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Sprawozdanie z działalności  
Prezydenta Miasta 

w okresie kadencji   2006 – 2010 
 

 

1. WSTĘP 

  Rok 2006 był rokiem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw. 27 października 2006r. zakończyła się IV kadencja Rady Miejskiej w Tczewie, a 

12 listopada odbyły się wybory, w wyniku których na następną kadencję wybrany został 

Prezydent Miasta Tczewa oraz 23 radnych.  

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej odbyła się 24 listopada 2006r. , podczas której 

radni złożyli ślubowanie , natomiast Prezydent Miasta Tczewa złożył ślubowanie w dniu               

1 grudnia 2006r. w obecności całego składu Rady Miejskiej V kadencji.  

Po złożeniu ślubowania Prezydent Miasta rozpoczął swoją II kadencję jako jednoosobowy 

organ wykonawczy. 

Status prawny Prezydenta Miasta określa ustawa o samorządzie gminnym , Statut 

Miasta oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego , a także inne przepisy zgodnie               

z którymi Prezydent Miasta  pełni funkcje : 

• Kierownika Urzędu Miejskiego, 

• Szefa Obrony Cywilnej Miasta, 

• Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, 

• Walnego Zgromadzenia dla Spółek Skarbu Gminy. 

 

Do obowiązków Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego  należało przede  

wszystkim : 

•  przygotowanie projektów budżetu miasta i przygotowanie projektów uchwał, 

•  realizacja uchwał rady, w tym budżetu miasta, 

•  gospodarowanie mieniem komunalnym, 

•  kierowanie bieżącymi sprawami miasta, 

•  reprezentowanie miasta Tczewa na zewnątrz, 

•  kierowanie urzędem miasta, a także zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych  

jednostek organizacyjnych, 

• realizacja zadań własnych, zleconych i powierzonych. 
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Dla zapewnienia realizacji zadań konieczne było ustalenie nowych zasad organizacyjnych 

Urzędu , rozdziału zadań i określenie podziału kompetencji pomiędzy członkami kierownictwa. 

Nowe kompetencje Prezydenta a także przyjęcie nowych zadań  spowodowały konieczność 

dokonania zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. 

Podstawowym celem tych zmian było: 

• usprawnienie obsługi mieszkańców, w tym wprowadzenie elektronicznego obiegu 

dokumentów, 

• zapewnienie realizacji nowych zadań w zakresie pomocy społecznej, planowania   

      przestrzennego, zamówień publicznych, 

• pozyskiwanie na realizację zadań środków zewnętrznych w tym z funduszy 

strukturalnych   i  funduszy UE, 

• zapewnienie prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym, 

• usprawnienie procesu inwestycyjnego, 

 

Biuro Integracji Europejskiej zostało przekształcone w Wydział Rozwoju Miasta, do którego 

przeniesiono  z Wydziału Planowania Przestrzennego   Strategię Rozwoju Miasta( pierwotnie 

Wydziału Architektury i Rozwoju Miasta ) \ 

Obecnie trwają prace przygotowawcze do utworzenia nowej komórki organizacyjnej 

Urzędu : Biura ds. Wspierania Przedsiębiorczości , które  prowadzić będzie Dom 

Przedsiębiorcy w Tczewie. 

Ponadto  w   2007r. Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia z 

dniem 1 stycznia 2007r.  nowej jednostki organizacyjnej  - Centrum Wystawienniczo 

Regionalnego Dolnej Wisły  

 

Działalność Urzędu w okresie bieżącej kadencji skierowana była na realizację zadań 

własnych oraz zleconych i powierzonych wynikających  z przepisów prawa.  

W okresie tych 4 lat z mocy przepisów ustawowych samorządowi przypisano nowe 

zadania, w tym m.in. : 

 

1) z ustawy o pracownikach samorządowych, związanych z: 

� przygotowywaniem regulaminów : 

-  wynagradzania dla pracowników Urzędu , 

      -  okresowych ocen  pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 
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                -  naboru na wolne stanowiska w Urzędzie, 

                -  służby przygotowawczej, 

� przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników nowozatrudnionych, 

� określeniem w drodze zarządzenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 

kierowników i zastępców kierowników g.j.o. 

 

2) z ustawy o ochronie środowiska, związanych z: 

�  przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko na wniosek zainteresowanych, 

 

3) z ustawy o gospodarce nieruchomościami , związanych z: 

�  przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedażą z 

art. 209, 

 

4) z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, związanych z: 

� przekazywaniem  do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 

5) z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  

   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko,  

   związanych z: 

� przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

dokumentów wymaganych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku 

 

6)  z ustawy o powszechnym obowiązku  obrony RP, związanych z: 

�   prowadzeniem rejestracji na potrzebę założenia ewidencji wojskowej oraz 

prowadzenie kwalifikacji wojskowej, 

�    udziałem w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, 

 

7) z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, związanych z: 

�  przyjmowaniem zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydanie zaświadczenia                  

o jego utracie oraz jednoczesne unieważnienie tego dowodu w systemie 

teleinformatycznym w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych            

i ELUD, 

�  unieważnianiem dowodów osobistych w systemach teleinformatycznych ewidencji 

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych i ELUD w związku z : 
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- zmianą danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, 

- zgonem jego posiadacza, 

- utratą obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza, 

- odbiorem nowego dowodu osobistego w miejsce poprzedniego, 

- upływu terminu ważności dowodu osobistego , 

- upływem 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku nie  

  złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, 

 

8)  z ustawy o drogach publicznych,  związanych z: 

� wnioskowaniem, opiniowaniem oraz programowaniem rozwiązań komunikacyjnych 

układu drogowego miasta, 

� współpracą z właściwymi organami w sprawach oznakowania dróg i instalacji 

urządzeń ostrzegawczych, 

            
  
9)  z ustawy o ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu 

cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia danych 

dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego 

zasobu mieszkaniowego , położonych na obszarze gminy lub jego części związanych z: 

�   sporządzaniem zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych  

     nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego  

 
 
Ponadto w okresie V kadencji rozpoczęto realizację nowych zadań lub przejęto zadania  

od Starostwa Powiatowego. I tak : 

�  przekwalifikowano łącznie 36 odcinków ulic powiatowych, wewnętrznych, 

spółdzielczych i zaliczono je do kategorii dróg gminnych, 

�  przejęto od Starostwa 11,29 km dróg powiatowych oraz 16 odcinków dróg  

          wewnętrznych od Spółdzielni Mieszkaniowej, 

� przejęto zadania związane z  utrzymaniem zimowym dróg powiatowych oraz 

utrzymanie czystości i  zieleni w przejętych pasach drogowych, 

� wdrożono system karty miejskiej, 

� rozpoczęto wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Tczewa, 

� otwarto punkt konsultacyjny „INFO-REWITALIZACJA”, 

� otwarto Centrum Monitoringu oraz uruchomiono patrol interwencyjny, 



 7 

� wdrożono stałe działania profilaktyczne w szkołach z zakresu bezpieczeństwa, 

� realizowano rządowy program wspierania w latach 2007-2009 w zakresie zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach                      

i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, 

� realizowano rządowy program wspierania w latach 2009-2014 w zakresie zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. 

 

W okresie kadencji 2006-2010 Prezydent Miasta Tczewa działał w oparciu                           

o półroczne plany pracy oraz roczne plany pracy Rady Miejskiej, określające najważniejsze 

zadania, terminy  ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne, . Na cotygodniowych naradach 

omawiano   i oceniano  realizację podstawowych celów, stopień realizacji zadań przyjętych     

w planie, budżecie miasta oraz strategii, a także w wieloletnim planie inwestycyjnym. 

Jako organ wykonawczy zajmował się istotnymi dla miasta problemami, szczególnie 

wiele miejsca zajmowało zapewnienie realizacji budżetu miasta, zadań inwestycyjnych, 

gospodarki mieniem komunalnym, funkcjonowania  placówek oświatowych , spraw 

społecznych i kultury i kultury fizycznej , a także przygotowywaniem materiałów i projektów 

uchwał na sesję Rady oraz ich realizacją. 

 

W okresie   kadencji  Prezydent Miasta podjął ogółem  1.911 zarządzeń, w tym z zakresu: 

• architektury/gospodarki mieniem -  1.138            

• zamówień publicznych  -     322 

• budżetu i podatków   -     157   

• oświaty    -       87 

• organizacyjnych   -     126                    

• spraw społecznych   -      44    

• spraw komunalnych              -     16  

• pozostałych    -      6      

 

Ilość zarządzeń podjętych w poszczególnych latach obrazuje Załącznik Nr 1. 

 

Wszystkie podjęte zarządzenia zostały przekazywane do realizacji odpowiednim 

komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym. Realizacja 
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zarządzeń  była przedmiotem kwartalnych analiz i ocen Prezydenta Miasta. Wszystkie 

zarządzenia podjęte przez Prezydenta Miasta zostały zrealizowane, a te podjęte w ostatnim 

okresie – są w toku realizacji. 

 

Dodatkowo  raz na  kwartał Prezydent Miasta dokonywał: 

• oceny realizacji budżetu miasta, 

• oceny stopnia realizacji  zadań inwestycyjnych i remontowych, 

• analizy zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych 

• analizy sprzedaży mienia komunalnego 

 

oraz przyjmował : 

• informację o stanie zaawansowania projektów o dofinansowanie z funduszy     

       unijnych i zobowiązał służby urzędu do dotrzymania terminów zgłaszania projektów  

       do  Urzędu  Marszałkowskiego, 

• informację o zaległościach płatniczych wobec budżetu miasta i zobowiązał    

      służby  finansowe oraz Biuro Prawne do podjęcia wszystkich dozwolonych prawem   

      działań (egzekucja komornicza, hipoteki, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie  

      wierzytelności oraz  wystąpienie z roszczeniem do osób trzecich, zgodnie                             

      z  Ordynacją Podatkową) celem ich wyegzekwowania, jak również zalecił  

      podejmowanie czynności egzekucyjnych wobec należności, których kończą się                     

      5 letnie terminy przedawnienia, aby należności wobec budżetu   poprzez podjęcie  

     czynności nie ulegały przedawnieniu. 

