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WPROWADZENIE 

 

Materiał, który przekazujemy zawiera najważniejsze dane zestawione w tabelach,              

w ujęciu merytorycznym. obrazują one stan miasta na początku kadencji w 2006 roku oraz na 

30.06.2010r.  

Raport w sposób syntetyczny przedstawia też sprawozdanie z  realizacji zadań 

własnych, zleconych i powierzonych, w tym kształtowanie się dochodów i wydatków 

budżetowych, stan infrastruktury technicznej, bazy oświatowej , kulturalnej i sportowej,               

a także efekty w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w tym funduszy unijnych,                 

na realizację zadań przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne.  

Przedłożony materiał pozwala również na dokonanie oceny, czy i w jakim stopniu 

udało się zrealizować cele określone w Strategii Rozwoju Miasta Tczew na lata 2008 – 2013 

oraz innych dokumentach strategicznych, planistycznych.    
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I. OGÓLNA INFORMACJA O MIEŚCIE 

 

     Tczew jest czwartym co do wielkości miastem Województwa Pomorskiego, po 

Gdańsku, Gdyni i Słupsku. To miasto z bogatą historią i jasną wizją przyszłości określoną w 

strategii rozwoju i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. To miasto, które swój dalszy rozwój 

łączy z powrotem nad Wisłę, wzrostem atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i świadome 

szansy jaką daje możliwość korzystania z funduszy unijnych oraz bliskość autostrady A-1. 

Tczew jest położony na Kociewiu, drugim co do wielkości, obok Kaszub , regionie na 

Pomorzu. Ma ca 60 tysięcy mieszkańców. Położone jest we wschodniej części województwa 

pomorskiego w odległości około 30 km na południe od Gdańska, na osi drogi Krajowej Nr 1 

północ-południe w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania powyższej drogi z drogą krajową 

Nr 22 wschód – zachód  ( Berlin – Królewiec ) w miejscu rozwidlenia magistrali kolejowej 

Gdańsk-Bydgoszcz, Gdańsk – Warszawa. Tczew stanowi ważny węzeł komunikacji 

kolejowej.. 

Od wschodu Tczew graniczy z gminą Lichnowy i Miłoradz, od północy, zachodu i południa z 

gminą Tczew. Naturalną granicę miasta tworzy od wschodu rzeka Wisła. 

 

Tczew w liczbach   

1. Powierzchnia : 22,3 km2  
2. Liczba mieszkańców :  
 
 

Liczba mieszkańców na dzień  30.06.2006r. na dzień  30.06.2010r. 
na pobyt stały 59 608 59 084 

na pobyt czasowy 995 1089 
Ogółem 60.603 60173 

 
 
3. Zarejestrowanych jest   3814   podmiotów gospodarczych. 
4.   Tczew w sieci : 

• www.tczew.pl →Oficjalna strona informacyjna miasta 

• www.bip.tczew.pl →Biuletyn Informacji Publicznej 

• www.gospodarka.tczew.pl → strona poświęcona gospodarce miasta Tczewa 

• www.strazmiejska.tczew.pl →oficjalna strona straży miejskiej w Tczewie 

• www.tczewnadwislanski.pl   →strona poświecona projektom związanych z  

                                                         powrotem Tczewa nad Wisłę 

• www.zp.tczew.pl →strona poświęcona zamówieniom publicznym  
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5. Miasta partnerskie 
 

• Barking & Dagenham (Anglia),  
• Kursk (Rosja),  
• Birżai ( Litwa) ,  
• Lew Hasharon (Izrael),  
• Witten (Niemcy),  
• Werder (Niemcy), 
•  Beauvais (Francja), 
•  Dębno (Polska). 
• Ilijaczowsk ( Ukraina) 
• Aizkraukle (Łotwa) 

 
6. Stowarzyszenia i organizacje, do których należy miasto Tczew: 
 

• Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej 
• Forum Rewitalizacji 
• Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 
• Związek Miast Nadwiślańskich 
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”” 
• Stowarzyszenie Żuławy 
• Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 

 
 
7. Istniejące strategie , programy i plany   : 
 

• Program Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa na lata 2003-2015 
• Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa  w Tczewie na lata 2004-2017  
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
• Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2013 
• Wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego  
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa 
• Gminny Program Opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2010-2013 
• Program Rewitalizacji Miasta Tczewa  
• Plan Modernizacji i Rozwoju ZWiK  Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009-2011  
• Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 
• Gminny Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 
• Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 
• Program ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej w Województwie 
Pomorskim 

• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
• Program poprawy bezpieczeństwa 
• Plan aktywizacji społecznej 
• Kierunki prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2007-2010 
• Program Rozwoju Sportu na lata 2008-2010 
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• Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  
• Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 
pozarządowymi 

• Plan reagowania Kryzysowego  Miasta Tczewa 
• Plan „Bezpieczne Miasto” 
• Plan „Czyste Miasto” 
• Program „Bezpieczna Dzielnica” 
• Program profilaktyczny „Ze Strażą Miejską w Tczewie Bezpiecznie” 
• Program „Bezpieczne Wakacje” 

 
 
8. Nagrody i wyróżnienia : 
 

• Dyplom Rady Europy ( 2001 r. ), 
• I miejsce  w rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową za dostępność 
marketingową (2001 r. ), 

• Nagroda główna w konkursie na „Najpiękniejsze miasto Tour de Pologne 2003” w 
kategorii miast startowych ( 2003 r., 2004 r. ), 

• Brązowy Laur Edukacji Samorządowej w kategorii urzędów zatrudniających ponad 80 
pracowników dla UM w Tczewie  ( 2004r.), 

• wyróżnienie Gmina MANAGER za najlepiej zarządzaną gminę w Województwie 
Pomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (   2006r.) i  (2008 r.), 

• tytuł „nominowany do nagrody w konkursie „Innowacyjna Gmina „ (  2006 r. ), 
• wyróżnienie - Certyfikat Akcji „Przejrzysta Polska” (   2006r.), 
• Laureat konkursu „Gmina, Powiat, Związek lub Stowarzyszenie jest otwarte na 
fundusze strukturalne”, 

• Wyróżnienie I-go stopnia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Pomorskiego 2007 za realizację przedsięwzięcia Bulwar Nadwiślański w Tczewie”            
( 2007r.) 

• Nagroda Przyjaznego Brzegu  za rok 2007 na nową formułę Muzeum Wisły, budowę 
bulwarów i przystani – nagroda przyznawana przez PTTK i PZŻ ( 2008 r. ), 

• CUD UNIJNY w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje”- 
I miejsce w kategorii „Rewitalizacja” na realizację CWRDW ( 2008 r. ), 

• Certyfikat  jakości ISO 9001:2000  dla UM w Tczewie (  2008 r.), 
• Nagroda Prezesa  Honorowego PROT dla miasta Tczewa za budowę nowoczesnej 
przystani jachtowej na Wiśle ( 2009r. ), 

• Wyróżnienie „Dobra Praktyka Rewitalizacji” Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji               
( 2010r.), 

• Certyfikat Akcji PRZEJRZYSTA POLSKA na lata 2008-2010. 
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II.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNLANEGO               

      NA KONIEC KADENCJI 

 

W okresie KADENCJI 2006-2010 prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym 

zgodnie z planami dochodów i wydatków budżetowych oraz uchwałami Rady Miejskiej                               

i zarządzeniami Prezydenta Miasta. 

Od początku kadencji do dnia dzisiejszego Rada Miejska podjęła  45 uchwał związanych                       

z gospodarką mieniem komunalnym. 

 
 Na dzień 30 czerwca 2010 r.  Gmina Miejska Tczew  była  właścicielem  7 076 185 m2  
(707,6185 ha) gruntów  o łącznej wartości 556 940 915,57 zł    
 

W okresie bieżącej kadencji obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco : 

 

1. NABYCIE 

Poniżej wyszczególniono jak przedstawiało się nabycie w poszczególnych latach, podano 

podstawę przejęcia i określono wartość przejmowanych nieruchomości. I tak, : 

W roku  2006: 
 

Lp. Podstawa przejęcia Położenie 
Ilość 
działek
/lokali 

Pow. w m2 
działek/ lokali* 

Wartość w zł 

Oś. Bajowe 3 1 214 27 351 
ul. Głowackiego 5 12 736 511 284 1 

Pod drogi, podział 
nieruchomości 

ul. Głowackiego 2 830 35 000 
2 Za zal. z tyt. podatku ul. Za dworcem 3 5 195 141 520 

3 
Zrzeczenie 
użytkowania 
wieczystego 

Oś. Czyżykowi, 
Suchostrzygi, 
Śródmieście II 

33 42757 3 178 814 

4 Wykup ul. Łazienna 1 20 11 200 
5 Darowizna ul. Elżbiety 1 52 1 114 

ul. Woj. Polskiego 1 750 58 210 
6 

Wyrok Sądu – 
nieodpł. nabycie ul. Pomira 1 544 37 000 

7 
komunalizacja – dz. 
zabudowana 

ul. Kopernika 4 1 465 300 000 

8 
nieodpłatne 

przekazanie lokali 
mieszkalnych 

ul. Elżbiety, 
Gdańska, Al. 
Solidarności, 
Młyńska, Jurgo 

29    
62* 

8140          
3 033* 

2 099 722 

 Razem  
51   
62* 

64 563       
3 033* 

6 401 215 
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w roku  2007: 
 
  

L.p. 
Podstawa 
przejęcia 

Położenie 
dotychczasowy 

właściciel 
ilość 

działek 
Pow. w m2 
działek 

Wartość   
w zł 

ul. Zamkowa osoba fizyczna 6 3 596 248 346 1 pod drogi, podział 
nieruchomości  

ul. Głowackiego osoba fizyczna 3 2 334 64 297 

ul. Kusocińskiego  osoba fizyczna 3 207 12 752  
2 

 
Wykup pod drogi 

ul. Głowackiego osoba fizyczna 3 3 082 25 714 

3 Darowizna ul. Elżbiety wspólnota 2 1 294 2 228 

 Razem   17 10 513 353 337 
 
W roku  2008 : 
 
  

L.p. Cel nabycia Forma nabycia 
Ilość 
działek 

Pow. w m2 Wartość w zł. 

zakup 9 5 232 335 989 

z mocy prawa – podziały 
nieruchomości 5 7 226 514 201 1  Pod drogi 

darowizna 7 14 191 0 

zakup 5 107 235 370  020 
2 Na cele inwestycyjne 

zamiana 2 70  10 287                            

 
 
w roku  2009: 

  

L.p. Cel nabycia Forma nabycia 
Ilość 
działek 

Pow. w m2 

Wartość 
nabytych 

nieruchomości  
w zł. 

zakup 3 356 46 513 

z mocy prawa – podziały 
nieruchomości 1 852 58 405 1  Pod drogi 

darowizna 28 77 261 7  417 918 

zakup 7 38 004 4 736 189 
2 Na cele inwestycyjne 

zamiana 3 1432 164 901  

 Razem  42 117 905 12 423 926 
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w  roku  2010: 

L.p. Cel nabycia Forma nabycia 
Ilość 
działek 

Pow. w m2 

Wartość 
nabytych 

nieruchomości  
w zł. 

zakup 3 
 

290 35 396,00 

z mocy prawa – podziały 
nieruchomości 

   1  Pod drogi 

darowizna 1 129 0,00 

zakup wykupy z grudnia 2009 1 235 055,04 
 2 Na cele inwestycyjne 

zamiana    

 Razem  5 419 1 270 451,04 

 
Wykres Nr 1 

Zakupy Inwestycyjne w latach

2006

2007

2008

2009

30.06.2010

 
2. Z b y c i e 
 
a) w drodze przetargu 
 
w roku  2006 : 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. 

w m2 
dochód netto 

1. Budownictwo jednorodzinne 10 6 556 600 000 
2. Budownictwo wielorodzinne 1 4 478 440 000 
3. Budownictwo usługowe 2 4 191 555 500 
 
4. 

RAZEM 13 działek 15 225 1 595 500 
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w roku  2007: 
 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. 

w m2 
dochód netto 

1. Budownictwo jednorodzinne 26 143 735 2 063 916 
2. Budownictwo wielorodzinne 4 25 961 9 805 974 
3. Budownictwo usługowe 3 2 561 726 000 
 
4. 

