealizowane w roku budżetowym 2008 i będą kontynuowane 
w roku 2009, organ stanowiący, na mocy obowiązujących przepisów podjął w/w uchwałę; ostateczny termin dokonania wydatków 
ustalono dla: 
− zadania nr 1 „Wprowadzenie systemu pobierania opłat opartego na karcie elektronicznej” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 2 „Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie” na dzień 20.12.2009 r. 
− zadania nr 3 „Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej-III etap” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 4 „Dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę dróg” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 5 „Budowa systemu ścieżek rowerowych Szlak Grzymisława” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 6 „Ścieżka rowerowa pomiędzy mostem tczewskim i mostem knybawskim” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 7 „Dokumentacja na wykonanie pomostu pływającego dla wioślarzy-Projekt Pętla Żuław” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 8 „Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do NZOZ” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 9 „Remont budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 11” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 10 „Badanie ruchu samochodowego” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 11 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 12 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła 

Integracyjnego” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 13 „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Tczewa” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 14 „Remont I i II piętra budynku głównego ” na dzień 28.02.2009r. 
− zadania nr 15 „Wykonanie koncepcji budowy nowego biurowca Urzędu Miejskiego” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 16 „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – zakup zestawów komputerowych i urządzeń sieciowych” na dzień 

30.06.2009r. 
− zadania nr 17 „Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 18 „Wykonanie sieci okablowania strukturalnego” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 19 „Wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SSP nr 2” na dzień 31.03.2009r. 
− zadania nr 20 „Wykonanie dokumentacji technicznych na dostosowanie budynków przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych” 

na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 21 „Dokumentacja projektowa na wykonanie fontanny na Placu Hallera” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 22 „Wybudowanie zadaszenia tarasu przy budynku TDK” na dzień 30.06.2009r. 
− 2012 zadania nr 23 „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11” na 

dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 24 „Dokumentacja projektowa na budowę zintegrowanego wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. 

Jedności Narodu 28-32” na dzień 30.06.2009r. 
− zadania nr 25 „Budowa boiska sportowego przy ul. Ceglarskiej” na dzień 30.12.2009r. 
 
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, Spraw Komunalnych, Planowania Przestrzennego, Wydziału 
Gospodarczego, Centrum Informatycznego i SSP Nr 2  
 

103.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/243/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Tczewskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka zo.o. z 
siedzibą w Tczewie; 

• na wniosek Zarządu  Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Rada Miejska w Tczewie Uchwałą Nr XXIX/243/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału 
Spółki o kwotę 200 000 zł.; Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 16/2008 z 30.12.2008 r. podwyższyło kapitał 
Towarzystwa o 200 000 zł i wyraziło zgodę na objęcie podwyższonego kapitału przez jedynego Wspólnika – Gminę Miejską Tczew; 
otrzymana kwota przeznaczona została na sfinansowanie zadania inwestycyjnego stanowiącego dwa budynki mieszkalne (nr 7 i 8) o 
łącznej ilości 56 mieszkań; zgodnie z przepisami fakt podwyższenia kapitału Spółki do kwoty 9 580 500 zgłoszony został przez Zarząd do 
VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku. Spółka nie otrzymała jeszcze zawiadomienia o dokonaniu 
wpisu; 
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104.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/244/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty targowej w mieście Tczewie; 

 
• podjęta uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; wejdzie w życie 14 dni po 
jej ogłoszeniu, zostanie także przekazana do zakładu Usług Komunalnych celem realizacji; 

105.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/245/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
miasta na 2008 rok; 

 
• uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
miasta na 2008  i ustalono następujące wielkości w budżecie:: 
1) dochody        - 137.909.629 zł, 
2) wydatki                          - 153.366.440 zł, 
3) ustalono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach  2008 – 2010r. 
4) ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 
5) ustalono plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych 
 - dochody       - 637.806 zł, 
 - wydatki       - 637.842 zł, 
 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w uchwały z prawem. Prezydent 
Miasta pismem nr WBM – 3016/31/08 z dnia 31 grudnia 2008r. powiadomił Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie o zmianie w 
planie finansowym dochodów własnych wprowadzoną tą uchwałą. 
 

106.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/246/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie budżetu miasta na 2009 rok; 

 
• 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 05.01.2009r. 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 19.01.2009r. Prezydent Miasta podejmie zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok oraz 
zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2009r. Sporządzone plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej zostaną 
wraz z Zarządzeniem przesłane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. 
 

107.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/247/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu rozwoju sportu na lata 2008 -
2010; 

 
•  uchwałą zmieniono punkty dotyczące kosztów funkcjonowania grup juniorskich oraz trenerów tzn. zwiększono finansowanie trenerów 
w dyscyplinach preferowanych i perspektywicznych oraz zmieniono koszty partycypacji  miasta na poziomie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; 

 

108.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/248/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Tczewa; 

 
•  W dniu 28 października  2008 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie  skierowana zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa przez Wojewodę 

Pomorskiego, skarga Pani Hanny Zieman – Kulla dotycząca nie dostarczenia lokalu socjalnego Panu Ryszardowi Kulla byłemu 
mężowi, w stosunku do którego uzyskała wyrok eksmisyjny. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, która zbadała skargę – Rada Miejska w 
Tczewie  postanowiła uznać skargę za bezprzedmiotową. Uchwałę  przekazano do wiadomości skarżącej i Wojewodzie Pomorskiemu 

 



 24 

109.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/249/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2009r.; 

 
•  Rada Miejska zatwierdziła plany pracy na rok 2009. Uchwała jest w trakcie realizacji.  

110.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/250/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia kontroli Komisji 
Rewizyjnej na I półrocze 2009r.; 

 
•  Rada Miejska zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009. Uchwała jest w trakcie realizacji.  

111.  
Uchwała Rady Miejskiej 

w Tczewie  
Nr XXIX/251/2008 

z dnia  
30 grudnia 2008r. 

 
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady 
Miejskiej w Tczewie na 2009 rok; 

 
•  Uchwałą Rada Miejska w Tczewie zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 r. Uchwała w trakcie realizacji.  

 