 

Dwa razy do roku Prezydent Miasta oceniał:  

• działalność Straży Miejskiej, 

• realizację interpelacji radnych,  

• realizację załatwiania skarg wpływających do Urzędu Miejskiego,  

• realizację zadań kontrolnych realizowanych  przez wydziały Urzędu Miejskiego, 

• funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz przyjmował  informację o stanie zaległości podatkowych wobec budżetu miasta                

i zobowiązał  do dalszej wzmożonej działalności w zakresie wyegzekwowania zaległości 

podatkowych i  pozostałych, 
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Raz w roku Prezydent Miasta: 

• przygotowywał projekt budżetu na rok następny, 

• opracowywał układ wykonawczy uchwalonego budżetu miasta, 

• przyjmował informację z realizacji planu audytu, 

• dokonywał oceny realizacji budżetu  i zadań rzeczowych za rok poprzedni, 

• oceniał realizację uchwał za rok poprzedni, 

• zatwierdzał plany finansowe g.j.o. oraz zmiany do tych planów,  

• przyjmował  informację o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta , 

• dokonywał oceny realizacji zadań ujętych w planach finansowych g.j.o.   

• zatwierdzał  plany zamówień publicznych  oraz przyjmował informację z ich    

      realizacji, 

• zatwierdzał plany organizacyjne szkół oraz oceniał funkcjonowanie placówek 

oświatowych, 

• zatwierdzał zakres remontowy szkół i przedszkoli, 

• zatwierdzał podział środków dla organizacji pozarządowych oraz przyjmował 

informację z  ich realizacji,  

• dokonywał oceny funkcjonowania spółek,  

• zatwierdzał listę przydziału mieszkań,  

• oceniał realizację zadań w sferze gospodarki komunalnej , związanych z utrzymaniem 

czystości i porządku w mieście, przygotowania i przeprowadzenia „Akcji Zima” w 

mieście, zapewnieniem dostaw energii cieplnej w okresie sezonu grzewczego, itp. 

• oceniał przebieg „Akcji Lato” 

• przyjmował i analizował oświadczenia majątkowe złożone przez z-ców prezydenta ,     

      sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników gminnych jednostek  

      organizacyjnych,  osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi  

      osobami prawnymi  oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu  

      prezydenta, 

• dokonywał   podsumowania osiągnięć w zakresie kultury fizycznej i sportu i rekreacji, 

• zatwierdzał  Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych  i Turystyczno-  

      Rekreacyjnych, 

• przyjmował informację z realizacji rocznej listy przydziałów mieszkań  
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• zatwierdzał plany i przyjmował informację z realizacji zadań kontrolnych 

realizowanych przez wydziały urzędu i stanowisko do spraw kontrolnych i zalecał 

bieżącą realizację planów kontroli i wyegzekwowania zaleceń pokontrolnych, 

• zatwierdzał wysokość dotacji  z budżetu ( po uzyskaniu opinii komisji merytorycznej ) 

dla  organizacji pozarządowych, 

• przyjmował informację z przygotowania i przeprowadzenia poboru, 

 

Według potrzeb Prezydent Miasta : 

• rozpatrywał propozycje korekty budżetu miasta, 

• zatwierdzał przydział koncesji na sprzedaż alkoholu, 

• odbywał Walne Zgromadzenia Spółek Gminy, 

• podejmował działania w kierunku realizacji wniosków pokontrolnych Komisji 

Rewizyjnej. 

 

1. REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY   MIEJSKIEJ 

 

Prezydent Miasta co miesiąc przygotowywał materiały  na sesję Rady Miejskiej zgodnie                  

z tematyką ujętą w planach pracy Rady Miejskiej, występował z projektami uchwał do Rady 

Miejskiej oraz podejmował niezbędne czynności związane z zapewnieniem prawidłowej ich 

realizacji. 

 

Co roku Prezydent Miasta na sesji w miesiącu kwietniu przedkładał Radzie Miejskiej 

sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta, które zawierało informację  z wykonania 

uchwał rady. 

Realizację uchwał Rady Miejskiej obrazuje załącznik Nr 2. 

 

W toku realizacji są : 

 

z 2007  r.  
 
 

• Uchwała Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.01.2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  
w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata, 
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• Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
 

• Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2007 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejska w Tczewie. 

• Uchwała Nr X/64/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia Kierunków prowadzenia polityki oświatowej miast Tczewa na lata 2007-2010 
 

• Uchwała Nr XIII 99/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta 
Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. 

• Uchwała Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 
świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2008-
2010. 

• Uchwała Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r.                         
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, 
pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych 
 

• Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r.                        
w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010  

 
• Uchwała Nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew. 

 
• Uchwała Nr XV/118/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007 r. 

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

 
• Uchwała Nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w 

sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 
 
z 2008 r. : 
 

• Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.11.2007r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Tczewa, 
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• Uchwała Nr XX/172/2008 z Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie. 

• Uchwała Nr XXI/174/2008 roku Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 15 maja    2008 roku 
w sprawie za przewozy środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 
2009-2011. 

• Uchwała Nr XXVII/214/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 
roku w sprawie założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną                     
i paliwa gazowe Miasta Tczewa. 

• Uchwała Nr XXVII/215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 
roku w sprawie zatwierdzenia planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp.z o.o. w Tczewie 
na lata 2009-2011. 

• Uchwała Nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 
roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. 

• Uchwała Nr XXVII/221/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 
roku w sprawie opłat za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w latach 2009-
2011. 

• Uchwała Nr XXIX/247/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010 

 
 
z 2009 r. : 
 
 

• Uchwała Nr XXXVIII/327/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2009r.                  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 
Tczewa, 

 
• Uchwała Nr XXXVIII/328 /2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2009r.                   

w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego  

 
 

• Uchwała Nr XXX/253/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. 
zmieniającą uchwałę ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
 

• Uchwała Nr XXXII/278/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 roku                 
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2008-
2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 wraz z Planem gospodarki 
odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2012-2015”. 
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• Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r.                         
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych 
składników wynagradzania nauczycieli 

 
• Uchwała Nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz 
przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych 

 
• Uchwała nr XXXVI/307/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27 sierpnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. 
 

• Uchwała Nr XXXVI/308/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r.                  
w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli prowadzących 
zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej 

 
• Uchwała Nr XXXVI/309/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    

w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew 

 
• Uchwała Nr XXXVI/310/2009 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r.                                 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym wymiarze godzin. 

 
• Uchwała Nr XXXVII/317/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 

 
• Uchwała Nr XXXVII/321/2009 rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego  

 
• Uchwała Nr XXXVII/322/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009 r.                           

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych                        
w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze 
 

• Uchwała Nr XXXVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 
2009 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

• Uchwała Nr XXXVIII/332/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 
2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji 
udzielonych szkołom i przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska 
Tczew osoby prawne i fizyczne 
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• Uchwała Nr XXXVIII/334/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 
2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 
świadczenie usług w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 
będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2010-2012. 

• Uchwała Nr XXXIX/341/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.11.2009 r.                  
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 
2010 r. 

• Uchwała Nr XL/352/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew 

 
• Uchwała nr XL/354/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w 

sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na 
lata 2010-2013”  

 
• Uchwała Nr XL/355/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w 
sąsiedztwie dworca PKP. 

 
• Uchwała Nr XL/361/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. 

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

 
• Uchwała  Nr XL/363/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  30 grudnia 2009 r. 

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

 
z  2010 r. : 
 
 

• Uchwała Nr XLI/369/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 stycznia 2010 r.                          
w sprawie regulaminu korzystania i sposobu ustalania cen za korzystanie z boiska 
sportowego przy ul. Ceglarskiej w Tczewie 
 

• Uchwała Nr XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2010 roku w 
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Tczewie. 

• Uchwała Nr XLVII/406/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie 
usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2011-2013. 
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• Uchwała Nr XLVII/407/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie 
usług w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w latach 
2011-2013. 

• Uchwała Nr XLVII/408/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, 
psychologów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej 
 

• Uchwała Nr XLVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010 roku 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 
Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gmin w zakresie utrzymywania 
składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, z Gminami: Miejska Malbork, Gmina 
Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Gniew, Pelplin, 
Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, 
Sztutowo, Cedry Wielkie, Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański, 
Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. 

 
• Uchwała Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z.o.o w Tczewie 
wykonania na rzecz Gminy Miejskiej Tczew usługi publicznej w zakresie 
utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania. 

• Uchwała XLIX/427/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r.           w 
sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2010 rok  
 

• Uchwała Nr XLIX/428/ 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r. 
            w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe                 
            jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie   
           oświaty. 
 

• Uchwała Nr XLIX/ 429/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na  bieżące 
utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie w latach 2011-2012.      
 

• Uchwała Nr XLIX/430/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 
 

• Uchwała Nr XLIX/ 431/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r. 
            w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na utrzymanie           
           zimowe dróg w mieście Tczewie, w latach 2011-2013. 
 

• Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa 
 

• Uchwała Nr XLIX/434/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r. 
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w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Tczewie 
 

• Uchwała Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r.               
w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola Nr 9 w Tczewie 

 
 
Na koniec czerwca 2010 r. obowiązywały 189  przepisów prawa miejscowego, z tego               

w następujących sprawach: 

● nadania nazw ulicom, placom – 28, 

● organizacyjnych – 26, 

● podatków i opłat – 25, 

● oświatowych – 17, 

● budżetu – 16, 

● miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 12, 

● opieki nad zabytkami – 4, 

● alkoholowych – 4, 

● gminnego transportu zbiorowego – 3, 

● pozostałych - 54 

W Urzędzie jest prowadzony rejestr przepisów gminnych oraz komplet aktualnych 

przepisów prawa miejscowego, który znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, 

udostępniany do publicznego wglądu mieszkańcom naszego miasta. 