RAZEM 33 działki 172 257 12 595 890 

 
w  roku  2008: 
 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. 

w m2 
dochód netto 

1. Budownictwo jednorodzinne 10 7 159 1 398 000 
2. Budownictwo wielorodzinne - - - 

3. Budownictwo usługowe 
- 
 

- - 

4. RAZEM 10 działek 7 159 1 398 000 

 
 
w roku  2009: 
 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. 

w m2 
dochód netto 

1. Budownictwo jednorodzinne 3 2 525 310 070 
2. Budownictwo wielorodzinne 1 3 425 824 000 
3. Budownictwo usługowe 1 1 165 193 000 

4. RAZEM 5 działek 7115 
 

1 327 070 
 

 
 

w roku  2010: 
 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. 

w m2 
dochód netto 

1. Budownictwo jednorodzinne 1 890 89 890 
2. Budownictwo wielorodzinne - - - 
3. Budownictwo usługowe 1 1554 270 625 

4. RAZEM 
 

2 działki 
 

2444 
 

360 515 
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b) w drodze bezprzetargowej 
 

w roku  2006: 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. w 

m2 
dochód netto 

1. 
Budownictwo jednorodzinne – na 
rzecz u. w. 

89 55 445 8 411 

2. 
Budownictwo jednorodzinne - 
poszerzenia 

2 494 39 000 

3. Grunt zab. garażami na rzecz u. w. 3 100 2 366 
4. Na rzecz Spółdz. Mieszk. z bon. 99% 12 20 963 17 183 

5. 
Bud. jednorodzy. – na rzecz 
dotychczas. u. w. 

9 1 526 1 526 

6. Inne 8 3 129 65 515 
7. RAZEM  123 działki 81.657 125 898 
 
w roku  2007: 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. w 

m2 
dochód netto 

1. 
Budownictwo jednorodzinne – na 
rzecz u. w. 

45 30 100 6 106 

2. 
Budownictwo jednorodzinne - 
poszerzenia 

6 811 95 756 

3. 
Na rzecz Spółdz. Mieszk. z bon. 
99%. 

2 1 280 341 

4. 
Bud. jednorodzy. – na rzecz 
dotychczas. u. w. 

8 5 308 2 134 

5. Inne 3 372 5000 
6. RAZEM  64 działki 37.871 109 337 
 
w roku  2008: 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. w 

m2 
dochód netto 

1. 
Budownictwo jednorodzinne – na 
rzecz u. w. 

6 678 38 722 

Budownictwo jednorodzinne - 
poszerzenia 

37 25 551 34 064 

Budownictwo jednorodzinne – na 
rzecz byłych u. w. 

7 5 198 4 233 

Budownictwo usługowe (lokale 
handlowe) 

1 190 5 738 
2. 

Na rzecz Spółdź. Mieszk. z bon. 99 
% 

5 11 181 17 904 

3. Inne (stacje trafo) 1 45 6 485 

4. 
Przeniesienie prawa własn. (zamiany, 
zwroty nieruchomości) 

4 2 350 11 188 

5. Dekomunalizacja 27 11 558 0 
6. RAZEM 88 działek 56.751 118 334 
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w roku 2009: 
 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. w 

m2 
dochód netto 

1. Poszerzenia 8 5 395 8 274 
Budownictwo jednorodzinne – na 
rzecz u. w. 

16 8 810 11 775 

Budownictwo jednorodzinne – na 
rzecz byłych u. w. 

13 7 689 63 320 

Grunty pod garażami 19 8 175 18 442 
2. 

Na rzecz Spółdź. Mieszk. z bon. 99 
% 

40 13 338 6 055 

3. Inne przekształcenia 5 285 320 

4. 
Przeniesienie prawa własności - 
zamiany 

3 1 432 164 901 

5. Darowizna 10 4 996 0 

6. 
Aport – podwyższenie kapitału 
zakładowego 

3 4 352 0 

 
7. 

RAZEM 117 działek 54.472 273 087 

 
 
w roku  2010 ( do 30 czerwca ): 
 

L.p. Przeznaczenie ilość działek 
łączna pow. w 

m2 
dochód netto 

Budownictwo jednorodzinne – na 
rzecz u. w. 

30 7 003 45 005 

Na rzecz Spółdź. Mieszk. z bon. 99 
% 

2 2 496 8 255 

Grunty pod Garażami 6 1 900 3 087 

1. 

Inne przekształcenia 2 181 197 
2. Poszerzenia 8 2 053 2 834 
3 Infrastruktura 1 52 5 000 

4. 
 
RAZEM 

49 działek 13.685 64 378 

 
 
3. Użytkowanie wieczyste  
 
w roku 2006 : 
Na poszerzenie  oddano bezprzetargowo 1 działkę o pow. 481 m2 za kwotę 3 078 zł 
 
w roku 2007 : 
Na poszerzenie  oddano bezprzetargowo - 2 działki o pow.  939 m2 za kwotę 10 638 zł 
w drodze przetargu – pod garaże  oddano 2 działki o pow. 1)    227 m2 za kwotę     3 373 zł 
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            2)1 166 m2 za kwotę   14 011 zł 
w roku 2008: 
Na poszerzenie oddano  bezprzetargowo  2 działki o pow.  265 m2 za kwotę 17 588 zł 
 
w roku 2009 : 
Na poszerzenie oddano  bezprzetargowo  1 działkę o pow.  476 m2 za kwotę 10 980 zł 
 
Wykres Nr 2  

Porównanie  w latach oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 

2006

2007

2008

2009

2010

 
 
 
Sprzedaż lokali mieszkalnych w  okresie kadencji 2006-2010 w drodze  bezprzetargowej 

przedstawiała się w następujący sposób: 

 
Rok Ilość sprzedanych lokali dochód netto 

2006 97 726 081 zł 

2007 83 919 254 zł 

2008 117 1 341 744 zł 

2009 115 1 466 771 zł 

2010 35 458 741 zł 
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Wykres Nr  3 
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 Wykres Nr 4  
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Stan komunalnych zasobów mieszkalnych i użytkowych w latach  2006-2010 

przedstawiał się następująco : 

 
w roku  2006: 

 
LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 

(stan na dzień 31.12.2006 r.)* 
       

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali 
mieszkalnych  

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych  

Pow. w m2 

2052 92 625,60 41 2 457,61 

Budynki gminne 

757 32 540,78 31 3 508,53 

          *  - dane z ZGKZM 

w roku  2007: 
LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 

(stan na dzień 31.12.2007 r.)* 
 

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali 
mieszkalnych  

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych  

Pow. w m2 

1988 89 699,31 42 2 633,83 

Budynki gminne 

744 31 839,41 31 3 408,99 

          *  - dane z ZGKZM 
 
 

w roku  2008: 
                                    LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 
                                                   (stan na dzień 31.12.2008 r.)* 
       

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali 
mieszkalnych  

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych  

Pow. w m2 

1884 84 819,44 36 2  404,02 

Budynki gminne 

758 32 182,06 35 3 765,79 

    * - dane z ZGKZM 
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w roku  2009: 
 
 
                              LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 
                                                   (stan na dzień 31.12.2009 r)* 
 
       

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali 
mieszkalnych  

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych  

Pow. w m2 

1784 80 118,96 36 2  404,02 

Budynki gminne 

728 30 842,65 30 4 184,65 
• - dane z ZGKZM 

 

 
 
w roku  2010: 
 
                                 LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 
                                                   (stan na dzień 30.06.2010 r.)* 
 
       

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali 
mieszkalnych  

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych  

Pow. w m2 

1744 78 486,57 36 2 404,02 

Budynki gminne 

698 29 785,84 31 4 184,65 

          *  - dane z ZGKZM 
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Wykres Nr 5 
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W okresie kadencji 2006-2010 zawarto   umów dzierżawy, najmu i użyczenia, co 
przedstawia poniższa tabela w rozbiciu na poszczególne lata : 
 
                         D Z I E R Ż A W Y , N A J E M  i  U Ż Y C Z E N I A 
 
       2006       2007     2008      2009     2010 

L. 
p. 

Cel  dzierżawy 
Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

1 
pod zabudowę stałą lub tymczasową ( 
parkingi, kioski,  gastronomia, działalność 
gospodarcza). 

40 42 47 52 51 

2 

 Pod działalność statutową, handlową, 
poprawę zagospodarowania. 
nieruchomości przyległej,  pod  
infrastrukturę techniczna i wod -kan. 

8 12 10 18 19 

3 na cele reklamowe  8 9 12 12 15 

4  
na cele uprawy warzyw i 
zagospodarowania zielenią  

230 157 267 250 227 

5 pod uprawy rolne 25 27 27 26 25 

6 pod garażami 285 286 286 285 287 

7   najem lokali użytkowych  5 2 2 3 3 

8 Pod wesołe miasteczka i cyrki 5 8 9 6 5 

9 użyczenia (działalność statutowa gminy, 21 16 18 40 35 



 18 

L. 
p. 

Cel  dzierżawy 
Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

Ilość  
umów 

oczka wodne, imprezy okolicznościowe) 

Razem 627 559 678 692 667 
 
                                  
 

T A R G O W I S K O  -  ul. Żwirki 
 
 

       2006       2007     2008       2009       2010 
L. 
p. 

Cel  dzierżawy 
Ilość 
umów 

Ilość 
umów 

Ilość 
umów 

Ilość 
umów 

Ilość 
umów 

1 
grunt związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 

11 17 17 11 11 

2 umowy najmu lokali 34 30 30 30 30 

3 umowa użyczenia  1 2 2 2 2 

4 sezonowa dzierżawa gruntu 2 1 1 1 1 

Razem 48 50 50 44 44 
 
 
Łącznie z tytułu dzierżaw do budżetu miasta wpłynęły następujące środki : 
w 2006 r.   - 2 624 081 zł 
w 2007 r.   - 2 346 144 zł 
w 2008 r.   - 2 456 213 zł 
w 2009 r.   - 2 603 000 zł 
do 30 czerwca 2010 r. - 1 493 785 zł 
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Wykres Nr 6 
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Na dzień 30.06.2010 r.  
 
• stan gruntów Gminy Miejskiej Tczew wynosi –  715,4189  ha o wartości 564 389 463,38 zł, 

 

• stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi  – 89,4307 ha o wartości 

70 113 668,80 zł., 

 

• wartość budynków i udziałów w nich  wynosi 56 211 013,39      
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III.  REALIZACJA ZADAŃ  WŁASNYCH 
 

3.1. ZADANIA WŁASNE 
 
3.1.1. GOSPODARKA  FINANSOWA / BUDŻET/ 
 

Podstawowe wielkości i charakterystykę budżetu miasta w latach 2006–2010 obrazują 

załączone tabele: 

� zał. Nr 1 zestawienie planowanego i wykonanego budżetu miasta w latach                    

2006–2010 - dochody, 

� zał. Nr 2 zestawienie planowanego i wykonanego budżetu miasta za lata  

2006-2010 – wydatki, 

� zał. Nr 3 zestawienie planowanych nakładów na wydatki inwestycyjne w latach 

2006–2010, 

� zał. Nr 4 zestawienie wielkości stawek podatku od nieruchomości według stawek 

Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2006–2010, 

� zał. Nr 5 zestawienie wielkości stawek podatku od środków transportowych według 

stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2006– 2010, 

� zał. Nr 6 wykaz zobowiązań Gminy Miejskiej Tczew wynikających z zawartych 

umów a przypadających do spłaty na dzień 30.06.2010r. 

� zał. Nr 7 zestawienie wielkości stawek podatku od posiadania psów w mieście wg 

stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2006 – 2010, 

 

Zestawienie ogólnych danych dotyczących budżetu miasta za lata 2006-2010  

w zestawieniu zbiorczym przedstawia się następująco: 

 

      w zł 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 2008 2009 
Plan na 

30.06.2010r. 

1 2 3  4 5  6  7 

I Dochody 118 257 949 133 371 744 136 726 736 129 342 214 136 718 079 

II. Wydatki 125 805 770 120 318 534 147 618 522 147 957 196 169 036 247 

III Nadwyżka/Deficyt(-) -7 547 821 13 053 210 -10 891 786 -18 614 982 -32 318 168 
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Wykres Nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z powyższych zestawień najlepsza sytuacja finansowa budżetu miasta  

w bieżącej kadencji wystąpiła w 2007 roku, gdzie dzięki korzystnej koniunkturze na rynku 

sprzedaży nieruchomości uzyskano nieplanowane wpływy do budżetu ze sprzedaży mienia 

 
 
 
 
 

DYNAMIKA ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW                                            
W LATACH  2006-2010                                                                                                           

w porównaniu do roku poprzedniego 
      

     w % 

Lp. Źródła dochodów 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

1 2 3 4 5 6 

I Dochody 112,78 102,52 94,60 105,70 

II. Wydatki 95,64 122,69 100,23 114,25 
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komunalnego w wysokości ponad 7 mln zł. Ostatecznie budżet miasta za 2007 rok zamknął 

się nadwyżką budżetową w wysokości 13.05.3210 zł, przy planowanej nadwyżce                          

w wysokości 2.397.387 zł. 

Natomiast rok 2009 okazał się rokiem najgorszym dla budżetu miasta. Spowolnienie 

gospodarcze na świecie, które dotknęło również gospodarkę naszego kraju spowodowało 

zmniejszenie wpływów zarówno do budżetu państwa, jak i do budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. W 2009 roku nastąpił znaczny spadek dochodów aż o 4,27% w porównaniu do 

roku 2008 i o 3,02% w stosunku do roku 2007. 

Realizacja wydatków budżetu miasta w latach 2006-2010 przebiegała różnie. Począwszy od 

2008 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków budżetu o około 17,34%  

w stosunku do 2006 roku. W roku 2009 wielkość wydatków osiągnęła kwotę zbliżoną do 

roku 2008, tj. około 148 mln zł, natomiast w 2010 roku nastąpił dalszy wzrost wydatków                 

o 34,36% w stosunku do 2006r.  

Wzrost wydatków w 2010 roku związany jest przede wszystkim z rozpoczęciem przez miasto 

realizacji 3 zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj.: 

• „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” 

dofinansowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

• „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

• „Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”  

w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013” 

Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł ich powstawania w latach 2006-2010  

ukształtowała się, jak niżej: 

 

Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem  

       Lp. 