Dodatkowo wszystkie uchwały publikowane są w BIULETYNIE INFORMACJI 

PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW – www.bip.tczew.pl   oraz Panoramie Miasta 

Tczewa. 

 

3.  ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ  

     WYDAWANIE  DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 

 
3.1. Załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim 
 
Jednym z ważniejszych zadań  Urzędu jest zapewnienie  należytego załatwiania spraw 

wnoszonych  do Urzędu oraz terminowe i zgodne z prawem ich załatwianie. 

 W okresie bieżącej kadencji do 30 czerwca 2010r.  do Urzędu wpłynęło ogółem   122.357  

spraw.  Wpływ spraw obrazuje załącznik Nr 3. 
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Przyjmowanie podań i wniosków wnoszonych do Urzędu  odbywa się poprzez Biuro Obsługi 

Interesanta, z pominięciem : 

• Urzędu Stanu Cywilnego, 

• Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie wniosków o wydawanie dowodów     

osobistych oraz zgłoszeń meldunkowych, 

• Wydziału Spraw Społecznych w zakresie wniosków o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wniosków związanych z ewidencją działalności gospodarczej .  

 

Wnoszone sprawy  są przez Biuro rejestrowane i przekazywane odpowiednim komórkom 

organizacyjnym do załatwienia, jak również sprawowana jest bieżąca kontrola w zakresie 

załatwiania spraw przez wydziały. 

 

Wydziały w celu  załatwienia  wnoszonych spraw wszczynały postępowania administracyjne 

zmierzające do wnikliwego ich  rozpatrzenia  i udzielenia zainteresowanym odpowiedzi 

zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w określonym terminie.                              

W przypadkach nie załatwienia  w terminie ustawowym informowano zainteresowanych                 

o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Z reguły sprawy nieskomplikowane , które nie wymagały postępowania wyjaśniającego                      

i dowodowego – były załatwiane „od ręki” w terminie około 14 dni. W sprawach bardziej 

skomplikowanych, wymagających prowadzenia postępowania administracyjnego, nie zawsze 

udało się załatwić sprawę w terminie określonym przepisami kodeksu postępowania 

administracyjnego. Przekroczenie czasu załatwienia spraw wystąpiło głównie w Wydziale 

Spraw Obywatelskich, Wydziale Spraw Społecznych oraz Wydziale Budżetu i Podatków. 

Dotyczyło to przede wszystkich spraw meldunkowych, mieszkaniowych, gdzie 

przeterminowanie spraw nie było spowodowane działaniem zamierzonym lecz koniecznością 

zebrania informacji z Centralnego Biura Adresowego, zakładów karnych, innych urzędów na 

terenie kraju, policji, sądów powszechnych oraz innych organów. Podobnie było w WSS, gdzie  

sprawy są bardzo często  skomplikowane, w których mamy do czynienia ze sprawami 

spornymi, gdzie często po jednej stronie występuje właściciel lokalu , zaś z drugiej strony 

lokator. Wnikliwe rozpatrzenie zarówno pod względem merytorycznym jak i prawnym 

uniemożliwiało dotrzymanie ustawowego terminu ich załatwienia. 
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Załatwianie spraw poddawane było okresowym kontrolom, których dokonywał 

Wydział Organizacyjny i Kadr, a nadzorowała Sekretarz Miasta, co przyczyniało się                  

do eliminowania występujących niedociągnięć, a także poprawy pracy na tym odcinku. 

W celu udoskonalenia obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w grudniu  2006r.  

zakupiono program  do elektronicznego obiegu dokumentacji. W przeciągu 3 lat wdrażano 

program w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu  i  od dnia 1 stycznia 2010 r. 

wszystkie wydziały pracują  w e-obiegu.  

. E-obieg połączony jest z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, gdzie można złożyć 

wniosek drogą elektroniczną. Korespondencja przychodząca do Biura Obsługi Klienta jest 

skanowana na trzech stanowiskach wyposażonych w skanery z automatycznymi podajnikami, 

następnie trafia do Prezydenta lub kierownika/naczelnika do dekretacji. Referent ma 

możliwość  przypisania do sprawy dodatkowych dokumentów które po podpisaniu oraz 

określeniu nadawcy trafiają do kancelarii wysyłkowej. Wydziały poza głównym budynkiem 

urzędu są połączone poprzez sieć VPN z serwerem e-obiegu. 

 

3.2.  Wydawanie decyzji administracyjnych 

Szereg spraw wnoszonych do Urzędu Miejskiego wymagało podjęcia decyzji 

administracyjnych. Zgodnie z zapisem ustawowym decyzje w indywidualnych sprawach                    

z zakresu administracji publicznej wydaje Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego 

osoba.  Upoważnienie do podejmowania decyzji otrzymało  19 pracowników UM  ( w tym  2 

Z-ców Prezydenta Miasta, Sekretarz i Skarbnik Miasta )  oraz  4 pracowników MOPS                      

( 3 pracowników +  Kierownik MOPS ). 

 

Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych w okresie bieżącej kadencji obrazuje 

załącznik Nr 4. 

 

W kadencji 2006-2010 Urząd Miejski wydał   89.155 decyzji, zarówno w zakresie zadań 

własnych jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na wydane decyzje 

wniesiono   52 odwołania , co  stanowi  0,058  % w stosunku do ogółu wydanych. 

W wyniku wniesionych odwołań organ odwoławczy rozpatrując wniesione sprawy -  uchylił 

tylko  4  decyzje, co stanowi 0,004 %.  W trakcie załatwiania jest 6 odwołań do Kolegium 

Odwoławczego/ Wojewody Pomorskiego oraz 1  odwołanie od decyzji  do NSA/WSA. 

 Ogólnie należy stwierdzić, że skuteczność rozstrzygnięć administracyjnych  jest bardzo 

wysoka, o czym świadczy fakt wniesienia niewielkiej liczy odwołań w stosunku do wydanych 
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decyzji administracyjnych. Świadczy to również o tym, iż pracownicy załatwiający sprawy 

podejmowali decyzje  ze znajomością prawa formalnego i materialnego. 

 

4.  ZAŁATWIANIE  SKARG  I  WNIOSKÓW  LUDNOŚCI  
 

Źródłem opinii o  pracy Urzędu  oraz istotnym elementem oceny funkcjonowania 

Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  są skargi i uwagi obywateli.  Stanowią one 

materiał, który pozwala nam ocenić w jaki sposób realizujemy swoją służebną rolę wobec 

mieszkańców, są sygnałem do podjęcia działań zapobiegawczych i korygujących, a także 

stanowią jeden z mierników oceny pracy poszczególnych wydziałów i gjo.  

Kierownictwo urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg w określone dni,                    

a naczelnicy i pracownicy wydziałów we wszystkie pracujące dni tygodnia w godzinach pracy.  

W  okresie V kadencji  ,w ramach przyjmowania interesantów Prezydent, Zastępcy 

Prezydenta i Sekretarz Miasta przyjęli :  

- w 2007 r. –  ok. 500 osób 

- w 2008 r. – ok.  470 osób 

- w 2009r. –   ok. 250 osób 

- w 2010 r. ( I półrocze) – ok.100 osób 

 

 

głównie w sprawach :  

• przyspieszenia przydziału mieszkania,  

• trudnej sytuacji mieszkaniowej, 

• wykupu mieszkań 

• remontu mieszkań ,  

• zameldowania  i wymeldowania osób, 

• pomocy społecznej i finansowej,  

• przyznania dodatku mieszkaniowego,  

• złego stanu technicznego budynków komunalnych,  

• eksmisji najemcy,  

• rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości czynszowych, 

• obniżenia stawki dzierżawy gruntu,  

• zastrzeżeń dot. rozliczania opłat za ogrzewanie i wodę, 

• wymiany okien,  

• zakłócania spokoju mieszkańców i porządku publicznego,  
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• remontu ulic,  

• zezwolenia na sprzedaż alkoholu,  

• pomocy w znalezieniu pracy,  

• wzmożonej kontroli Straży Miejskiej, itp.,  

•    organizacji ruchu drogowego 

•   systemu Karty Miejskiej 

•   kursowania autobusów komunikacji miejskiej 

  

Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie było na bieżąco 

monitorowane i poddawane szczegółowej  analizie przez kierownictwo. Wydział 

Organizacyjny i Kadr prowadził centralny rejestr skarg wpływających do Urzędu oraz 

całość dokumentacji związanej z załatwianiem skarg przygotowuje półroczne i roczne 

informacje z realizacji skarg i wniosków, które są przedmiotem dyskusji na naradach 

Prezydenta Miasta. Ponadto odpowiedzialny pracownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr 

na bieżąco kontroluje terminowość oraz sposób załatwienia skarg.  

 

Wpływ i załatwienie skarg i wniosków w okresie bieżącej kadencji obrazuje załącznik             

Nr 5. 

 

Z zestawienia wynika, iż w okresie V kadencji wpłynęły  23  skargi , które po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostały rozpatrzone i skarżącym udzielono 

odpowiedzi na piśmie. 

 

 

Tabela Nr 1 
Zestawienie liczbowe skarg i wniosków w latach  

 2006 – I półrocze 2010 

 

 

Rok/ 
 Liczba  skarg 

XI/XII 2006 2007 2008 2009 
 

I półrocze 2010 

 
23 

 
0 

 
8 

 
6 
 

 
7 

 
2 
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W roku 2007 :  

 
do Urzędu Miejskiego wpłynęło 8 skarg, w tym 7 skarg zostało wniesionych przez 

obywateli – mieszkańców miasta, natomiast 1 skargę wniosła spółdzielnia 

mieszkaniowa lokatorsko – własnościowa. 