 

Źródła dochodu 
2006 2007 2008 2009 2010 plan 

1 dochody własne 31,81% 36,28% 30,64% 30,20% 32,87% 

 

2 

udziały w 

dochodach 
19,08% 22,36% 26,26% 23,20% 

 

23,01% 
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Wykres Nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast struktura wydatków budżetu miasta w latach 2006-2010 wg układu 

klasyfikacyjnego przedstawia się następująco: 

 

Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w 

wydatkach ogółem w latach 

 

2006 2007 2008 2009 2010 plan 

gospodarka komunalna   5,28%   6,64%   6,79%   6,27%   7,75% 

opieka społeczna 20,95% 23,29% 18,93% 19,60% 17,96% 

oświata i wychowanie 29,31% 33,23% 32,02% 34,61% 30,33% 

kultura, kultura fizyczna 

 i sport 
11,70% 7,21%  7,51% 10,09%   6,71% 

administracja   7,71%   8,35%   8,11%   8,52%  8,30% 

budżetu państwa 

3 subwencja ogólna 26,30% 23,72% 25,41% 28,69% 25,38% 

4 dotacje celowe 18,33% 16,15% 15,67% 16,59% 17,77% 
5 środki pozyskane z 
innych źródeł 4,48% 1,49% 2,02% 1,32% 0,97% 



 24 

transport i łączność 11,59%   9,63% 14,22%   9,88% 15,23% 

obsługa długu   0,72%   0,83%   0,68%   0,69%   1,17% 

pozostałe wydatki 

(w tym m.in.: gospodarka  

mieszkaniowa, ochrona, zdrowia, 

bezpieczeństwo publiczne) 

12,74% 10,82% 11,74% 10,34% 12,55% 

 

 
Wykres Nr 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Budżet miasta uchwalony na 2010 rok zamknął się planowanym deficytem w wysokości 

33.237.000 zł. Po zmianach wprowadzonych w okresie od stycznia do września 2010 roku,  

a wynikających przede wszystkim z uzyskanych oszczędności w wyniku przeprowadzonych 

postępowań przetargowych i późniejszym rozpoczęciu realizacji zadania pn.:”Budowa 

infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” budżet miasta na dzień  

30 września 2010 roku zamknął się planowanym deficytem w wysokości 22.610.099 zł. 
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 Na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasto wyemitowało 

obligacje komunalne w kwocie 24.000.000 zł. Jedna z serii obligacji w wysokości  

2.000.000 zł zostanie dopuszczona do zorganizowanego obrotu Catalyst prowadzonego przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oznacza to, że obligacje miasta Tczewa 

przeznaczone zostaną do obrotu publicznego i każdy zainteresowany będzie mógł je kupić. 

Kwota zadłużenia miasta na dzień 30 września 2010 roku wynosi 54.000.000 zł, co stanowi 

38,75 % planowanych dochodów ogółem, przy dopuszczalnym wskaźniku wynikającym  

z ustawy o finansach publicznych wynoszącym 60 %. 

Szczegółowe dane a także omówienie realizacji budżetu miasta za lata 2006-2009 zawarte jest 

w materiałach opisowych Prezydenta Miasta przedkładanych corocznie Radzie Miejskiej na 

sesjach absolutoryjnych. 

 
 

3.1.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA TERENAMI 
 

 

 
   Dla realizacji potrzeb własnych miasta oraz wynikających z zapotrzebowania społeczeństwa 

prowadzono sukcesywne opracowywanie zmian istniejących planów miejscowych jak 

również planów szczegółowych. 

 

 

W roku  2007 : 

 

     1. W  zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
 

 Przystąpiono do zmiany : 

� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 roku. 

Analiza funkcjonowania planu, z wyłączeniem obszarów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wykazała konieczność zmian w zakresie tekstu 

planu i ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, oraz określenia wysokości stawki procentowej (większej 

niż zero) służącej do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, wynikającej z art. 36 ust. 4. 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

� planu miejscowego w obszarze „Węzła transportowego” w rejonie ulicy Pomorskiej                 

i Gdańskiej.  
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W 2007 r. wykonane zostały: 

� Dokumentacja fotograficzna z określeniem wartości obiektów zabytkowych, 

� Koncepcja drogi widokowej – Brama Gdańska, 

� ocena funkcjonowania „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  

dla miasta Tczewa na lata 2006-2009” (uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/342/2005 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005 r.) w którym opisano działania 

objęte programem i ich realizację; 

� dokumentacja fotograficzna obiektów zabytkowych wskazanych w Programie jako 

postulowanych do wpisu do rejestru zabytków: Plac Hallera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24; ul. Podgórna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21; ul. Krótka 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; ul. Mickiewicza 3, 5, 6, 8, 15; ul. Okrzei 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 8, 10, 12, 13, 31, 45; ul. 

Sambora 11, 14, 15, 16, 18, 19, 23; ul. Nowa 1, 2, 5, 5a; ul. Dominikańska 1, 4; ul. 

Kościelna 1, 2, 3, 5; ul. Podmurna 8, 9; ul. J. Dąbrowskiego 2, 4, 6, 7, 12, 13, 20, 23; 

Plac Świętego Grzegorza 4/5; Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; ul. 30 Stycznia 1; 

ul. Obrońców Westerplatte 2, 14, 15, 16, 17a, 18, 22, 25; ul. Kościuszki 4, 24; ul. 

Kopernika 1, 9; ul. Słowackiego 1, 2; ul. Królowej Jadwigi 1, 3, 4; ul. Warsztatowa 3, 

4; ul. Bałdowska 1, Wieża Ciśnień; ul. Wigury 1, 2; 

� przeprowadzono badania archeologiczne metodą tomografii elektrooporowej 

obejmujące obszar Placu Hallera (rynku) oraz teren domniemanego zamku 

krzyżackiego (przy  ul. Zamkowej) celem odnalezienia podziemnych kubatur, murów 

czy pustek. 

 

    W roku  2008 : 

 
     1. W  zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
 

1) prowadzono bieżącą ocenę aktualności zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, która  pozwoliła na zebranie 

uwag i propozycji zmian  do obowiązujących zapisów planu. Przeprowadzono 

analizę, w wyniku której podjęto zmiany planu: 

� w zakresie tekstu planu w obszarze jego obecnego obowiązywania, tj. w granicach 

administracyjnych miasta z wyłączeniem obszarów, na których obowiązują 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  
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� w obszarze „Węzła transportowego” w rejonie ulicy Pomorskiej i Gdańskiej. 

      

  2.  W zakresie rewitalizacji : 

� prowadzono prace nad realizacją Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa ( zgodnie                       

z Uchwałą  nr XLIX / 452 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 

2006 r.) dotyczyły one programu projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Tczewie”, 

aplikującego do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.3. Kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego (RPO WP) 2007 – 2013, 

� zorganizowano i prowadzono punkt „info – Rewitalizacja” przy ul. Chopina 33 w 

Tczewie; Podpisano porozumienie z Forum Inicjatyw Społecznych w sprawie pomocy 

w dyżurach  w tym punkcie, 

� w ramach działań informacyjnych zorganizowano  letnie warsztaty dla dzieci 

„Wakacje  z rewitalizacją” , 

� zorganizowano Seminarium pn. „Rewitalizacja – co możemy razem wygrać?”                        

we współpracy z Forum Rewitalizacji, Politechniką Gdańską i Towarzystwem 

Urbanistów Polskich, 

� przygotowano i zaprezentowano  materiał informacyjny  pt.: „Rewitalizacja - 

podsumowanie dotychczasowych doświadczeń miasta Tczewa w dziedzinie 

planowania i prowadzenia rewitalizacji miast”, 

� sporządzono  Notę  Intencyjną  Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Tczewie”                  

i podpisano porozumienie (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego               

w Gdańsku). 

 
Ponadto sporządzono n/w opracowania: 
 
� Koncepcję funkcjonalno – przestrzenną terenu dawnego folwarku Piotrowo. 

� Koncepcję zabudowy budownictwem socjalnym w rejonie ulicy Sadowej. 

� Koncepcję uwarunkowań i możliwości lokalizacji szaletu w rejonie Starego Miasta. 

� Koncepcję rozmieszczenia elementów małej architektury w rejonie Starego Miasta. 

� Ekofizjografię – opracowanie na potrzeby zmiany mpzp.   

� Koncepcję parkingów na Starym Mieście        

      Zagadnienia dot. tematyki gospodarki, planowania przestrzennego i rewitalizacji 

wprowadzono na stronę internetową (www.gospodarka-tczew.pl)  
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3. W zakresie  ochrony zabytków sporządzono : 

� Studium wartości kulturowych ul. Zamkowa. 

� Uwarunkowania konserwatorskie w zakresie nośników reklamowych w obszarze 

zabytkowym, oraz elementów małej architektury w obszarze rewitalizacji. 

 

W roku  2009 : 

 
1.  W zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
 

• zakończono procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa : 

 

1) W dniu 29 października 2009r. Rada Miejska w Tczewie pojęła uchwałę                              

Nr XXXVIII/331/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego uchwałą                           

Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r.  

 

2) W dniu 30 grudnia 2009r. Rada Miejska w Tczewie pojęła uchwałę Nr  

XL/355/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego 

Węzła Integracyjnego planowanego   w sąsiedztwie dworca PKP.  

              

• dokonano analizy funkcjonowania planu zagospodarowania przestrzennego – 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 

Starego Miasta    w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, 

Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie, zatwierdzonego 

uchwałą Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004r. 

ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 61 poz. 1148 z 

dnia 21 maja 2004r. 

   

2. W zakresie rewitalizacji: 

• zaktualizowano Program rewitalizacji miasta Tczewa z roku 2006 i przyjęto 

program na lata 2009-2013, zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/354/2009 Rady 

Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
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      W ramach w/w Programu, przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu   

      pt. „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”  

     (poddziałanie 3.2.2. – kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007  

     – 2013), 

• przygotowano  Notę Intencyjną dla obszaru zdegradowanego na Starym Mieście                   

w Tczewie . 

 

3. W zakresie ochrony zabytków: 

 

• zaktualizowano Gminny program opieki nad zabytkami, 

 

      

 

 zatwierdzony Uchwałą Nr XL/354/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia    

 2009 r. Program wytycza działania na lata 2010-2013, w tym m.in.: 

 

� włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

� uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego                  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody                     

i równowagi ekologicznej;  

� zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

ich zachowania; 

� wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego;            

� podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 
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� określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;  

� podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych              z opieką nad zabytkami. 

 

Ponadto w 2009r. opracowano : 

• Studium komunikacyjne miasta Tczewa do roku 2028 oraz Raport o stanie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

• „Koncepcję programowo – przestrzenną terenów kolejowych”. Dokumentacja 

przedstawia proponowane zagospodarowanie obszarów, będących w części 

własnością PKP i osób prywatnych, lokalizujące na terenie funkcje publiczne. 

 
W roku  2010 : 

 
1.  W zakresie  zagospodarowania przestrzennego: 
 

� W czerwcu 2010 r. podpisano umowę na wykonanie zmiany Studium uwarunkowań         

i kierunków zagospodarowania przestrzennego z firmą BDK INPLUS w Olsztynie, 

� Opracowano prezentację dotyczącą przestrzeni publicznych (narada Prezydenta). 

� Udział w konferencji „Tereny nadrzeczne przestrzenią integracji mieszkańców” 

zorganizowanej w Gdańsku przez Nadbałtyckie Centrum Kultury 

� wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych zorganizowano konkurs  „Portret staromiejski – 

kamienice i ich mieszkańcy” 

 

2. W zakresie rewitalizacji : 

• w odrestaurowanym i wyremontowanym budynku przy ul. Podmurnej 12 

otwarto Punkt  rewitalizacji, funkcjonujący w roku 2009 przy ul. Chopina 33. 

• opracowany Program rewitalizacji miasta Tczewa, otrzymał w  konkursie 

organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji Tczew otrzymał 

wyróżnienie w kategorii "Dobra Praktyka Rewitalizacji". 

Ocenie komisji konkursowej poddany został uchwalony w zeszłym roku 

Program Rewitalizacji Miasta Tczewa. Wyróżnienie przyznano za 

profesjonalne podejście do tematu. Rozdanie statuetek oraz dyplomów ma 

nastąpić podczas jesiennej, dorocznej konferencji Stowarzyszenia Forum 

Rewitalizacji, 
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• w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

miasto otrzymało ponad 10 mln zł unijnego dofinansowania na realizację 

zadań związanych z rewitalizacją zdegradowanego obszaru Starego Miasta. 

Realizacja projektu potrwa do 2013 r. 

 

Całkowity koszt zadania to 21 593 234,57 zł, z czego nieco ponad 15 mln zł to 

koszty kwalifikowane, czyli takie które mogą być dofinansowane z funduszy 

unijnych. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o pokryciu z unijnej 

kasy 70 proc. tych kosztów. Tczew otrzyma więc 10,6 mln zł. Pozostałe 6,4 

mln zł to tzw. koszty niekwalifikowane. Zostaną one poniesione przez miasto i 

przeznaczone na remonty budynków na Starym Mieście. Tczewski projekt 

będzie dofinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-13. W przedsięwzięciu biorą udział m.in. – Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, 

Zakład Usług Komunalnych, Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem 

Mieszkaniowym, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechnika 

Gdańska, Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły   w Tczewie. 