 

      Złożone skargi dotyczyły następującej tematyki: 

• błędnie zaadresowanej korespondencji w zakresie realizacji obowiązku nauki, 

• odmowy sprzedaży nieruchomości w całości oraz udziału w innej nieruchomości,  

• wycięcia drzew, 

• niewłaściwego koszenia trawników, 

• zarządzania budynkiem przy ul. Matejki 4, 

• pokrycia dachu nieruchomości dachówką bitumiczną, a nie blachodachówką, 

• niewłaściwego zachowania pracownika  Zakładu Gospodarki Komunalnym 

Zasobem Mieszkaniowym oraz praw właściciela wykupionego mieszkania i 

lokatora gminnego,  

• wyegzekwowania wierzytelności z tytułu nie uiszczonych należności czynszowych 

przez Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym.  

 
W roku 2008 : 

do Urzędu Miejskiego wpłynęły 3 skargi od mieszkańców miasta.  

 

 Dotyczyły one następującej tematyki: 

• działki nr 269 przy ul. Świętopełka, dot. naruszania prawa własności na skutek 

działań urzędników; 

• działań  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• odmowy przedłużenia dzierżawy miejsc handlowych na targowisku przy ul. Żwirki; 

 
Ponadto w 2008 r.  do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęły 3 skargi na działalność Prezydenta 

Miasta Tczewa. Dotyczyły one: 

1) braku interwencji właściwych organów na nieprawidłowe używanie materiałów 

pirotechnicznych; 

Rada Miejska po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej rozpatrzyła skargę. Członkowie 

Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lutego 2008r. i po 
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zapoznaniu się ze sprawą stwierdzili, iż warunki sprzedaży wyrobów pirotechnicznych 

regulują odpowiednie przepisy do egzekwowania których uprawniona jest Policja, Straż 

Miejska oraz inne organy do tego powołane. Komisja Rewizyjna uznała skargę za 

bezzasadną. Na sesji w dniu 28 lutego 2008 roku Rada Miejska w Tczewie  podjęła 

uchwałę Nr XVII / 154 / 2008  w sprawie skargi na czynności Prezydenta Miasta Tczewa, 

w której uznała skargę za bezzasadną.  

 

2) zarządzania budynkiem mieszkalnym przy ul. Matejki 4; 

Rozpatrując skargę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie nie dopatrzyła się 

uchybień ze strony Prezydenta Miasta i postanowiła uznać ją za bezzasadną. Rada 

Miejska w Tczewie na sesji w dniu 30 października 2008r. uchwałą Nr XXVII/222/2008 

uznała skargę na działalność Prezydenta w zakresie zarządu budynkiem mieszkalnym za 

bezzasadną. 

 

3) przydziału mieszkania socjalnego; 

Rozpatrując  skargę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie postanowiła uznać ją 

za bezprzedmiotową, z uwagi na fakt, iż byłemu mężowi skarżącej przyznano lokal 

socjalny. W związku z tym Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę, w której uznała 

skargę  za bezprzedmiotową.  

W roku 2009 :  

do Urzędu Miejskiego wpłynęło 7 skarg, 1 od radnego i 6 od mieszkańców, które 

zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze i przekazane z odpowiednią adnotacją 

Prezydenta Miasta do załatwiania właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego zgodnie z ich właściwością rzeczową. I tak: 

• Radny Rady Miejskiej, wniósł skargę w sprawie nie wykonania uchwały Rady 

Miejskiej w Tczewie Nr XXV/233/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie 

m.in. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 

położonych w Tczewie przy ul Wojska Polskiego na rzecz Powiatu Tczewskiego;  

●    mieszkańcy miasta wnieśli skargi w następujących sprawach: 

- braku odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2009r. przekazane do Zakładu 

Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie dot. zasad 

rozliczania poboru ciepłej wody użytkowej w budynku nr 2, położonym przy ul. 

Koziej; 

- jakości usług świadczonych przez firmę ZKM Veolia Transport Tczew; 
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- niewłaściwego postępowania strażnika Straży Miejskiej w Tczewie; 

- nie przydzielenia komunalnego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej 

Tczew ( skarga wniesiona za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości Biura 

Ministra Wydział Skarg i Wniosków ), 

- działania Systemu Karty Miejskiej, a w szczególności bezprawnego 

przetwarzania danych osobowych przez Prezydenta Miasta Tczewa ( skarga 

wniesiona za pośrednictwem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych ), 

- wymiaru podatku od nieruchomości. 

 

     W roku 2010 : 

do Urzędu Miejskiego wpłynęły 2 skargi od mieszkańców miasta. 

 
  Skargi dotyczyły: 

● nie załatwienia sprawy przez Wydział Spraw Komunalnych dot. wydania zaświadczenia 

o nieuciążliwości wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na 

naprawie samochodów; 

• zaniechania działań związanych z odśnieżaniem ul. Wyzwolenia; 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podejmował działania w zakresie  

bieżącego kierowania sprawami miasta, m.in. dużo uwagi poświęcał realizacji budżetu 

miasta, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Na bieżąco podejmował w ramach 

uprawnień ustawowych niezbędne działania dla  prawidłowej jego realizacji. Corocznie 

budżet miasta oraz sprawozdanie z jego wykonania podawane było do publicznej 

wiadomości w biuletynie informacyjnym Samorządu  „PANORAMA MIASTA”,                      

w Biuletynie Informacji Publicznej  a także omawiane były przy okazji spotkań z 

mieszkańcami. 

W okresie bieżącej kadencji szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań 

inwestycyjnych oraz  na pozyskiwanie środków zewnętrznych z UE. 

Dla realizacji tych celów, jak już na początku wspomniano powołano Biuro 

Integracji Europejskiej, które w 2007 roku przekształcono w Wydział Rozwoju Miasta . 

Zadaniem tego Wydziału  jest  pozyskiwanie środków zewnętrznych z Unii Europejskiej , 

w tym  prowadzenie projektów w oparciu o fundusze pomocowe, opracowywanie                     
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i kierowanie wniosków do odpowiednich instytucji  w celu pozyskiwania dotacji                       

z funduszy pomocowych a także   

W okresie bieżącej kadencji  miasto Tczew złożyło  19 projektów , z czego 10 

zostało złożonych przez UM, 3  przez gminne jednostki  organizacyjne, a w 6 projektach 

miasto Tczew występuje jako partner. 

Szczegółowe informacje dot. pozyskiwania środków zewnętrznych  znajdują się w 

„Raporcie o stanie miasta” pod poz.  3.1.11. 

 

5. REALIZACJA   ZADAŃ   KONTROLNYCH . 

 
Podstawą dla przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Tczewie i gminnych 

jednostkach organizacyjnych było : 

-  zarządzenie Nr 1307 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie określenia 

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Tczewie                                       

i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji. 

- roczne plany kontroli. 

 

Podstawowym celem każdej kontroli było, w szczególności badanie zgodności działania                 

z obowiązującymi  przepisami prawa, zbieranie informacji dot. funkcjonowania jednostek                

i ich działalności, wskazywanie nieprawidłowości występujących w wykonywaniu zadań, 

ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobu                 

i środków umożliwiających usunięcie nieprawidłowości i uchybień. 

 Zadania kontrolne  były wykonywane przez Wydziały Urzędu Miejskiego w formie 

kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. 

 Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzano kontrolę wstępną, 

problemową i bieżącą. Kontrola wstępna  polegała na sprawdzeniu dokumentów, umów, 

porozumień i decyzji, a także faktur powodujących powstanie zobowiązań. Umożliwiała ona 

bieżące wyeliminowanie ewentualnych niepożądanych działań, jak również niepożądanych 

skutków finansowych. 

W okresie V kadencji  przeprowadzono 337 kontroli wewnętrznych i 1.466 zewnętrznych. 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono ilość przeprowadzonych kontroli wewnętrznych                                

i zewnętrznych w poszczególnych latach : 
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Rok Ogółem Kontrole wewnętrzne Kontrole zewnętrzne 

2007 394 98 296 

2008 669 95 574 

2009 493 89 404 

do 30.VI.2010 247 55 192 

 1.803 337 1.466 

 

 

5.1. Kontrole zewnętrzne Urzędu Miejskiego w Tczewie 

 

W  latach 2006-2010  Urząd Miejski został skontrolowany : 

 

w roku 2007 przez : 

• Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku: 

• Wojewodę Pomorskiego, pracowników oddziału ds.  ewidencji ludności: 

• Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku: 

• Urząd Skarbowy w Tczewie 

 

 

w roku 2008 przez : 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Gdańsku, 

•  Archiwum Państwowe w Gdańsku 

• Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku, 

• Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, 

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydział Spraw Obronnych 

Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, 

• Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w 

Malborku 

 

w roku 2009 przez : 

• Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku; 

• Państwową Inspekcję Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Gdańsk 

Oddział w Malborku; 
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• Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; 

• Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku; 

• Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 

 

w roku 2010 przez : 

●   Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – projekt  w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego ″ Budowa infrastruktury transportowego węzła 

integracyjnego w Tczewie ″; 

●   Wojewodę Pomorskiego – wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowych otrzymanych z 

budżetu państwa w 2009t.; 

● Wojewodę Pomorskiego – projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego ″ Wzmocnienie tożsamości kulturowej obszaru przygranicznego w 

Tczewie i Kłajpedzie ″; 

●  Urząd Skarbowy w Tczewie – sprawdzenie rozliczenia z tytułu podatku od towarów                 

i usług; 

●  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie  - występowanie w środowisku 

pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrona zdrowia pracowników 

zawodowo narażonych na te czynniki; 

●  Pomorski Urząd Wojewódzki – działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie. 

Protokoły z powyższych kontroli zewnętrznych znajdują się na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej www.bip.tczew.pl  oraz w Wydziale Organizacyjnym i Kadr. 

 

5.2. Audyt  wewnętrzny 

 

W Urzędzie Miejskim w Tczewie stanowisko Audytu wewnętrznego zostało 

utworzone w 2004 r.  Zasady funkcjonowania  audytu określało Zarządzenie Prezydenta 

Miasta Tczewa Nr 555 z 26 marca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu,                   

a następnie  Karta audytu wewnętrznego wprowadzona Zarządzeniem Nr 1301 Prezydenta 

Miasta Tczewa z dnia 26 stycznia 2010 r. Audytor, prowadząc zadanie kieruje się 

wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego na podstawie art.273 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych i przeprowadza go zgodnie z planem audytu na dany rok. 
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W 2007 r. audytor wewnętrzny wykonał  zaplanowane 3 zadania audytowe: 

1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie – podstawowym celem audytu 

było stwierdzenie stanu wdrożenia kart usług świadczonych przez Urząd                           

jak i uzyskanie racjonalnej pewności, że istniejący proces przebiega prawidłowo. 

2. Przegląd istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze  - głównym celem tego zadania było racjonalne zapewnienie Prezydenta 

miasta Tczewa, że proces naboru na wolne stanowisko w zakresie wnioskowania, 

wyboru ofert, przeprowadzenia rekrutacji i ogłoszenia wyniku jest zgodny                         

z przyjętymi procedurami. 

3. Weryfikacja funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

W 2008r. przeprowadzono  następujące zadania audytowe: 

1. Windykacja należności z podatków i opłat. – celem zadania było badanie efektywności 

i skuteczności zadań realizowanych w zakresie egzekucji należności oraz zgodności              

z przepisami prawa. 

2. Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy realizowaniu 

zamówień publicznych – celem zadania była ocena zgodności i efektywności systemu 

zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Tczewie z przepisami                       

o zamówieniach i finansach publicznych. 

 

W 2009 r. przeprowadzono 3 zadania zapewniające: 

1. Funkcjonowanie procedur kontroli wewnętrznej - celem kontroli była analiza 

funkcjonowania procedur ich zgodność z przepisami prawa. 

2. Adekwatność sieci szkół podstawowych i gimnazjów do sytuacji demograficznej               

– celem zadania była ocena kształtowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów                

w aspekcie zapewnienia realizacji obowiązku nauki oraz warunków ekonomicznych 

funkcjonowania tych szkół. 

3. Utrzymanie  dróg gminnych – celem zadania była analiza kosztów ponoszonych                

na utrzymanie dróg . 
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Na 2010 rok zaplanowano 5 zadań audytowych   z których 2 zadania są wykonane                 

a 3 zadanie w toku wykonywania: 

 

1. Funkcjonowanie systemu informatycznego – Ochrona danych osobowych                            

i archiwizacja – celem zadania była ocena zgodności zasady ochrony danych                        

z wymogami prawa i stanem faktycznym. 

2. Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 

3. Stan zaawansowania prac przy budowie infrastruktury transportowego węzła 

integracyjnego . 

 
 

6.  REALIZACJA INTERPELACJI RADNYCH 

 
W okresie  V kadencji radni Rady Miejskiej zgłosili 220 interpelacji, z tego 54 w okresie 

międzysesyjnym.  Zgłoszone interpelacje dotyczy różnych spraw, i tak  z zakresu: 

� gospodarki komunalnej    –  46  interpelacji, 

� inwestycji i remontów       –  63    interpelacje,   

� poprawy bezpieczeństwa , komunikacji i ruchu drogowego  –  33 interpelacje , 

� poprawy porządku i bezpieczeństwa w mieście – 18  interpelacji, 

� gospodarki finansowej - 9 interpelacji,   

� komunalnej gospodarki mieszkaniowej – 8 interpelacji,   

� promocji – 4 interpelacje,  , 

� planowania – 4 interpelacje,   

� sportu – 2 interpelacje,   

� spraw organizacyjnych – 2 interpelacje,   

� ochrony zdrowia – 2 interpelacje,   

� spraw różnych – 25  interpelacji  

oraz po 1 interpelacji  z zakresu komunikacji miejskiej, pamięci narodowej, zieleni 

miejskiej i rozwiązywania spraw alkoholowych. 

 

Spośród zgłoszonych  220  interpelacji: 

- 121  rozpatrzył Prezydent Miasta udzielając odpowiedzi na piśmie, 

- 99  pozostałe przekazano według właściwości do załatwienia przez:  

• Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym,  
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• Komendę Straży Miejskiej,  

• Starostwo Powiatowe,  

• Powiatowy Zarząd Dróg;  

• ″ Energia ″ Zakład Oświetlenia Sp.zo.o. w Sopocie,  

• Komendę Powiatową Policji,  

• Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

• Zakład Usług Komunalnych,  

• Zarząd Powiatu Tczewskiego,  

• Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,  

• Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad,  

• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.  

 

Na zgłoszone interpelacje radni otrzymali odpowiedzi na piśmie. W sprawach wymagających  

przesłania interpelacji  wg właściwości do załatwienia  przez inny podmiot, nie zawsze 

udawało się udzielić odpowiedzi w terminie, było to jednak niezależne od pracowników UM. 

 

7.  REALIZACJA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH 

Urząd Miejski w Tczewie w strukturze organizacyjnej posiada komórkę 

odpowiedzialną za prowadzenie zamówień publicznych, tj. Biuro Zamówień Publicznych,  

które  na wniosek wydziałów merytorycznych zajmuje się przede wszystkim 

przeprowadzaniem postępowań   o zamówienie publiczne, do których stosuje się przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

Średnio w ciągu roku Biuro Zamówień Publicznych przeprowadzało około                         

65 postępowań o zamówienie publiczne. Ilość przeprowadzonych postępowań                     

o zamówienie publiczne w latach 2006-2010 przedstawia poniższy wykres. 

 
 

WYKRES 1 ILOŚĆ POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W LATACH 
2006-2010 
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* Rok 2010 przedstawia stan na dzień 30.09.2010r. 
 

 

Prowadzone postępowania dotyczyły  głównie spraw w zakresie: 

a) ładu przestrzennego; 

b) gospodarki terenami i mieniem komunalnym; 

c) gospodarki wodno - ściekowej, odpadami komunalnymi i ochrony środowiska; 

d) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, wodę i gaz; 

e) budownictwa mieszkaniowego; 

f) dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego; 

g) lokalnego transportu zbiorowego; 

h) oświaty i wychowania; 

i) kultury i kultury fizycznej; 

j) ładu i porządku publicznego; 

k) handlu i usług; 

l) zdrowia i opieki; 

m) gospodarki finansowej; 

n) funkcjonowania administracji samorządowej. 
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8. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI MIASTA                       

    I  POLITYKI  INFORMACYJNEJ 

 

Niezależnie od realizacji planowanych zadań Prezydent Miasta w okresie kadencji             

w swej bieżącej działalności dużo uwagi poświęcał sprawom promocji miasta oraz 

współpracy z zagranicą. 

W dziedzinie promocji oraz polityki informacyjnej  podjęto szereg działań                       

i inicjatyw, z  których  do najważniejszych zaliczyć m.in. należy : 

 

 W zakresie działań  informacyjnych : 

Jednym z najważniejszych zadań Biura Promocji są działania informacyjne. Informacje 

dotyczące pracy samorządu miasta, Urzędu Miejskiego, a także działalności podległych mu 

jednostek przekazywane są społeczeństwu oraz mediom na wiele sposobów, w tym między 

innymi : 

� Bezpłatny Biuletyn Informacyjny „Panorama Miasta”, 

� strona internetowa  www.tczew.pl, 

� Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.tczew.pl, 

� serwisy informacyjne przekazywane na bieżąco drogą emailową, 

� Strony internetowe jednostek i stowarzyszeń  

 

W  zakresie   współpracy z mediami : 

Samorząd Miasta Tczewa konsekwentnie prowadzi otwartą politykę informacyjną. 

Dziennikarze mają otwarty dostęp  do osób, które piastują kierownicze funkcje w mieście jak i 

merytorycznych pracowników urzędu.  

Sesje Rady Miejskiej, są  otwarte. Szczegółowy program obrad zamieszczany jest  

każdorazowo w „Panoramie Miasta”, na stronie www.tczew.pl, w BIP oraz przesyłany do 

mediów.  

Serwisy informacyjne dotyczące działalności samorządu i wydarzeń w Tczewie  są przesyłane 

raz w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej. Otrzymują je regularnie: 

� „Polska. Dziennik Bałtycki”,  

� „Gazeta Tczewska”,  

� „Gazeta Wyborcza”  

� Miesięcznik „Echo Tczewa” 
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� Radio Gdańsk,  

� Radio Głos,  

� Radio Fabryka 

� Radio Plus 

� TVN 

� TVN 24 

� TVP Gdańsk,  

� Telewizja Tetka.  

� Telewizja Vectra 

� TV Tczew 

� Portal internetowy: www.tcz.pl 

� Portal internetowy www.wrotapomorza.pl 

� Portal internetowy www.ekociewie.eu 

� Portal internetowy www.wtczewie.org 

� Portal internetowy www.portalpomorza.pl 

� Informacje  przekazywane są także do TVP 1, TV Polsat, TV Polonia. 

Serwisy informacyjne dostępne są także na miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl 

(Przejrzysta Polska) 

Mimo przekazywania mediom wielu informacji, z których jak obserwujemy, chętnie 

korzystają, nie mamy wpływu na to, co w efekcie zostanie wydrukowane, wyemitowane.  

Z Radiem „Głos” oraz firmą Telkab podpisane zostały umowy o współpracy w zakresie 

przekazywania informacji. Telewizja TeTka, a także na bazie porozumienia pod koniec 2009 

roku TV Vectra  oprócz informacji bieżących, emituje cykl audycji z udziałem przedstawicieli 

samorządu miasta, na tematy najbardziej aktualne, wzbudzające największe zainteresowanie 

mieszkańców i także na przekazaniu których zależy urzędowi. Dziennikarze Radia „Głos”,          

w ślad za każdym wysłanym do nich serwisem informacyjnym, telefonują do Biura Promocji 

by nagrać  informacje i poszerzyć je. Pojawiają się one na bieżąco w audycjach radiowych. 

            

 Redagowanie „Panoramy Miasta” 

„Panorama Miasta” to ukazujący się od 1993 r. bezpłatny biuletyn informacyjny 

samorządu miasta Tczewa. Wydawana jest co miesiąc. Nakład wynosi  4 000 egzemplarzy.  