 
 
3.1.3. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA, ODPADAMI 

KOMUNALNYMI, OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 

 
 
3.1.3.1       GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 
 

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 

Mieszkańcy Miasta Tczewa są zaopatrywani w wodę z dwóch Stacji Uzdatniania 

Wody: „Motława” i „ Park Miejski”. Ujęcie „Motława” produkuje ok. 6 000 m3/dobę wody                               

i zaopatruje ok. 40 000 mieszkańców Tczewa. Część wody trafia do zbiornika retencyjnego              

o pojemności 5 000 m3 przy ul. Głowackiego. Studnie ujęcia „Park” produkują ok. 3 000 

m3/dobę  i eksploatowane są naprzemiennie zaopatrując 20 800 mieszkańców Tczewa. 

Laboratorium badania wody w ZWiK Sp. z o. o. prowadziło na bieżąco badania jakości wody 

w ramach kontroli wewnętrznej zarówno poszczególnych studni jak i wody uzdatnionej. 
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Dodatkowo Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie systematycznie kontrolowała jakość 

wody pochodzącej z ujęć „Park” i „Motława”. W okresie kadencji zaopatrzenie ludności  w 

wodę było bardzo dobre. Wydział nie odnotował skarg w tym zakresie. Parametry jakościowe 

wody określa się jako dobre. ZWiK Sp. z o. o. prowadził modernizację sieci i urządzeń 

wodociągowych. W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci 

wodociągowej odpowiada standardom obowiązującym  w Unii Europejskiej. Rozbudowano 

sieć wodociągową łącznie o 6,9 km. 

 

W zakresie gospodarki ściekowej główne działania w latach 2006-2010, polegały na 

rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych - łącznie o 2,8 km. Sieć kanalizacyjna 

obsługująca mieszkańców Tczewa wyposażona jest w dziewięć lokalnych przepompowni w 

pełni zautomatyzowanych. System monitoringu zapewnia stałą kontrolę pracy przepompowni, 

prowadzoną z siedziby ZWiK Sp. z o. o. oraz natychmiastową reakcję    w przypadku awarii. 

Ścieki doprowadzane są do Głównej Przepompowni Ścieków "Czatkowy" gdzie przebiega 

proces wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki kierowane są do 

Oczyszczalni Ścieków. Oczyszczalnię ścieków oddano do eksploatacji wiosną 1998r. 

Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekraczały 

dopuszczalnych pozwoleniem wodno-prawnym wartości, co oznacza spełnienie warunków 

pozwolenia wodno-prawnego przez użytkownika oczyszczalni. Osiągnięta niska zawartość 

badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni w ostatnich latach jest 

konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technologicznych na obiekcie i ciągłej 

optymalizacji procesu oczyszczania ścieków przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie. 

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo niskie stężenie fosforu ogólnego w ściekach 

oczyszczonych w 2009 roku, które jest najniższe w całej historii pracy oczyszczalni. W 

porównaniu z innymi dużymi obiektami, oczyszczalnia ścieków w Tczewie odznacza się 

wyjątkowo wysoką efektywnością usuwania związków azotu ze ścieków. Dzięki zwiększonej 

redukcji zanieczyszczeń w ściekach w ostatnich latach znacznie zostały obniżone opłaty 

środowiskowe z tytułu wprowadzania ładunku ChZT do odbiornika (rzeki Wisły). 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej (stan na 30 czerwca 2010 roku) wynosi 168,5 km,                 

w  tym: 

• magistrala przesyłowa – 11,0 km – przybyło 50 m, 

• rozdzielcza sieć uliczna – 114,3 km – przybyło 2.330 m, 

• podłączenia do budynków i innych obiektów – 43,2 km – przybyło 1240 m. 
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Długość sieci kanalizacji sanitarnej (stan na 30 czerwca 2010 roku) wynosi 142,3 km,                   

w tym: 

• kolektor – 110,6 km, 

• podłączenia do budynków i innych obiektów – 31,7 km. 

Długość sieci kanalizacji deszczowej (stan  na 30 czerwca 2010 roku) wynosi 52,3 km. 

 

W okresie kadencji 2006-2010 zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz sieć 

wodociągowa i kanalizacyjna na terenie miasta przedstawiały  się następująco: 

  

- sieć wodociągowa: 
 
Lp. Wyszczególnienie   /km/ 2006 2007 2008 2009 2010        

I półrocze 
1. Magistrala przesyłowa 10,95 10,95 10,9 11,0 11.0 

2. Rozdzielcza sieć uliczna  111,97 111,98 113,2 114,3 114,3 

3. Podłączenia do budynków innych obiektów  41,96 42,21 42,6 43,2 43,2 
Łączna długość sieci 164,98 165,11 166,7 168,5 168,5 

 
 
 
Produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków w poszczególnych latach przedstawiały się 
następująco:  
 
Lp. Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010                 

I półrocze 
1. Produkcja wody m3 3 492 485 3 260 508 3 138 099 3 059 271 1 293 859 
2. Sprzedaż wody ogółem 
- gospodarstwa domowe m3 
- strefa produkcji m3 

2 879 397 
2 460 346 
419 051 

2 721 400 
2 325 400 
396 024 

2 721 398 
2 144 754 
426 770 

2 607 638 
2 198 552 
409 086 

1 293 859 
1 078 590 
215 569 

3. Odbiór ścieków ogółem m3 
- gospodarstwa domowe m3 
- strefa produkcji m3 

2 900 434 
2 377 738 
522 512 

2 698 395 
2 305 801 
392 594 

2 621 575 
2 128 505 
37 082 

2 552 684 
2 180 207 
372 477 

1 295 519 
1 095 164 
199 359 

 
 
W okresie sprawozdawczym  ZWiK realizował następujące zadania inwestycyjne i 
remontowe: 
 
Lp. Nazwa zadania  2006 2007 2008 2009 2010  

I półrocze 
1. Sieć wodociągowa  
- ilość zadań (szt) 
- długość       (mb) 
- koszt            (zł) 

 
- 

3 143,50 
640 331,56 

 
- 

3 143,50 
640 331,56 

 
11 

1901,0 
546216,18 

 
11 
901 

280 901,68 

 
- 
- 
- 

2. Sieć sanitarna  
- ilość zadań (szt) 
- długość       (mb) 
- koszt            (zł) 

 
- 

1 979,00 
1 393 503,89 

 
- 

1 979,00 
1 393 503,89 

 
9 

1881,0 
496326,56 

 
13 

355,50 
241 798,90 

 
2 
75 

70 000 
3. Zadania remontowe 
 - ilość zadań (szt) 
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Lp. Nazwa zadania  2006 2007 2008 2009 2010  
I półrocze 

- koszt            (zł) 10 
756 554,45 

10 
756 554,45 

17 
2 517 616,24 

62 
931 330,20 

12 
329 566,49 

4. Stacje uzdatniania 
wody (zł) 

41 240,00 41 240,00 227 723,02 416487,46 - 

5. Oczyszczalnie ścieków  
(zł)  

31 280,00 31 280,00 367 197,35 805 392,25 - 

6. Zakupy inwestycyjne 
(zł)  

235 749,45 235 749,45 320 021,75 236 697,38 64 726,00 

 
b) w zakresie ochrony wód powierzchniowych 

Na terenie miasta i w pobliżu znajduje się stosunkowo dużo małych zbiorników 

wodnych (stawy, oczka wodne) oraz Kanał Młyński, Struga Subkowska, rzeka Motława  i 

Wisła, które stanowią naturalne odbiorniki wód opadowych. Ochrona otwartych zbiorników 

wód powierzchniowych jest ściśle określona ustawą Prawo Wodne oraz ustawą Prawo 

ochrony środowiska.  

W północno-zachodniej części miasta znajduje się cały system rowów melioracyjnych, 

które są doraźnie oczyszczane. W ramach działań przeciwpowodziowych w rejonie Kanału 

Młyńskiego i rzeki Motławy prowadzono sukcesywnie oczyszczanie tych rowów. 

Utrzymywanie w należytym stanie systemu rowów melioracyjnych, dopływów Strugi 

Subkowskiej i Motławy oraz udrożnienie Kanał Młyńskiego realizowano przy udziale 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

Wszystkie wyloty zrzutów ścieków opadowych do Rzeki Wisły i Kanału Młyńskiego 

zostały zinwentaryzowane i uzyskano aktualne pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie 

wód opadowych do w/w odbiorników. 

Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód powierzchniowych jest 

uwarunkowane systematycznymi działaniami na szeregu płaszczyznach, w tym m.in. 

systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym odprowadzaniem wód 

opadowych, uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych modernizacjach i dążeniem do 

trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru miasta. 

 

 3.1.3.2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI 

 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. realizuje zadania z zakresu  gospodarki 

odpadami na terenie miasta i gminy Tczew, tj. eksploatacji składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i odpadów obojętnych. Zadania inwestycyjne realizowane w czasie kadencji 

ukierunkowane były głównie na przygotowanie projektu pn: „Regionalny Gospodarki 

Odpadami Tczew” i aplikowanie o środki Funduszu Spójności.. 
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Poza bieżącą eksploatacją istniejącego wysypiska ZUOS Sp. z o.o. wykonał szereg 

zadań inwestycyjnych w ramach uporządkowania sposobu eksploatacji składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne.  

W latach 2006-2010 na bieżąco prowadzono monitoring składowiska w zakresie badania gazu 

składowiskowego, stopnia osiadania składowiska,  struktury i składu masy deponowanych 

odpadów, wód podziemnych oraz rejestrowania raz na dobę wielkości opadu 

atmosferycznego.  

 

W roku  2006 : 

���� uzyskano pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku prowadzenia 

działalności polegającej na zbieraniu, unieszkodliwianiu i odzysku odpadów. Decyzja              

nr ŚR/Ś.III.KG/6620-23/06 wydana przez Wojewodę Pomorskiego dnia 08.05.2006 

roku, 

���� przygotowano dokumentację, wniosek o wydanie dla instalacji składowiska odpadów               

w Tczewie, prowadzonego przez Spółkę, pozwolenia zintegrowanego. Wniosek został 

złożony 04 kwietnia 2007 roku, 

���� wykonano wał osłonowy pomiędzy cmentarzem a składowiskiem oraz część wału 

osłonowego na drodze dojazdowej do terenów inwestycyjnych, 

���� wykonano drogi technologiczne na kwaterze składowania – z pozyskanego gruzu, 

���� podwyższono studnie odgazowujące, 

���� wykonano prace polegające na utrzymaniu w czystości dróg dojazdowych do 

składowiska, 

���� zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska wykonano przesypki na deponowanych 

odpadach, 

���� powadzono zbieranie lotnych frakcji odpadów (folii) wokół składowiska, 

���� wykonano czyszczenie urządzeń odwodnieniowych. 

 

W roku  2007 : 

���� przeprowadzono konserwację stacji transformatorowej. 

���� wykonano czyszczenie urządzeń odwodnieniowych – studni chłonnych oraz rowów 

odpływowych. 

���� z pozyskanego gruzu betonowego wykonano drogę dojazdową do zaplecza 

składowiska oraz usypano wał osłonowy między  drogą a terenami rezerwowymi 
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cmentarza. 

���� podwyższono studnie odgazowujące oraz zamontowano biofiltry. 

 

W roku  2008 : 

� Podniesiono ogroblowania kwatery. 

� Poprawiono stateczność zboczy. 

 

W roku  2009 : 

� Podniesiono ogroblowania kwatery. 

� Poprawiono stateczność zboczy. 

� Budowa drogi na kwaterę składowiska. 

� Uzyskano przedłużenie pozwolenia zintegrowanego do 2015 roku. 

� Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę robót 

budowlanych zadania: „Budowa nowej kwatery składowania odpadów przy                              

ul. Rokickiej w Tczewie    

 

W marcu 2009r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XXXII/278/2009                   

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”. 

W kwietniu 2009r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/ 295/2009                  

z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2007-2008” wraz ze „Sprawozdaniem z realizacji 

Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-2008”. 

 

W roku  2010 : 

� rozpoczęto budowę nowej kwatery składowiska odpadów, w tym: 

-     mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia  

-     kształtowanie terenu - usunięcie odpadów na istniejącą kwaterę 

-     kształtowanie niecki składowiska - roboty ziemne  

            -     uszczelnienie podłoża niecki warstwą izolacyjną gliny  

-     uszczelnianie skarp niecki składowiska folią  HDPE 2.00 mm  

-     uszczelnianie dna niecki folią HDPE 2.00 mm  
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3.1.3.3 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

a) w zakresie poprawy stanu atmosfery  

Poprawa dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta 

Tczewa następuje poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, 

komunalnych i komunikacyjnych. Procesem ciągłym w mieście jest likwidacja lokalnych 

kotłowni węglowych i podłączanie ich do centralnego systemu ciepłowniczego lub 

prowadzenie modernizacji związanej z przejściem na paliwo ekologiczne, tj. gaz ziemny lub 

olej opałowy. W chwili obecnej na terenie miasta pozostało jeszcze wiele indywidualnych 

kotłowni opalanych węglem.  