Co miesiąc pismo dostarcza wielu informacji na temat tego, czym zajmuje się Urząd Miejski i 

samorząd lokalny. Znajdują się w nim: wywiady, informacje z minionej sesji Rady Miejskiej, 

program kolejnej, informacje o inwestycjach miejskich, planowanych zmianach w mieście             
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o imprezach i ważnych wydarzeniach. Artykuły urozmaicane są fotografiami, tabelkami, 

wykresami i in.  

Biuletyn jest wysyłany do związanych z Tczewem osób i instytucji na terenie całego 

kraju i za granicą. Otrzymują go: honorowi obywatele Tczewa, przedstawiciele miast 

partnerskich, redakcje znanych periodyków, media lokalne i wojewódzkie oraz inni zasłużeni 

dla miasta tczewianie. Egzemplarz przekazywany jest także do: Biblioteki Narodowej             

w Warszawie, Krakowie oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Biuletyn przesyłamy także 

do zaprzyjaźnionych urzędów miast i gmin (Wejherowo, Gdynia, Dębno, Gdańsk, Kwidzyn, 

Gniew, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego). 

Aktualny numer „Panoramy Miasta” zamieszczany jest na miejskiej stronie internetowej 

www.tczew.pl 

 

Biuletyn Informacji Publicznej 

Biuletyn Informacji Publicznej stanowi element polityki informacyjnej 

Urzędu Miejskiego. Na stronach internetowych zamieszczane                         

są informacje dotyczące funkcjonowania urzędu.  

Do najważniejszych informacji publikowanych w BIP można zaliczyć uchwały Rady Miejskiej 

i ich projekty, oświadczenia majątkowe, sprawy dotyczące budżetu i podatków, strategię 

rozwoju, plan zagospodarowania przestrzennego, regulamin organizacyjny, statut miasta, 

informacje o naborze i konkursach, przetargi. Karty informacyjne zamieszczane na stronie 

informują w jaki sposób można załatwić konkretne sprawy w urzędzie, wydział 

odpowiedzialny podaje czas realizacji, potrzebne dokumenty, podstawę prawną, tryb 

odwoławczy i ewentualną wysokość opłat oraz druki wniosków potrzebne do załatwienia 

sprawy. Na stronie zamieszczone są również linki  do stron tematycznie związanych ze 

sprawami urzędu – strona : Straży Miejskiej, Biura Zamówień Publicznych,  Wydziału 

Planowania Przestrzennego, Rozwoju Miasta, a także  www.tczew.pl. Panel administracyjny 

podlega ciągłym modyfikacjom i rozbudowom tak aby zwiększyć funkcjonalność strony.  

 

Strona internetowa :    www.tczew.pl  

Strona internetowa nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza gdy chodzi o szybki 

przekaz informacji. Lista linków jest systematycznie poszerzana na wniosek poszczególnych 

instytucji oraz samodzielnie przez Biuro Promocji. 

Strona wskazuje też adresy mailowe do naszych miast partnerskich. Strona www.tczew.pl ma 

czytelny,  przejrzysty układ, jest przydatna zarówno mieszkańcom jak i turystom czy 
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przedsiębiorcom. Na www.tczew.pl można znaleźć ważne adresy i telefony (policja, straż 

pożarna, przychodnie, szpitale, szkoły, jednostki podlegające UM itd.). Jest też wykaz 

tczewskich firm wraz z danymi teleadresowymi. 

 

W okresie V kadencji  organizowano lub współorganizowano przy udziale Urzędu 

następujące stałe uroczystości  

� Święto miasta – 30 stycznia, 

• Dni Ziemi Tczewskiej, 

• Uroczystości związane z wybuchem Powstania Warszawskiego, 

• Uroczystości związane z obchodami wybuchu II wojny światowej, 

• Święto Niepodległości – 11 listopada, 

• Wigilijne spotkania opłatkowe. 

 

Poniżej  przedstawiono wykaz ważniejszych  doraźnych uroczystości organizowanych lub 

współorganizowanych  przy udziale Urzędu w okresie V kadencji  : 

 

� Dzień z Telewizją Gdańsk, 

� Dzień bez samochodu, 

� 150 rocznica otwarcia Mostu Tczewskiego, 

� Tour de Pologne, 

� Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej Familia - Tczew 2007, 

� Otwarcie Sezonu Turystycznego i Przystani na Wiśle 

� Jubileusz 750-lecia miasta 

� Jubileusz XX-lecia samorządności 

� Harcerski Rajd Rodło 

� Zawody Strongman i Strongwoman 

� Zawody Highlander 

W okresie sprawozdawczym prezentowano miasto Tczew na niżej wymienionych targach: 

 

• TARGACH INWESTYCJI I KOOPERACJI INFRASTRUKTURA POMORZE 2009, 

• MIĘDZYNARODOWYM  ZLOCIE  ŻEGLARSKIM  W KRYNICY, 

• XVI TARGACH  TURYSTYCZNYCH  MARKET TOUR W SZCZECINIE, 

• XI GDAŃSKICH TARGACH  TURYSTYCZNYCH, 
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• TARGACH  TURYSTYCZNYCH  W KRYNICY MORSKIEJ, 

• JARMARKU  DOMINIKAŃSKI M, 

• V JARMARKU  ŁÓDZKIM, 

• DZIAŁKOWYM ŚWIĘCIE  PLONÓW.  

 

Poniżej przedstawiono wykaz  publikacji dotyczących miasta i regionu zakupionych               

w celach promocyjnych w  latach 2006 – 2010 : 

 

� „Album Tczewski 1945 – 2000”. Początek i koniec autorstwa Józefa Golickiego, 

� „Harcerska Orkiestra Dęta im. St. Moniuszki” pod redakcją Kazimierza Ickiewicza,  

� „Teatr Polski, Litwy i Rosji XXw.” materiały z sesji teatrologicznej zorganizowanej                 

w Tczewie, 

� „Grzegorz Ciechowski 1957-2001 wybitny artysta rodem z Tczewa” pod red. Jana Kulasa, 

� „Kronika 85 lat KKS „Unia” w Tczewie 1922-2007” autorstwa Jana Stachowiaka, 

� „Album Tczewski - Tczewskie Mosty przez Wisłę” autorstwa Józefa Golickiego, 

� wydruk książki „Jaś Skorupka” uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, 

� Album „Tczew - Poezja miasta” A. Grzesińskiego, 

� „U Andzi i Maćka na Kociewiu” J. Ziółkowskiego, 

� „W rumiankowej dolinie” B. Ronowskiej, 

� „Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia” G. Pierzynowskiej, 

� „Tczewskie szlaki turystyczne” Cz. Glinkowskiego, 

� „Tczew - wizerunek dawny i współczesny” K.Ickiewicza i J. Ziółkowskiego, 

� „Album Tczewski - Tczewskie Mosty przez Wisłę” autorstwa Józefa Golickiego. 

� „Kociewie kraina z tradycją” - Stowarzyszenie Instytut Kociewski, 

� „Pomorskie ślady Marszałka J. Piłsudskiego” - Stowarzyszenie Miłośników Tradycji 

Mazurka Dąbrowskiego, 

� „Zabytkowy most Tczewski” W. Afelt, 

� „Staromiejska fara i klasztor dominikanów” J. Golicki, 

� Albumy "Polaków dzieje malowane” Wydawnictwo Demart, 

� „II wojna światowa wybuchła w Tczewie” K. Ickiewicz, 

� „Elementarz gwary kociewskiej” Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury 

„Ognisko”, 

� „Z głębokiego lądu nad morze” o prof. Lisowskim, 
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� „Księga statystyczna miasta” - język angielsko-polski, niemiecko-polski, 

� „Tczewski Genius Locci”, 

� „Wyjechać i nie wracać” - T. Hildebrand, 

� „Kodeks Tczewski z Lubeki”, 

� „Kociewie kraina z tradycją”, 

� „Odcienie Zycia”- P. Rąbka. 

 

Z okazji 750-LECIA  MIASTA TCZEWA zakupiono i wydano  następujące  upominki                   

i materiały promocyjne  : 

 

� Obrazy z wizerunkiem miasta Tczewa na 750-lecie,  

� Puszki płaskie i długie z panoramą miasta i logo 750-lecia, 

� Proporczyki z herbem miasta i logo 750-lecia, 

� Bombonierki z dukatem lokalnym 4 Dersławy i zabytkami miasta oraz z logo 750-

lecia, 

� Płaskorzeźby z wizerunkiem Urzędu i logo 750-lecia, 

� Komplet pióro- długopis z logo 750-lecia,  

� Znaczki pocztowe, 

� Gra planszowa z okazji 750-lecia Miasta Tczewa, 

� Maskotka  Skrzata Samborka, 

� Zegar z nadrukiem z logo 750-lecia, 

� Flagi z logo 750-lecia, 

� Blistry z trzema monetami jubileuszowymi, 

� Porcelana stołowa z logo 750-lecia. 

Przy realizacji zadań związanych z promocją współpracowano między innymi z: 

� Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie”, 

� Centrum Wystawienniczo - Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie,  

� Tczewskim Towarzystwem Kulturalnym "Brama" , 

� Kociewskim Kantorem Edytorskim, 

� Centrum Kultury i Sztuki, 

� Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji, 

� Fundacją Domu Kultury, 

� Hufcem ZHP, 

� Organizacjami pozarządowymi 
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9. KIEROWANIE URZĘDEM  MIEJSKIM   I REPREZENTOWANIE  

    MIASTA  NA  ZEWNĄTRZ: 

 

9.1. Kierowanie Urzędem Miejskim 

 

Sprawność i skuteczność działania Urzędu Miejskiego uzależniona była w dużej mierze 

od właściwego doboru kadry do wypełniania obowiązków i zadań nałożonych na Urząd 

Miejski oraz od wyposażenia stanowisk w urządzenia niezbędne do pracy. 