 

Od 1998r. w Tczewie przy ul. Targowej, znajduje się stacja AM7, jedna z 10 stacji 

sieci monitoringu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 

(ARMAAG). Fundacja dzięki rozbudowanej sieci stacji pomiarowych prowadzi monitoring 

atmosfery w rejonie Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa – samorządów będących fundatorami. 

Podobnie jak w pozostałych stacjach należących do sieci monitoringu, tczewski punkt 

pomiarowy zlokalizowany jest w miejscu nakładania się wpływów wielu źródeł emisji 

znajdujących się na terenie miasta lub w jego sąsiedztwie, dlatego umożliwia obserwację 

zmian stanu zanieczyszczenia na terenie miasta. Jest to narzędzie bardziej czytelne dla 

każdego mieszkańca, propagujące wiedzę o stanie środowiska, a także umożliwiające 

władzom miasta racjonalne zarządzanie środowiskiem w zakresie emisji zanieczyszczeń 

powietrza. Pod koniec 2008r. uruchomiono panel informacyjny stacji pomiarowej przy  ul. 

Targowej. Panel zainstalowano w hallu głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie. Na ekranie 

40 calowym wyświetlane są dane informacyjne z zakresu ochrony środowiska. Przeważająca 

zawartość prezentacji zawiera dane o jakości powietrza. Wyświetlane są wyniki pomiarów 

stężeń substancji i parametrów meteorologicznych w tzw. czasie prawie rzeczywistym 

pozyskane ze stacji monitoringu w Tczewie. Bieżącą obsługę on-line stanowiska w zakresie 

merytorycznym prowadzi Fundacja ARMAAG.  

Stacja przy ul. Targowej mierzy zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek siarki, tlenki 

azotu, tlenek węgla, pył PM 10, a także parametry meteorologiczne.  

Długoterminowa obserwacja prowadzona w wymagany przez przepisy sposób 

potwierdza pozytywne zmiany w jakości powietrza w Tczewie w zakresie oceny średnio                                  
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i długookresowej. Innego rodzaju spostrzeżenia mogą dotyczyć oceny chwilowej tzw. 

epizodów związanych z konkretną sytuacją meteorologiczną, specyficznym sposobem 

ogrzewania lub zdarzeniem nadzwyczajnym (awarią). Wpływ na poprawę jakości powietrza 

mają zarówno działania w zakresie ograniczenia emisji (zmiana paliwa stałego na olej lub 

gaz, poprawa jakości spalania, systematyczne sprzątanie ulic i placów) jak i średnioroczna 

sytuacja meteorologiczna (silne wiatry powodują dobre wentylowanie). 

W 2008r. wykonano Program Ochrony Powietrza (na zlecenie Marszałka 

Województwa Pomorskiego) dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej w województwie pomorskim. 

Program w części dotyczącej miasta Tczewa zawiera głównie informacje dotyczące emisji 

pyłu zawieszonego PM10. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 

wystąpiło w latach 2005-2006 i było spowodowane przede wszystkim emisją 

powierzchniową, w drugiej kolejności emisją liniową: 

- w emisji powierzchniowej największy udział ma emisja z indywidualnego spalania paliw 

na cele komunalno-bytowe, gdzie dominują paliwa stałe – węgiel i drewno, 

- w emisji liniowej największy udział ma emisja z unosu, czyli z zabrudzenia suchego, 

wzniecanego podczas ruchu pojazdów, zalegającego na jezdni.  

W Tczewie przekroczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 w latach 2005-2006 

wystąpiło w okresie zimowym, w czasie długotrwałych, dużych mrozów i związane było 

głównie z ogrzewaniem indywidualnym na obszarze obejmującym centrum miasta, Stare 

Miasto oraz dzielnice południowe.  
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Rys. Emisja powierzchniowa pyłu zawieszonego PM10 w Tczewie 

 
Na  podstawie porównania wyników pomiarów i wyników obliczeń należy sądzić, że 

w kolejnych latach możliwe jest – przy konsekwentnym  wdrażaniu programu naprawczego - 

uzyskanie znaczącej poprawy jakości powietrza w Tczewie. Podstawowe kierunki i zakresy 

działań niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 

obejmują obniżenie emisji z energetycznego spalania paliw dla celów komunalnych poprzez 

podłączenie budynków indywidualnych, ogrzewanych paliwami stałymi do miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W 2006r. ZEC Tczew 

wyłączył z eksploatacji kotłownię nazwa KT-1601 "Gdańska" (moc zainstalowana 11,6 MW 

paliwo - miał, czynnik grzewczy – woda), co znacznie ograniczyło zanieczyszczenie rejonu 

Oś. Nowe Miasto. W okresie trwania kadencji miasto wykonało szereg działań zmierzających 

do stworzenia funkcjonalnej sieci ścieżek rowerowych, które umożliwią bezpieczna 

komunikację rowerową ograniczając ruch pojazdów samochodowych. W 2007r. dokonano 

zakupu samochodu specjalistycznego - zamiatarki  z funkcja zraszania. W latach 2007-2010 

prowadzono kampanię uświadamiającą mieszkańcom naszego miasta, że spalanie śmieci   w 
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domowych piecach i kominkach przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

W ramach realizacji celów tej kampanii rozmieszczono plakatów i ulotki informacyjne na 

tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynkach w których nie ma ogrzewania centralnego, 

rozwieszono plakaty informacyjne na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na osiedlach, 

które nie są objęte centralnym ogrzewaniem a także  w miejscach często uczęszczanych przez 

mieszkańców miasta - w autobusach i wiatach przystankowych. W okresach grzewczych 

emitowano reklamę telewizyjną w lokalnej telewizji TeTka w postaci plansz informacyjnych 

pn. „Spalasz śmieci w piecach – trujesz siebie i innych”. 

 

Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń pozwalają na sformułowanie następujących 

wniosków, dotyczących stanu aerosanitarnego Tczewa: 

 

1. Stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu są niższe od 50% normy średniorocznej.  

Stężenia dwutlenku siarki obniżyły się znacząco zarówno wskutek zamknięcia niektórych 

zakładów jak i wskutek wprowadzenia paliwa o mniejszej zawartości siarki. Źródłem 

emisji dwutlenku azotu jest ogrzewanie olejowe i gazowe oraz komunikacja. Od 2006r. 

Poziom stężeń utrzymuje się na podobnym poziomie. 

 

2. Średnioroczne stężenia pyłu PM10 wykazują tendencję spadkową w latach 2006-

2010.  

Najwyższa wartość średnioroczna wystąpiła w 2006r. W czterech kolejnych latach 

wartości średnioroczne obniżyły się i nie przekroczyły wartości dopuszczalnej. Istnieje 

jednak jeszcze duża liczba obiektów ogrzewanych indywidualnie, dla których paliwem 

pozostaje nadal węgiel, a często również ,,paliwa zastępcze” tj. różnego rodzaju odpady 

tworzyw sztucznych, skrawki gumy itp. Ten rodzaj ogrzewania jest głównym emitorem 

tlenku węgla, ze względu na to, że w warunkach pracy pieców domowych między innymi 

niemożliwe jest przeprowadzenie pełnego spalania (dopalania paliw). Na zmianę tej 

sytuacji wpływ będą miały główne czynniki ekonomiczne, ale również zwiększenie 

dostępności gazu i zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

b) w zakresie ochrony  zieleni  

 Ochrona zieleni uregulowana jest ustawą o ochronie przyrody. Zadanie utrzymania 

miejskich terenów zieleni w latach 2006 - 10 realizowała „Zieleń Miejska” Sp. z o. o.                     
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- podmiot wybrany w drodze postępowania o zamówienie publiczne. Od 18.01.2002 r. 

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o., po sprzedaży udziałów Gminy Miejskiej Tczew działa jako 

spółka prywatna. Po przeprowadzeniu w 2007 r. inwentaryzacji miejskich terenów zieleni,  

uściślono ich powierzchnie, włączając w nie tereny nowo zagospodarowane, które dotychczas 

stanowiły część nieużytków. Po przeprowadzonych przetargach, w 2007 r. i 2008 r. zadania 

dotyczące utrzymania miejskich terenów zieleni wykonuje ponownie spółka „Zieleń Miejska” 

Sp. z o.o. Obecnie obowiązuje umowa z dn. 29.02.2008 r.  

Powyższa umowa znajduje się w Wydziale Spraw Komunalnych. Obecnie jest 

przygotowywany materiał do kolejnego postępowania przetargowego na świadczenie usług                    

w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 20011-2013. 

 
Poniżej przedstawiono podział miejskich terenów zieleni : 
 
 

Lp. nazwa obiektu ogólna pow. 
terenów (ha) 

1. parki                                                    27,010 
2. skwery, zieleńce i place                         32,170 
3. samodzielne kwietniki, rabaty, murki, misy i donice           0,027 
4. pozostałe tereny osiedlowe i nieużytki                               57,400 
5. zieleń uliczna                                                                      14,620 
6. miejsca pamięci (35 obiektów)                                             0,170 
 RAZEM 131,397 ha 

 
W okresie 2006-2010 zostało zagospodarowanych i zmodernizowanych 7,04 ha terenów 

zieleni ( bulwar nadwiślański, niecka przy ul. Jedności Narodu, skwer przy ulicy 

Orzeszkowej, teren rekreacyjny przy ul. H.Hass- Jurgo, teren rekreacyjny w rejonie           

ul. Kubusia Puchatka i Czerwonego Kapturka. 

 
 Poza nadzorowaniem i rozliczaniem zakresu bieżącego utrzymania miejskich terenów 

zieleni, prowadzono działania inwestycyjne oraz w zakresie tworzenia nowych terenów 

zieleni,  a także w zakresie interwencyjnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Prace te 

były realizowane przez specjalistyczne podmioty, w ramach środków budżetowych i środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono  wybrane zrealizowane zadania do dnia  30.06.2010 r. oraz 

będące w realizacji: 
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rok zadanie 

Zadania inwestycyjne: 3 zadania remontowe ciągów komunikacyjnych   w 
obiektach zieleni  
 

Pozostałe zadania bieżące: 
 

zagospodarowanie 6-ciu obiektów zieleni  

interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne i odtwarzanie zieleni w 5-ciu rejonach 
miasta  

zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w 10-ciu obiektach zieleni na terenie 
miasta 

interwencyjne prace sanitarno - porządkowe w 5-ciu rejonach miasta  

opracowanie dokumentacji remontu i budowy terenów zielonych - 2 zadania 

2006 

zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego (100 szt. drzew i 6.650 szt. 
krzewów) 
 

Zadania inwestycyjne: 

wykonanie ścieżki spacerowej na ter. rekreacyjnym w rejonie ul. Piotrowo – 
Jagiellońskiej  

Remont skweru przy ul. Orzeszkowej –etap II - zł 

Remont schodów w Parku Miejskim w Tczewie  

Pozostałe zadania bieżące: 

Remont kolektora deszczowego i remont skarpy w rejonie ul. Kubusia 
Puchatka i Jagiellońskiej  

Remont koszy wraz z uzupełnieniem i montażem na terenie rekreacyjno – 
parkowym w rejonie ul. Piotrowo i Jagiellońskiej 

Remont skweru przy ul. Łąkowej  

Renowacja i zagospodarowanie skarpy w rejonie ul. Broniewskiego  i 
Modrzewskiego  

Renowacja i zagospodarowanie skarpy przy al. Zwycięstwa -  

Renowacja terenu przy kan. Młyńskim 

Renowacja skarpy i remont przejścia w rejonie ul. Żwirki  

Remont i umocnienie brzegu stawu przy ul. Piotrowo 

Budowa chodnika łączącego ul. Reja z Orzeszkowej  

Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego wraz z terenami łączącymi  ul. Nad 
Wisłą  

2007 

Renowacja trawników i utrzymanie zieleni w CWRDW  
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Pozostałe inne zadania dotyczące pielęgnacji, uzupełnienia nasadzeń    
w miejskich ter. zieleni 

Zadania inwestycyjne: 

remont i renowacja skweru przy ul. Orzeszkowej - III etap 

remont schodów Park Miejski 

remont ciągu pieszego Park Miejski 

remont schodów Park Miejski 

Pozostałe zadania bieżące: 

Renowacja terenu przy ul. Wodnej 

Uporządkowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej i Lipowej 

Uporządkowanie terenu przy ROD – w rejonie ul. Szewczyka Dratewki 

Renowacja działki przy ul. Chopina 

Wykoszenie terenów miejskich w rejonie al. Solidarności 

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew we wskazanych terenach miejskich 

Nasada krzewów – Park Kopernika 

Odwodnienie terenu bulwaru nadwiślańskiego 

Wykonanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w rejonie kan. Młyńskiego 

Renowacja terenu zieleni w rejonie kan. Młyńskiego 

Uporządkowanie miejskich terenów w rejonie ul. Stanisławskiego                  i 
Norwida 

2008 

Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania niecki Czyżykowo 

Zadania inwestycyjne: 

budowa ciągu pieszo – rowerowego w rejonie kan. Młyńskiego 

budowa elementów małej architektury w Parku Miejskim 

budowa nawierzchni alejek w Parku Miejskim – etap II 
dokumentacja techniczna renowacji Parku Miejskiego i niecki „Czyżykowo” 

dokumentacja techniczna renowacji Parku Miejskiego i niecki „Czyżykowo” 

budowa terenu zieleni w rejonie ul. Kubusia Puchatka   i Piotrowo 

Pozostałe zadania bieżące: 

wykonanie cięć pielęgnacyjnych 129 szt. drzew w pasach drogowych ulic 
przejętych od Powiatu Tczewskiego 

bieżące utrzymanie czystości w pasach dróg przejętych od Powiatu 
Tczewskiego 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w pasach drogowych ulic 
przejętych od powiatu Tczewskiego 

2009 

Pozostałe zadania bieżące: 
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kompleksowe cięcia pielęgnacyjne drzew wskazanych  i zlokalizowanych na 
terenie m. Tczewa 

Umocnienie faszyną skarpy wzdłuż ciągu komunikacyjnego w Parku Miejskim 

umocnienie płytami „Meba” i faszyną skarpy w rejonie amfiteatru 

umocnienie skarpy parkowej w rejonie łąki 

faszynowanie części skarpy w rejonie amfiteatru 

przygotowanie kompozycji roślinnych w celu wykonania nasadzeń w rejonie 
Starego Miasta 

regulacja spływu wód opadowych w skarpie parkowej w rejonie amfiteatru 

oczyszczenie terenu miejskiego w rejonie ul. Topolowej i SP 12 

renowacja zieleni w skwerze Weteranów II wojny światowej 

interwencyjne oczyszczenie wskazanych terenów miejskich 

wykonanie nasadzeń zieleni ochronnej wzdłuż zatoki postojowej  w rejonie ul. 
Jodłowej 

montaż ławek parkowych i umocnienie skarpy przy ławkach 

 

odwodnienie odcinka terenu zieleni wzdłuż ul. Piotrowo z włączeniem do 
istniejącego separatora 

Zadania bieżące:  

Wykonanie nawierzchni alejki parkowej w rejonie zegara słonecznego 

Umocnienie odcinka skarpy parkowej  

Wykonanie trawników na terenie boiska przy ul. Armii krajowej 

Ustawienie słupków wraz z fundamentowaniem na trasie drogi widokowej 

Montaż donic na terenie starego miasta 

Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w pasach drogowych ulic przejętych z PZD 

Bieżące utrzymanie czystości ulic przejętych od PZD 

Przygotowanie terenu pod trawnik w rejonie kan. młyńskiego 

Wykonanie trawników w rejonie łąki w Parku Miejskim 

2010 

Wykonanie nasadzeń drzew w rejonie ul. Piaskowej 

Ustawienie i montaż elementów małej architektury w ciągu                               
ul. J. Dąbrowskiego 

Renowacja trawnika w rejonie ul. Saperskiej 

Renowacja terenu zieleni w rejonie ul. Obr. Tczewa 

 

Montaż elementów Małej architektury w rejonie pl. Piłsudskiego 
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3.1.3.4.  UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI  

 

W okresie bieżącej kadencji : 

•••• prowadzono kontrolę i nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych             

oraz administracji budynków mieszkalnych w zakresie ładu i porządku, 

•••• prowadzono kontrolę przystanków i wiat przystankowych firmy VEOLIA 

TRANSPORT Sp. z o.o. w Tczewie pod względem estetyzacji i porządku, 

•••• prowadzono akcję pod hasłem „Sprzątanie Świata”,  

Do wzięcia udziału w akcji zaproszono szkoły oraz włączono ZUK, celem wywozu 

zebranych śmieci; wszystkich biorących udział w akcji zabezpieczono  bezpłatnie           

w worki do śmieci oraz rękawiczki jednorazowe; sprzątaniem objęto cały teren miasta. 

• regularnie przeprowadzano na terenie miasta deratyzację 

Deratyzacją objęto studzienki wod-kan. i komory co. znajdujące się w obrębie 

budynków mieszkalnych oraz tereny przyległe do budynków w miejscach gnieżdżenia 

się gryzoni, 

•••• przeprowadzano kontrole pod względem sanitarno - porządkowym schroniska               

dla bezdomnych zwierząt. Sprawdzano pod względem merytorycznym wydatkowanie 

środków budżetowych przyznanych przez Miasto na utrzymanie AZYLU, 

•••• corocznie przeprowadzano konkurs na najlepiej utrzymany dom, balkon, otoczenie.  

 

a) edukacja ekologiczna  

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane  w latach 2006 - 2010 kierowane 

były do różnych grup wiekowych, społecznych, do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych 

mieszkańców miasta i okolic. 

W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: zajęcia i warsztaty               

w pracowni, projekcje filmów, konkursy,  zajęcia terenowe, kilkudniowe warsztaty 

ekologiczne, prezentacje, wykłady, akcje i programy ekologiczne, kampanie, happeningi, 

imprezy integracyjne, teatrzyki, działania informacyjne, wydawnicze. Od 2009 roku 

poszerzono ofertę o zajęcia prowadzone w szkołach oraz na Uniwersytecie Gdańskim. 
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1. Edukacja dzieci i młodzieży 
a) Konkursy: 

Rok realizacji Tytuł 

2006  
(II półrocze) 

Konkurs plastyczny „Zielona piramida marzeń” 

VII Miejski Konkurs literacko-przyrodniczy „Z ekologią za pan brat” 

VIII Miejski Konkurs Ekologiczny 

Konkurs pt. „Zakręcono,  odkręcono” 

V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej dla kl. II i III pt. 
„Przyjaciel Przyrody” 

2007 
 

Konkurs plastyczno – przyrodniczy pt. „Ziemia wspólnym domem” 
 
Konkurs pt. „Zakręcono,  odkręcono” 

Miejski  Konkursu  „Przyrodnicze  zmagania  z  ortografią” 

VIII  Miejski Konkurs literacko-przyrodniczy „Z ekologią za pan brat” 

IX Miejski Konkurs Ekologiczny 

VI  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej dla kl. II i III pt. 
„Przyjaciel Przyrody” 
Przegląd umiejętności wokalnych i aktorskich dzieci przedszkolnych o tematyce 
ekologicznej pt. „Pory roku w piosence” 

2008 

Miejski konkurs plastyczno – ekologiczny dla placówek oświatowych miasta Tczewa  
„Figura czyli coś z niczego” 
Konkurs pt. „Zakręcono,  odkręcono” 

X Miejski Konkurs Ekologiczny 

IX Miejski Konkurs literacko – przyrodniczy pt. „Z ekologią za pan brat” 

II edycja Miejskiego  Konkursu  „Przyrodnicze  zmagania  z  ortografią” 

VII  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej dla kl. II i III pt. 
„Przyjaciel Przyrody” 

 
 
 
 
 

2009 

Konkurs dla  dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej pt. „Małe dzieci segregują 
śmieci” 
 „Zakręcono,  odkręcono” 

XI Miejski Konkurs Ekologiczny 

X Miejski Konkurs literacko – przyrodniczy pt. „Z ekologią za pan brat” 

III edycja Miejskiego  Konkursu  „Przyrodnicze  zmagania  z  ortografią” pod hasłem 
„Rowerowymi ścieżkami w ortograficzne zaułki”                                                                
 „Natura to złożony eksperyment” – konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjum 
„Konkurs Wiedzy o Ziemi” – dla uczniów klas VI szkół podstawowych 

VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej pt. „Przyjaciel 
Przyrody” – dla uczniów klas II i III szkół podstawowych 

2010 
(I półrocze) 

Konkurs dla  dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej pt. „Z ekologią za pan brat” 

 

b) Warsztaty dla uczniów: 
Rok realizacji                                             Tytuł 

„Pomyśl zanim kupisz, pomyśl zanim wyrzucisz” 
„Alternatywne źródła energii naszą szansą” 
„Rozwój zrównoważony” 
„Zwierzę nie jest rzeczą czyli o obowiązkach właścicieli psów.” 

2006 
(II półrocze) 

 „Zielona klasa” –warsztaty terenowe 

„Mój przyjaciel pies” 
„Zapakuj z głową” 
Człowiek – Środowisko - Gospodarka 

2007 

Warsztaty aktywnej edukacji ekologicznej „Problemy komunikacyjne naszego miasta 
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„Zmarnotrawić czy odzyskać czyli dwa życia jednej rzeczy” 

„Czyste powietrze dla wszystkich” 

Felka rady jak segregować odpady 

Racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi 

Śladami antropopresji na wybrzeżu Bałtyku 

Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie 

Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2008 

Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek 

2008 

Zielone zakupy 
Zrównoważone gospodarowanie energią i materią 

Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2009 

Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie 

Spotkania z paleontologią – warsztaty na Wydziale Biologii UG 
Formy ochrony przyrody w Polsce 
Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2009 
Zielone zakupy 
Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek 
Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie 

2009 

Bursztyn bałtycki – odkryjmy wymarły świat 
Spotkania z ornitologią. Walory przyrodnicze miasta Tczewa – ptaki władcy przestworzy. 
Warsztaty dla przedszkolaków 

Formy ochrony przyrody w Polsce 

Morskie śmietnisko 

Ludzie żyjący blisko przyrody czyli spotkania z podróżnikiem 

Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie 

Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2010 

Sposób na śmieci 

2010 
(I półrocze) 

„Nietoperz – nocny przyjaciel. Rola owadożerców w zachowaniu różnorodności 
biologicznej 

 
c) Akcje, imprezy ekologiczne: 
 

Rok realizacji Tytuł 

Kampania edukacyjna pt. „Drzewko za oponę” – III edycja 

Kampania edukacyjna pt. „Posprzątaj po swoim psie” 
2006 

(II półrocze) 
Październik miesiącem dobroci dla zwierząt 
Kampania edukacyjna i promocyjna „EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO 
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” – „Ulice dla ludzi” 

I Pomorskie Seminarium Rowerowe dla licealistów 
Happening z okazji Dnia bez Samochodu 
Sprzątanie świata 
Październik miesiącem dobroci dla zwierząt 
Inscenizacje teatralne dotyczące odpadów 
Przegląd umiejętności   recytatorskich dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej pt. 
„Nasza planeta Ziemia”  

2007 

VII edycja Tczewskich Spotkań Ekologicznych pt. „Ziemia wspólnym domem” 
Kampania edukacyjna i promocyjna EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO 
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU – „Czyste powietrze dla 
wszystkich” 
 Zadrzewiania terenów wokół szkół i przedszkoli 

2008 

Sprzątanie świata 
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II Nadwiślańskie Spotkania Regionalne – prezentacja działalności Pracowni Edukacji 
Ekologicznej 
Kampania „Miasto w ruchu” 

Kampania edukacyjna i promocyjna  EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO 
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU - „Popraw klimat 
swojego miasta” 

Sprzątanie świata 2009 "Pomagajmy Ziemi – codziennie” 

Dzień Ziemi 2009 

„Drzewko za makulaturę” 

Zadrzewianie terenów wokół szkół i przedszkoli 

„Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów 
przyrodniczych Tczewa” 

2009 
 

Przegląd umiejętności   dzieci przedszkolnych o tematyce ekologicznej pt. „Małe dzieci 
segregują śmieci” oraz teatrzyk ekologiczny pt. „ŚMIECIOWISKO” 

„Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów 
przyrodniczych Tczewa” 
„Drzewko za makulaturę” 

Zadrzewianie terenów wokół szkół i przedszkoli 

Przegląd umiejętności wokalnych i turniej wiedzy ekologicznej dzieci przedszkolnych pt. 
„Z ekologią za pan brat” 

2010 
(I półrocze) 

Dzień Ziemi 2010 

 

d) Programy ekologiczne: 
Rok realizacji Tytuł 

Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Zielone wakacje” 

Moje miasto bez odpadów 

Recykling w mojej szkole 

Selektywna zbiórka odpadów 

2006 
(II półrocze) 

Sprzątanie Świata 
Zielone Zakupy 

Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa „Czy wystarczy nam Ziemi?” 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa „W poszukiwaniu szczęśliwej  planety” 

Tczew – zielone miasto 

Moje miasto bez odpadów 

Recykling w mojej szkole 

Selektywna zbiórka odpadów 

2007 

Sprzątanie Świata 
Tczew – zielone miasto 

Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Zmarnotrawić czy odzyskać czyli dwa 
życia jednej rzeczy” 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Zdobywcy lądów czyli o czym 
szumią drzewa” 

Zielone Zakupy 

Moje miasto bez odpadów 

Recykling w mojej szkole 

Selektywna zbiórka odpadów 

Sprzątanie Świata 

2008 

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz 
 

2009 Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Najcenniejsza na planecie czyli jak 
ratować wodę” 
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Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Życie małe i duże czyli kto zostawił 
te ślady” 
Moje miasto bez odpadów 

Recykling w mojej szkole 

Selektywna zbiórka odpadów 

Sprzątanie Świata 

Tczew – zielone miasto 

Zielone Zakupy 
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Nietoperz – nocny przyjaciel. Rola 
owadożerców w zachowaniu różnorodności biologicznej” 

Moje miasto bez odpadów 

Recykling w mojej szkole 

Selektywna zbiórka odpadów 

Sprzątanie Świata 

Tczew – zielone miasto 

2010 
(I półrocze) 

Zielone Zakupy 

 
2. Edukacja dorosłych 
 

a) Warsztaty i inne działania dla nauczycieli oraz innych grup dorosłych odbiorców: 

Rok realizacji Tytuł 

„Perły województwa pomorskiego” – warsztaty terenowe 

„Nowe życie puszki” 2006 
(II półrocze) 

„Zbieraj zużyte baterie – chroń środowisko” 

Przyroda województwa pomorskiego 

Problemy komunikacyjne naszego miasta 

System ochrony europejskiej przyrody - Natura 2000 

Skutki masowej motoryzacji 

„Nauczyciel XXI wieku” 

Warsztaty „Ptaki wodne” 

2007 

Warsztaty „Promocja zdrowia w szkole” 
 
 
 

Warsztaty terenowe w Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków. Ochrona zasobów 
przyrodniczych Unii  Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 
2000. 
Kurs dla nauczycieli – animatorów edukacji ekologicznej „Zrównoważony rozwój regionu 
bałtyckiego” w ramach Baltic University Programme we współpracy z Baltic University w 
Uppsali oraz Uniwersytetem Gdańskim. 
DROGA DO EKOROZWOJU.  Rys historyczny. 