Najważniejszym czynnikiem , który ma wpływ na sprawność i skuteczność działania Urzędu 

Miejskiego , zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców są pracownicy. Oni, ich 

wiedza, umiejętności , znajomość zagadnień tworzą wizerunek Urzędu na zewnątrz i 

stanowią źródło opinii o Urzędzie. W okresie bieżącej kadencji dużą wagę przywiązywano 

do podnoszenia umiejętności i wiedzy pracowników, a także wyposażenia ich w odpowiedni 

sprzęt. 

Oceniając kadrę Urzędu należy uznać, iż jest ona dobrze przygotowana do wypełniania 

obowiązków służbowych i wykonywania coraz to nowych zadań, na powyższą ocenę składa 

się : 

- wymagane odpowiednie wykształcenie na zajmowanym stanowisku, 

- podnoszenie przez pracowników swych kwalifikacji, 

- udział w organizowanych szkoleniach dla pracowników. 

 

Na początku bieżącej kadencji zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło 174 osoby,               

tj. 165,83 etatów , w tym  24  pracowników Straży Miejskiej  i  18 pracowników obsługi. 

W okresie kadencji 2006-2010 w związku z przejęciem nowych zadań określonych                   

w ustawach nastąpił wzrost zatrudnienia o około 6 % . Na  koniec czerwca 2010r. Urząd 

Miejski zatrudniał 182 osoby tj. 175,58  etatów, w tym 30 pracowników Straży Miejskiej          

i  13 pracowników obsługi. Wzrost  zatrudnienia  spowodowany był  przede wszystkim  

zmianą przepisów , które skutkowały zwiększeniem ilości  zadań między innymi                           

w  następujących wydziałach : Budżetu i Podatków, Planowania Przestrzennego, Spraw 

Komunalnych, Inwestycji i Remontów , Rozwoju Miasta oraz Biura Zamówień Publicznych  

oraz powstaniem Centrum Monitoringu. Urząd Miejski  przy realizacji poszczególnych zadań 

posiłkuje się osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych, 

a także osobami odbywającymi staż. Wszystkie te formy zatrudnienia są finansowane lub 
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współfinansowane  z Powiatowego Urzędu Pracy, co powoduje mniejsze obciążenie budżetu 

miasta. 

 

Spośród  ogółu zatrudnionych – wykształceniem wyższym legitymuje się                             

97 pracowników , wykształceniem średnim 77 , wykształceniem zasadniczym                               

i podstawowym 8  pracowników. 

Na studiach wyższych i podyplomowych wykształcenie uzupełnia 12 pracowników. 

W okresie bieżącej kadencji zanotowano następujący ruch kadrowy : przyjęto do pracy                  

94  osób, zwolniono w tym okresie 71 osób. 

Podstawową przyczyną zwolnienia pracowników to: 

- przeniesienie zadań do Centrum Kultury i Sztuki, 

- przejście na emeryturę, 

- zwolnienie na własną prośbę, 

- wygaśnięcie umowy  zawartej na czas określony, 

- rozwiązanie umowy o pracę z powodu niezdolności do pracy. 

Poniżej przedstawiono liczbę pracowników zatrudnionych i zwolnionych                               

w poszczególnych latach : 

 
ROK Liczba pracowników zatrudnionych Liczba pracowników 

zwolnionych 
2006 1 4 
2007 29 29 
2008 20 17 
2009 23 17 
2010 21 4 
razem 94 71 

 

Niezależnie od podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szkołach wyższych 

pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych 

organizowanych przez : 

 

• Pomorskie Centrum Szkoleniowe Gdańsk, 

• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

• Centrum Szkoleń  Administracja Publiczna PI, 

• PEXnet Centrum Szkoleń i Administracji Publicznej Wrocław, 

• Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego Sopot, 

• Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe , 
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• Szkoła Administracji Samorządowej, 

• oraz inne. 

   Z tej formy podnoszenia kwalifikacji w okresie czteroletnim wysłano pracowników na  372 

szkolenia . 

Poniższa tabelka obrazuje formy podnoszenia kwalifikacji pracowników UM                                 

w poszczególnych latach: 

 
Forma podnoszenia kwalifikacji 2006 2007 2008 2009 2010 Ogółem 

- na studiach wyższych zawodowych  11 1 4 1 2 19 

- na studiach wyższych magisterskich  3 2 4 5 1 15 

- na studiach podyplomowych  1 2 1 1 3 8 

- na kursach, szkoleniach  9 97 117 101 48 372 

Razem 24 102 126 108 54 414 

 
Ważnym elementem , który ma też zasadniczy wpływ na sprawność i skuteczność 

działania jest wyposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt oraz odpowiednie warunki 

pracy.   

 W latach 2006 - 2010 r. wykonano  prace remontowo – budowlane i inwestycyjne, które 

zmierzały do poprawy warunków pracy, lepszej obsługi interesantów i polepszenia estetyki 

pomieszczeń. Ogółem wykonano 28 zadań remontowo-modernizacyjnych na ogólną kwotę  

831.063,37 zł. 

 
Zakup ważniejszych urządzeń i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego  
 

Wyposażenie kupowano  po otrzymaniu potrzeb wydziałów UM w oparciu o zaplanowane             

na dany rok środki finansowe w  budżecie. Wydziały Urzędu doposażono w tych latach                     

w nowe meble i urządzenia biurowe. Zakupiono samochód osobowy, 7 kserokopiarek, 

frankownicę, 22 niszczarki, dalmierz laserowy, GPS , odśnieżarkę spalinową oraz stację 

zmiękczania wody do kotłowni.  

Ponadto zakupiono : 

� System  antywirusowy , 

� Serwer  sieciowy, 

� System Stock drukarka ,  

� kolektor danych, 

� Sieć komputerową Pawilon,  
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� System Audit Pro, 

�  sprzęt komputerowy,  w tym drukarki oraz monitory 

�  przełączniki sieciowe, 

� System informacji prawnej LEX, 

�  Infomaty, 

� system Antywirusowy i antyspamowy, 

� kioski internetowe, 

� urządzenia sieciowe, 

� stanowisko oglądu monitoringu, 

� Kamery - system monitoringu, 

� Rejestrator  PELCO DX8132-2000, 

� System Informacji Przestrzennej , 

� kamery do monitoringu, 

� pamięć dyskową rejestratora DX 8100 , 

� centralny  zasilacz UPS firmy APC G35 dla Centrum Monitoringu, 

� serwery  HP , 

� meble i sprzęt do Centrum Monitoringu, 

 

Wykonano też : 

� kanalizację teletechniczną, 

� koncepcję techniczną sieci miejskiej , 

� dokumentację techniczną dla  kanalizacji Sieci Miejskiej Etap I , 

� dokumentację projektową na przebudowę budynku i  zagospodarowania działki nr 615 

obr 8 przy ul. Wąskiej 32 i 33 w Tczewie, 

� przepusty dla kabli światłowodowych, zasilanie kamery na  osiedlu Witosa, 

� kanalizację  teletechniczną wraz z zasilaniem elektrycznym Niecki Jedności Narodu, 

� dokumentację sieci Wimax , 

� instalację teletechniczną przy ul. Saperskiej wraz z adaptacją punktu dystrybucyjnego , 

� montaż  kamer wraz z urządzeniami światłowodowymi, 

� Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej 32/33, 

� dokumentację projektową  stacji radiowych dla miejskiej sieci bezprzewodowej 

„Wimax”  

� dokumentację techniczną wraz z kosztorysem, kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb 

sieci etap II, 
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�  kanalizację telekomunikacyjną na potrzeby monitoringu miejskiej,  

� systemy bezpieczeństwa w Centrum monitoringu miejskiego , 

� Studium wykonalności dla projektu dot. rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego , 

� dojazd oraz parkingu przy budynku Centrum Monitoringu,  

� łącze światłowodowe pomiędzy Urzędem Miejskim a Centrum Monitoringu,  

� przeniesienia urządzeń systemu monitoringu, 

oraz rozszerzono oraz zmieniono funkcjonalność Systemu Informacji Przestrzennej - 

OPTER wraz z hurtownią danych 

 

W 2002 roku Prezydent Miasta określił politykę jakości, opracowano i wdrożono 

system zarządzania jakością , co zaowocowało przyznaniem certyfikatu jakości wg normy 

ISO 9001-2000 w październiku 2002r.  

Po recertyfikacji w 2005 i  2008 roku  oraz audycie pośrednim w 2009r. , jednostka 

certyfikująca Polski Rejestr Statków potwierdził,  że Urząd Miejski w Tczewie spełnia wymogi 

określone w normie ISO 9001-2009 , a system zarządzania jakością jest utrzymany                            

i ciągle doskonalony, co też potwierdził audyt pośredni we wrześniu 2010r. 

 

W 2006 r. Rada Miejska w Tczewie wyraziła wolę przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew                        

do udziału w akcji społecznej „Przejrzysta Polska” prowadzonej przez Gazetę Wyborczą      

przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji, 

Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz                           

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. 

Celem akcji było  promowanie uczciwości i skuteczności działania w samorządach, 

doskonalenie praktyki sprawowania władzy i administrowania, dążenie do wyeliminowania 

korupcji i patologii, co  przyczyniło  się do poprawy jakości życia publicznego                        

oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Efektem tego było uzyskanie przez miasto i 

Urząd Miejski  certyfikatu „Przejrzystej Polski” W roku 2008 przystąpiono do kolejnego etapu 

akcji,  który miał na celu przyjrzenie się, jak Urząd realizuje    zasadę partycypacji społecznej, 

na ile trwałe są usprawnienia wprowadzone przez Samorząd w trakcie trwania programu i jak 

wpłynęły one na relacje między administracją a obywatelami. Rezultatem  było uzyskanie 

kolejnego certyfikatu przyznanego na lata 2008-2010. 
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9.2. Reprezentowanie miasta na zewnątrz 

 

W okresie bieżącej kadencji Prezydent Miasta  reprezentował miasto  z okazji : 

• zawieranych umów partnerskich z zaprzyjaźnionymi miastami oraz reprezentował 

miasto w czasie pobytów zagranicznych, 

• świąt państwowych i lokalnych, 

• różnych uroczystości organizowanych na terenie miasta i poza jego granicami. 