ENERGIA. Od paliw kopalnych do trwałych źródeł energii. 

CZŁOWIEK I PRZEPŁYWY MATERII. W kierunku zrównoważonego gospodarowania 
materią. 
ŻYWNOŚĆ I SUROWCE ROŚLINNE. Zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. 
Projekcje filmów o zanieczyszczeniu wód i jego skutkach, prezentacje i dyskusje na temat 
„Przemieszczanie się metali ciężkich i innych szkodliwych substancji w środowisku”. 
Szkodliwe substancje w środowisku. 

2008 

Podstawy selektywnej zbiórki surowców. 
 

2009 
ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Minimalizacja odpadów, czyste 
technologie i ekologia przemysłowa. 
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W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU. 
 MIASTA I SPOŁECZNOŚCI. Rozwój zrównoważonego osadnictwa. 
 GOSPODARKA EKOLOGICZNA. Rynek, ceny, budżet w zrównoważonym 
społeczeństwie. 
 
PODSTAWY TRWAŁEGO ROZWOJU. Etyka, prawo, kultura i ograniczenia fizyczne. 
 OD ZAMIERZEŃ DO DZIAŁANIA. Wdrożenie do ekorozwoju. 
 Zajęcia terenowe w Zielonej Szkole w Schodnie. „Partnerstwo dla przyrody” -  europejskie 
standardy ochrony zasobów przyrodniczych.  

2010 
(I półrocze) 

Konkurs na scenariusze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wykorzystujące walory 
przyrodnicze miasta Tczewa (projekt „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez 
wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych miasta Tczewa”) 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.  Programy realizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej i inne jednostki                              
     w zakresie selektywnej zbiórki odpadów  
 
W okresie kadencji 2002-2006 w działalności Pracowni Edukacji Ekologicznej szczególny 

nacisk położono na edukację z zakresu gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki 

surowców wtórnych. 

Cyklicznie realizowane były programy:                                                                                                                                  

1. Moje miasto bez odpadów 

2. Recykling w mojej szkole 

3.  Konkurs Zakręcone – Odkręcone 

4. Drzewko za oponę  

5. Sprzątanie Świata 

6. Zielone zakupy 

7. Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz 

8. Zbiórka przeterminowanych leków 

 

Ponadto na terenie miasta prowadzona była: 

•••• selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym, 

• selektywna zbiórka surowców wtórnych od ludności i firm. 

 
3.1. Moje miasto bez odpadów 
 
W latach 2006-2010 kontynuowany był program edukacji ekologicznej „Moje miasto bez 

odpadów”, którego celem jest odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak największej ilości 

papieru, butelek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych.                                 

W programie  udział  wzięły Szkoły Podstawowe,  Gimnazja  i  Przedszkola z terenu miasta 

Tczewa. 

Pozyskano do recyklingu łącznie 197 Mg  surowców wtórnych, w tym: 
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� 186 Mg makulatury,  

� 11 Mg plastiku, 

� 0,4 Mg szkła 

� 0,1 Mg puszek aluminiowych. 

 

ROK PAPIER  PET SZKŁO ALUMINIUM RAZEM /Mg/ 

II półr. 2006 18,96 1,19 0,11 0,02 20,28 

2007 55,10 3,20 0,00 0,03 58,33 

2008 45,50 2,20 0,09 0,03 47,82 

2009 40,63 2,28 0,17 0,02 43,10 

I półr. 2010 25,38 1,85 0,00 0,02 27,25 

RAZEM /Mg/ 185,57 10,72 0,37 0,12 196,78 

 

 

Konkurs „Zakręcone – Odkręcone” 
 
Wykres Nr 1 

 

W okresie sprawozdawczym pozyskano do recyklingu 21 Mg co stanowi 7,4 mln szt. 

nakrętek plastikowych. 

ROK NAKRĘTKI Mg 

II półr.2006 1,07 

2007 4,14 

2008 4,80 

2009 5,86 

I półr. 2010 5,24 

RAZEM /Mg/ 21,11 
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Wykres Nr 2 

 

 

 

3.2. Recykling w mojej szkole 

Podczas trwania kolejnych edycji Programu - „Recykling  w mojej szkole” obejmujących 

zbiórkę zużytych baterii, kartridży i tonerów do drukarek przeprowadzonych przez uczniów 

ze szkół podstawowych, gimnazjów zebrano: 

ROK BATERIE /Mg/ KARTRIDŻE szt. 

II półr. 2006 0,35 226 

2007 0,48 304 

2008 0,76 575 

2009 0,71 559 

I półr. 2010 0,09 0 
RAZEM 
/Mg/ 2,39 1664 

 

Uwaga: W 2010 r. szkoły zaplanowały w II półroczu przekazanie baterii i kartridży do utylizacji.  
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Wykres Nr 3 
 

 

 

3.3. Sprzątanie Świata – Polska  

Dzieci i Młodzież brała czynny udział w corocznie organizowanej ogólnoświatowej akcji  

„Sprzątanie Świata”.  Zebrano ponad 8 Mg śmieci, które zanieczyszczały okolice szkół, 

osiedli,  miejsc rekreacji, terenów komunalnych i  itp. 

 

ROK ODPADY /Mg/ 

II półr. 2006 3,80 

2007 2,00 

2008 1,40 

2009 1,22 

I półr. 2010 0,00 

RAZEM /Mg/ 8,42 

 

3.4. Inne programy: 

Od 2006 r. prowadzona była edukacja ekologiczna poprzez programy ukierunkowujące na 

aktywne działanie oraz programy zapobiegające powstaniu niepotrzebnych odpadów: 

•••• „Zielone zakupy” – wyeliminowanie opakowań plastikowych tzw. „foliówek” na 

rzecz toreb płóciennych - wielokrotnego użycia.  

•••• „Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz”- zmniejszenie ilości zadrukowanego 

papieru, promocja zachowań zmierzających do utrwalenia nawyku racjonalnego 

gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi użytkowników zestawów 

komputerowych. 
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•••• Drzewko za oponę - w ramach tego programu odzyskano 3 Mg opon, które nie trafiły 

na składowisko śmieci a zostały przekazane do utylizacji. 

•••• Zbiórka przeterminowanych leków – organizowana jest od wielu lat na terenie 

miasta Tczewa.  Koordynatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Tczewie. Zebrano 

0,51 Mg szkodliwego odpadu. 

•••• Selektywna zbiórka odpadów 

W okresie II półrocze 2006 – I półrocze 2010  w wyniku współdziałania: 

 SIT-y  Sp. z o.o. Tczew ,  ZUOS-u  Sp. z o.o.  Tczew, Punktu Skupu Surowców 

Wtórnych w Tczewie, ul. Czyżykowska 1 Pracowni Edukacji Ekologicznej UM  

oraz prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym oraz                    

od ludności   - odzyskano  4.955  Mg surowców wtórnych. 

 

Tabela 1. 

 Ilość selektywnie odzyskanych  odpadów przez różne podmioty. 

 

Masa odzyskanych odpadów Mg 

PEE 
Selektywna 
zbiórka 

PSSW ZUOS SITA  
RAZEM 
2006-
20010 

220,37 80,16 1737,18 1112,78 1804,66 4955,15 

 

 

Tabela2.  

Ilość odzyskanych selektywnie odpadów w latach II półr. 2006r.- I półr. 2010r. 

II półr.  
2006r. 

2007r. 2008r. 2009r. 
I półr. 
2010r. 

SUMA  
Kod odpadu Nazwa odpadu 

Mg 

15 01 01 
opakowania z papieru i 
tektury 20,68 546,70 613,60 426,68 299,68 1907,34 

200140 gazety 0,00 0,00 15,00 27,40 24,17 66,57 

15 01 02 
opak. z tworzyw 
sztucznych 5,79 50,08 128,20 38,08 11,45 233,60 

70 213 tworzywa sztuczne 130,22 93,34 81,80 223,39 90,20 618,95 

15 01 03 szkło 7,82 37,19 9,49 44,07 7,78 106,35 

17 02 01 drewno 6,66 2,00 11,00 29,22 7,40 56,28 

170405-02, 
200140 metale 107,03 129,43 105,73 175,29 64,12 581,60 
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160214-16, 
200136 

zużyte urz. elektr. i 
elektroniczne 0,00 0,97 2,80 6,86 8,77 19,40 

200135, 
160213 

niebezp. zuż. urz. 
elktr.i elektron. 0,00 1,86 2,80 4,22 0,50 9,38 

200132 przeterminowane leki 0,17 0,15 0,10 0,09 0,00 0,51 

200107 wielogabarytowe 0,00 99,73 428,80 213,51 106,60 848,64 

200201 biodegradowalne 0,00 0,00 433,20 51,20 6,02 490,42 

200133, 
160604 baterie 0,35 0,48 0,76 0,71 0,09 2,39 

200399 
inne odp.komunalne 
zbierane selektywnie 8,04 3,10 0,00 0,92 1,66 13,72 

  RAZEM 286,76 965,03 1833,28 1241,64 628,44 4955,15 

 

W okresie od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2010 roku z różnych form edukacji 
ekologicznej przeprowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej  skorzystało  49 609  
osób, w  tym: 

                                           Okresy 
cząstkowe 
Formy edukacji  

VI-XII  
2006 

2007 2008 2009 I – VI 
2010 

RAZEM ŚREDNIA  
ROCZNA 

Zajęcia stacjonarne (w szkołach, na UG 
oraz w PEE  - w os./godz.) 

2143 2944 2780 3735 2140 13742 3435,5 

Konkursy  360 999 1439 944 554 4296 1074,0 
Happeningi 0 530 300 450 0 1280 320,0 
Imprezy integracyjne, przeglądy twórczości 110 200 45 91 54 500 125,0 
Teatrzyki 50 981 0 160 0 1191 297,8 
Zajęcia terenowe jednodniowe 482 666 966 1822 1225 5161 1290,3 
Warsztaty z edukacji ekologicznej 
wielodniowe 

56 53 309 145 147 710 177,5 

Szkolenia dla nauczycieli (całodzienne) 
stacjonarne (w os./godz.) 

31 17 174 287 0 509 127,3 

Warsztaty terenowe dla nauczycieli 28 48 23 21 0 120 30,0 
Spotkania informacyjne (koordynatorzy, 
komisje) 

39 48 85 82 41 295 73,8 

Razem (bez akcji „Sprzątanie świata”) 3299 6486 6121 7737 4161 27804 6951,0 
Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 5320 5600 5080 5805 0 21805 5451,3 

RAZEM: 8619 12 086 11 201 13 542 4161 49609 12 402,3 

 
 
3.1.4.    Zaopatrzenie w energię elektryczną  
 
 

3.1.4.1. Zaopatrzenia w energię elektryczną: 
 
Dostawą energii elektrycznej na potrzeby miasta zajmuje się Koncern ENERGA S.A.  

W okresie V kadencji  nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną,                               

ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i konserwacji 

sieci energetycznej. 

Parametry dotyczące oświetlenia miasta Tczewa  przedstawia poniższa  tabela 



 56 

Lp.  2006 2007 2008 2009 2010  
I półrocze. 

1.  Punkty świetlne (szt) 4 349 4 803 4 833 5 137 5 167 
2.  Zużyta energia (kWh) 2 131 305 2 437 151 2 456 510 2 660 280 1 310 040 
3.  Koszt energii (zł) 691 770 808 440 897 123 1 273 952 590 274,80 
4.  Konserwacja   

 eksploatacja  (zł) 
4 767.127 540.910 593 724 480 900 291 474,70 

 
W latach 2006-2010 zrealizowane zostały następujące  zadania w zakresie rozbudowy                             

i modernizacji oświetlenia ulic: 

 
•  Rok. 2006 - 8 zadań    
•  Rok 2007  - 8 zadań   
•  Rok 2008  - 17 zadań     
•  Rok 2009  - 7 zadań    
•  Rok 2010  
• (I półrocze) – 3 zadania    

 
 
 

3.1.5. Spółki kapitałowe z udziałem skarbu gminy 

  
 

W kadencji 2006-2010 Gmina Miejska Tczew posiadała  udziały w 7 spółkach, tj : 

 

1.   Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

2.   Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o., 

3.   Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., 

4.    Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.     

5.   Stoczni Tczew Spółka z o.o. w upadłości, 

6.   Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o., 

7.   Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Spółka z o.o. 