 

Ponadto Prezydent Miasta realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej              

w zakresie obrony cywilnej pełniąc funkcję szefa obrony cywilnej miasta i podejmował 

decyzje w tym zakresie. Szczegółowe omówienie tego zadania zawarte jest w Raporcie o stanie 

miasta pod. poz. 3.2.3.2 

Również jako Przewodniczący Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego podejmował 

następujące działania : 

� zatwierdzał plan operacyjny miejskiego komitetu przeciwpowodziowego, 

� kierował pracami Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, szczególnie                       

w chwilach zagrożenia, 

� podejmował decyzje o ogłoszeniu i odwoływaniu stanu pogotowia 

przeciwpowodziowego na terenie miasta Tczewa, co miało miejsce w  2010 r.,                   

w związku z podwyższonym stanem wody na Wiśle. 

 

Dla realizacji w/w zadań wnioskował do władz wojewódzkich o zabezpieczenie niezbędnych 

środków na ochronę przed skutkami powodzi. 
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                           Załącznik Nr 1 
 
 

Zestawienie ilości zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta 
w okresie kadencji 2006-2010 

 
 
L.p Zakres 

podejmowanych 
zarządzeń 

2006 
XI-XII 

2007 2008 2009 2010 
 ( I półrocze) 

Ogółem 

 
1.  

 
Gospodarka mieniem 

 
22 

 
359 

 
313 

 
281 
 

 
163 

 
1138 

 
2. 
  

 
Zamówienia 
publiczne 

 
4 

 
73 

 
117 

 
105 
 

 
23 

 
322 

 
3.  

 
Budżet i podatki 

 

 
6 

 
35 

 
42 

 
52 

 
22 

 
157 

 
4.  

 
Oświata 

 
2 

 
27 

 
17 

 
31 
 

 
10 
 

 
87 

 
5.  

 
Organizacyjne 

 

 
5 

 
51 

 
28 

 
31 

 
11 

 
126 

 
6.  

 
Sprawy komunalne 

 

 
2 

 
2 

 
3 

 
5 

 
4 

 
16 

 
7.  

 
Sprawy społeczne 

 

 
1 

 
12 

 
13 

 
11 

 
7 

 
44 

 
8. 

 
Sprawy pozostałe 

 
1 

 
6 

 
4 

 
8 
 

 
5 

 
6 

 
            

 
ogółem 

 
43 

 
559 
 

 
540 

 
524 

 
245 
 

 
1911 
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                                    Załącznik Nr 2 

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Tczewie 
 

Ilość uchwał Rady Miejskiej w Tczewie i stopień ich realizacji 
 

 
 

Okres 
rozliczeniowy  

Uchwały 
podjęte  

Uchwały 
skierowane 
do 
Prezydenta 
Miasta  

 
Uchwały 
organizacyjne  

 
Uchwały  
zrealizowane  

 
Uchwały 
w toku 
realizacji  

 
Uchwały 
niezrealizowane 

12.11.2006r. 
– 

31.12.2006r. 

 
22 

 
9 

 
13 

 
22 

 
_______ 

 
_______ 

2007  
118 
 

 
98 

 
20 

 
107 

 
11 

 
_______ 

2008  
111 
 

 
93 

 
18 

 
100 

 
8 

 
3 

 
2009  

116 
 

 
93 

 
23 

 
94 

 
22 

 
_______ 

 
2010 ( IX )  

69 
 

 
56 

 
13 

 
54 

 
15 

 
_______ 

 
Ogółem  

436 
 

 
349 

 
87 

 
377 

 
56 

 
3 
 

 
 
* Niezrealizowane uchwały to :  
 

• Uchwała Nr XIX/ 166//2008 Rady  Miejskiej w Tczewie 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.  
 

• Uchwała Nr XIX/167/2008 Rady  Miejskiej w Tczewie 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. 

 
• Uchwała Nr XIX/168/2008 Rady  Miejskiej w Tczewie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
 
Wojewoda  Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził  nieważność w/w uchwał . 
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      Załącznik Nr  3 

 

Zestawienie ilościowe spraw i wniosków wnoszonych do Urzędu Miejskiego 

w okresie od XI 2006 – 31.06.2010r. 

 
Wpływ spraw i wniosków w poszczególnych latach 

 
 

Lp. 
 

Nazwa wydziału 
od XI 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

do 
31.06.2010 

 
Razem 

 
1. 

Kierownictwo 
Urzędu :  Prezydent, 
Z-cy, Sekretarz  

 
433 

 
3.648 

 
2.659 

 
6.591 

 
1361 

 
14.692 

 
2. 

Architektury i 
Rozwoju Miasta 
/planowania 
przestrzennego 

 
156 

 
1.123 

 
1.107 

 
1.252 

 
553 

 
4.191 

 
3. 

Oświaty, Kultury i 
Sportu 

 
294 

 
2.487 

 
2.261 

 
2.565 

 
664 

 
8.271 

 
4. 

 
Spraw Obywatelskich 

 
1771 

 
11.815 

 
10.022 

 
9.375 

 
4.955 

 
37.938 

 
5. 

 
Spraw Społecznych 

 
537 

 
2.739 

 
2.585 

 
2.762 

 
1790 

 
10.413 

 
6. 

Gospodarki Mieniem 
Komunalnym 

 
229 

 
1.587 

 
2.944 

 
2.493 

 
1402 

 
8.655 

 
7. 

Budżetu i Podatków 
oraz  Skarbnika 
Miasta 

 
733 

 
5.487 

 
7.788 

 
6.467 

 
3.448 

 
23.923 

 
8. 

 
Budżetu Urzędu 

 
63 

 
358 

 
278 

 
333 

 
345 

 
1.377 

 
9. 

 
Spraw Komunalnych 

 
133 

 
1.270 

 
1.494 

 
1.622 

 
925 

 
5.444 

 
10. 

Inwestycji i 
Remontów 

 
204 

 
762 

 
554 

 
510 

 
233 

 
2.263 

 
11 

 
Gospodarczy 

 
148 

 
611 

 
537 

 
474 

 
38 

 
1.808 

 
12. 

Biuro Zamówień 
Publicznych 

 
62 

 
453 

 
413 

 
906 

 
114 

 
1.948 

 
13. 

Biuro Integracji 
Europejskiej/ 
Wydział Rozwoju 

 
21 

 
73 

 
43 

 
52 

 
65 

 
254 

 
14. 

 
Biuro Promocji 

 
34 

 
72 

 
36 

 
39 

 
53 

 
234 

 
15. 

Centrum 
Informatyczne 

 
19 

 
64 

 
113 
 

 
74 

 
34 

 
304 

 
16. 

Wydział 
Organizacyjny 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

 
434 
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17. 

 
Straż Miejska 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15 

 
69 

 
84 

 
18. 

 
Biuro Prawne 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27 

 
69 

 
96 

 
19. 

Zarządzania 
Kryzysowego 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25 

 
25 

 
20. 

 
Kontrola budżetu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
21. 

 
Ogółem 

 
4.837 

 
32.549 

 
32.834 

 
35.684 

 
16.453 

 
122.357 
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Załącznik Nr 4 
 

Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych 
w okresie od    2006  – VI 2010 

 
 
 

Lp. 
 
 

 
 

Nazwa wydziału 

 
 

Ilość wydanych decyzji 

 
Ilość złożonych odwołań 
do organów II instancji 

 
 

Ilość uchylonych decyzji 

1. Architektury i Rozwoju Miasta/ Planowania 
Przestrzennego 

 
66 

 
- 

 
- 

 
2. 

 
Oświaty, Kultury i Sportu 

 
6.627 

 
5 

 
- 

 
3. 

 
Spraw Obywatelskich 

 
931 

 
19 

 
1 

 
4. 

  
Spraw Społecznych 

 
14.139 

 
5 

 
- 

 
5. 

 
Budżetu i Podatków 

 
64.514 

 
21 

 
3 

 
6. 

 
Spraw Komunalnych 

 
1.329 

 
2 

 
- 

 
7. 

 
Gospodarki Mieniem Komunalnym 

 
285 

 
- 

 
- 

 
8. 

 
USC 

 
1264 

 
- 

 
- 

 
Ogółem  

 

 
89.155 

 
52 

 
4 
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                 Załącznik Nr  5 

Zestawienie wpływu i załatwiania skarg i wniosków 

 w okresie XI 2006- 31.06.2010 

 
 
 

Lp. 

 
 

Rok 

 
Liczba  

wniesionych 
skarg 

 
Wydział do którego 

skierowano rozpatrzenie 
skargi 

 
Bezpośrednio 

od 
mieszkańców 

Bezpośrednio od 
jednostek, org. wojew. 

centr. i innych 
np. podmiotów 
gospodarczych 

 
Liczba 

załatwionych 
skarg 

 
Uwagi 

 
1. 

19.11.2006-
31.12.2006 

 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2. 

 
2007 

 
8 

 
WOK, WSK, WGM, WPP, 

ZGKZM 
 

 
7 

Wojewoda Pomorski -1  
8 

 
- 

 
3. 

 
2008 

 
6 
 

 
Komisja   Rewizyjna, 

WSK, WSS 
 

 
3 

Urząd Marszałkowski, 
Wojewoda Pomorski -3 

 
6 

 
- 

 
4. 

 
2009 
 

 
7 

 
WSK, WGM/Komisja 
Rewizyjna, WSS, SM, 

WBM, ZGKZM 

 
5 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości Biuro 
Ministra Wydział Skarg 

i Wniosków -1 
GIODO - 1 

 
7 

 
- 

 
5. 

 
2010 ( VI) 

 

 
2 

 
WSK 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
6. 

 
ogółem 

 
23 
 

 
- 

 
17 

 
6 

 
23 

 
- 
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