   
1.  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 
 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. rozpoczęła działalność                                 
w dniu 01.01.2000 r., na mocy aktu założycielskiego, sporządzonego w formie aktu 
notarialnego dnia 15.12.1999 r., na podstawie uchwały nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia                   28 października 1999 r.  
 ZWiK sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego  pod nr KRS 0000022543. 
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Główny przedmiot działalności Spółki, zgodny z PKD: 
� pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 
� budownictwo, 
� badania i analizy techniczne, 
� usługi sanitarne i pokrewne, 
� odprowadzenie ścieków. 
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.535.900 zł i dzieli się na 570.718 równych udziałów o 
wartości nominalnej  50 zł każdy, w tym 570.522 udziały w wysokości 28.526.100 zł zostały 
pokryte wkładem niepieniężnym, a 196 udziałów o wartości 9.800 zł pokryto wkładem 
pieniężnym. Właścicielem wszystkich udziałów w kapitale Spółki jest Gmina Miejska  
Tczew.  
 
 
 

22..    ZZAAKKŁŁAADD  UUTTYYLLIIZZAACCJJII  OODDPPAADDÓÓWW  SSTTAAŁŁYYCCHH  SSPP..  ZZ  OO..OO..  
 
 Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o. o. została zawiązana w dniu 
14.11.2000 r. aktem założycielskim Spółki sporządzonym w formie aktu notarialnego w 
oparciu o uchwałę nr XXV/223/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.10.2000 r.   i 
rozpoczęła działalność z dniem 01.01.2001 r. Spółka została  wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,   VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000064288. 
 
Przedmiot działalności Spółki, zgodny z PKD: 

Przedmiotem działalności Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. jest 
prowadzenie gospodarki odpadami. W szczególności, statutowym przedmiotem 
działalności jest:  

� zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  
� odzysk surowców z materiałów segregowanych,  
� sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 
� wytwarzanie paliw gazowych, 
� dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 
� obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 
� wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu, 
� badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych                     
i technicznych, 

� wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
� wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 
� wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery, 
� pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
� działalność pozostałych agencji transportowych, 
 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2010 r. wynosi 6.192.000,00 zł i dzieli się na 
12.384 równe i niepodzielne udziały po 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do jedynego 
udziałowca Gminy  Miejskiej Tczew. 
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Poza kapitałem podstawowym w Spółce  powstał  kapitał zapasowy w wyniku podziału zysku 
za lata 2001, 2002,2004, 2005,2006,2007, 2008  i 2009 w kwocie 3.282.058,03 zł.  
 
 
 
W okresie pięciu  lat zmiany w kapitale zakładowym spółki przedstawiały się następująco: 
 
Lata  2006 2007 2008  (* 2009 2010 (** 

Ilość udziałów/            
1 udział =500 zł 7 264 7 264 9 384 9 384 12384 
wartość  kapitału 
zakładowego 3 632 000 zł 3 632 000 zł 4 692 000 zł 4 692 000 zł 6 192 000 zł 

 

*) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu
 

09-07-2008 r. podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę – 920.000,00 zł, poprzez  utworzenie 1.840  nowych 

udziałów - wniesienie do Spółki aportu w postaci nieruchomości położonej w miejscowości Ropuchy (działka nr 

68/3, o pow. 9.92.00 ha) – Akt not. Rep. A  nr 7981/2008 z dnia 09-07-2008 r. 

**)  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu
 
30-04-2010 r. podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł poprzez utworzenie 3.000 nowych udziałów i 

pokrycia go wkładem pieniężnym - Akt not. Rep. A  nr2656/2010 z dnia 30-04-2010 r. 

 

33..  TTCCZZEEWWSSKKIIEE  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWOO  BBUUDDOOWWNNIICCTTWWAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO                                                
          SSPP..  ZZ  OO..OO..  
  

     TTBS sp. z o. o. została zawiązana w dniu 10.07.2000 r. aktem założycielskim Spółki 
sporządzonym w formie aktu notarialnego w oparciu o uchwałę nr XVIII/159/2000 Rady 
Miejskiej z dnia 30.03.2000 r. i rozpoczęła działalność od 16.12.2000 r.  
     TTBS sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000177615.  

 
Główny przedmiot działalności Spółki, zgodny z PKD: 
� wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
� rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, 
� wykonywanie instalacji elektrycznych, c. o., wentylacyjnych, gazowych budynków                                       
i budowli, 

� wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 
� kupno i sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
� zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. 
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.474.500 zł i dzieli się na 20.949 równych udziałów po 
500 zł każdy, w tym: 
- do kwoty 4.899.900,- zł pokryte wkładem pieniężnym,  
- do kwoty 5.574.600,- zł pokryte wniesionym aportem rzeczowym w postaci nieruchomości, 
projektu budowlano-wykonawczego budynków  wielorodzinnych, prawa użytkowania 
wieczystego gruntu oraz ruchomości. 
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W okresie pięciu lat zmiany w kapitale zakładowym spółki przedstawiały się następująco: 
 

Lata 2006 2007 2008 (* 2009 (** 2010  
Ilość udziałów/            
1 udział =500 zł 18 161 18 161 19161 20949 20949 
wartość kapitału 
zakładowego 9 080 500 9 080 500 9 580 500 10 474 500 10 474 500 

*) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 30-12-2008 r. podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000,00  zł poprzez utworzenie 400 nowych udziałów 

oraz wyrażenia zgody na objęcie podwyższonego kapitału zakładowego przez dotychczasowego jedynego 

Wspólnika – Gminę Miejską Tczew. 

**)  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 29-09-2009 r. podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 894.000,00 zł poprzez utworzenie 1.788 udziałów i pokrycia 

go wkładem pieniężnym - Akt not. Rep. A  nr 7864/2009 z dnia 29-09-2009 r. 

 
44..    ZZAAKKŁŁAADD  GGOOSSPPOODDAARRKKII  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWEEJJ  SSPP..  ZZ  OO..OO..  
 
 Spółka została zawiązana w dniu 14.11.2000 r. aktem założycielskim Spółki 
sporządzonym w formie aktu notarialnego, w oparciu o uchwałę nr XXV/222/2000  z dnia 
26.10.2000 r. i rozpoczęła działalność od 01.01.2001 r. 
 Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000030934. 
 
 
Główny przedmiot działalności Spółki, zgodny z PKD: 
 
� zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
� kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
� wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
� działalność agencji obsługi nieruchomości, 
� zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, 
� zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, 
� sprzątanie i czyszczenie obiektów. 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.450 zł i dzieli się na 14.209 udziałów                                 
o wartości nominalnej po 50 zł każdy. Całość udziałów jest własnością Gminy Miejskiej  
Tczew. 
 
 
55..    SSTTOOCCZZNNIIAA  TTCCZZEEWW  SSPP..  ZZ  OO..OO..  ww  uuppaaddłłoośśccii  
 
  Stocznia Tczew Spółka z o.o. została zawiązana 07.06.1991 r. na podstawie uchwały 
nr XIV/100/91 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 marca 1991 r. Spółka jest wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Gdańsku, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050468. 
 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XX Gospodarczego                                          
po rozpatrzeniu wniosku Stoczni Tczew Sp. z o.o. i Transportowego Dozoru Technicznego                     
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w Warszawie,  w dniu 22.09.2004 r. została ogłoszona upadłość Stoczni Tczew Sp. z o.o., 
obejmująca likwidację majątku dłużnika. 
 
Główny przedmiot działalności Spółki, zgodny z PKD: 
� produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
� produkcja maszyn i urządzeń, 
� produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 
� budownictwo, 
� transport wodny i lądowy pozostały, 
� wynajem maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków transportu, 
� badania i analizy techniczne. 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.692.050 zł i dzieli się na 53.841 udziałów                           
o wartości nominalnej 50 zł każdy. 
 
Aktualna struktura kapitału: 

 
Wspólnik Ilość posiadanych 

udziałów 
Wartość  
udziałów 

%  
kapitału zakł. 

Gmina Miejska Tczew 30.549 1.527.450   56,7 
Karat International sp. z o.o. 18.018 900.900   33,5 
Pracownicy Stoczni 5.274 263.700     9,8 
Ogółem 53.841 2.692.050 100,0 
 
 Sąd wyznaczył na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku Marię 
Jezierską – Mikszewicz, a jako syndyka masy upadłości panią Magdalenę Smółkę.  
 
 
66..      PPOOMMOORRSSKKII  RREEGGIIOONNAALLNNYY  FFUUNNDDUUSSZZ  PPOORRĘĘCCZZEEŃŃ  KKRREEDDYYTTOOWWYYCCHH        SSPP..  ZZ  

OO..OO..  
  
     Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.                                    
z siedzibą w Gdańsku, została zawiązana w dniu 07.12.2001 r. przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego, Agencję Rozwoju Pomorza S.A. oraz Gminę Miasta Gdynia. Spółka została 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w 
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000103127. 
 
 
Główny przedmiot działalności Spółki, zgodny z PKD: 
� pozostałe pośrednictwo finansowe, 
� doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
� pozostała działalność komercyjna, 
� pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2009 r. wynosił 19.719.000 zł i dzielił się na 
19.719 równych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy, w tym 469 udziałów                                         
w wysokości 469.000 zł zostało pokrytych wniesionym aportem rzeczowym. 
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Udziałowcy i kapitały Funduszu 
 
Lp
. 

Udziałowcy 
 

Kapitał 
(zł) 

Udział  
(%) 

1. Samorząd Województwa Pomorskiego 16 300 000,00 82,66 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego 2 000 000,00 10,14 
3. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 500 000,00 2,54 
4. Gmina Miasta Gdańska 484 000,00 2,45 
5. Gmina Miasta Gdyni 115 000,00 0,58 
6. Gmina Miasta Tczew 100 000,00 0,51 

7. Gmina Miasta Sopot 50 000,00 0,25 
8. Gmina Miasta Słupska 50 000,00 0,25 
9. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw 
30 000,00 0,15 

10. Gmina Miasta Człuchów 30 000,00 0,15 
11. Powiat Wejherowo 20 000,00 0,10 
12. Gmina Miasta Rumi 10 000,00 0,05 
13. Gmina Miasta Pruszcz Gdański 10 000,00 0,05 
14. Gmina Miasta Brusy 10 000,00 0,05 
15 Gmina Miasta Malborka 10 000,00 0,05 

 Suma 19 719 000,00 100,00 

  
 
77..    PPOOMMOORRSSKKAA  SSPPEECCJJAALLNNAA  SSTTRREEFFAA  EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA      SSPP..  ZZ  OO..OO..  

  
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. dnia 06.09.2001 r. została wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ                                          
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000033744. 
 
Główny przedmiot działalności Spółki, zgodny z PKD: 
� obsługa nieruchomości na zlecenie i na własny rachunek 
� wynajem nieruchomości na własny rachunek. 
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 176.997.000 zł i dzieli się na 176.997 równe udziały                                                          
o wartości nominalnej 1000,- zł każdy. 
 
Struktura kapitału Spółki na dzień 31.12.2009 r.: 
 

Lp. Wspólnik Liczba 
udziałów 

Wartość 
1 udziału 

Wartość 
kapitału 
(kwota) 

% 
kapitału 
zakład. 

1 2 3 4 5 6 
1. SKARB PAŃSTWA 129.225 1.000,- 129.225.000,- 67,9 
2. 
 

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE 

16.000 1.000,- 16.000.000,- 8,41 

3.  
 

GMINA MIASTA GDAŃSK 12.414 1.000,- 12.414.000,- 6,52 
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4. GMINA MIASTA 
TCZEW 

7.378 1.000,- 7.378.000,- 3,88 

5. 
 

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO 
-POMORSKIE 

11.000 1.000,- 11.000.000,- 5,78 

6. 
 

GMINA MIASTA 
KWIDZYN 

3.532 
 

1.000,- 3.532.000,- 1,86 

7. 
 

GMINA MIASTA 
MALBORK  

1.320 1.000,- 1.320.000,- 0,69 

8. GMINA CHOJNICE 857 1.000,- 857.000,- 0,45 
9. 
 

GMINA CZŁUCHÓW 517 1.000,- 517.000,- 0,27 

10. 
 

GMINA - 
MIASTO  I  GMINA 
SZTUM 

413 1.000,- 413.000,- 0,22 

11. GMINA MIASTA 
STARGARD SZCZECIŃSKI  

7 000 1.000,- 7.000.000 3,68 

  
R A Z E M: 

 
190.303 

 
1.000,- 

 

 
190.303.000,- 

 
100,00  

 
 

 

3.1.6. Komunalne budownictwo mieszkaniowe 

 

W okresie kadencji 2006-2010  w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej podstawowym 

zadaniem było: 

1) prowadzenie polityki mieszkaniowej zgodnie z kierunkami określonymi  w strategii 

rozwoju mieszkalnictwa na lata 2003-2017 i kierunkami zmian systemu 

zarządzania nieruchomościami miasta . Realizując tę uchwałę, m.in. : 

• corocznie w budżecie ustalano wysokość nakładów na budownictwo 

komunalne, 

• kontynuowano działania zmierzające do  realizacji budowy mieszkań 

czynszowych 

2) podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego gospodarowania gminnym 

zasobem mieszkaniowym. 

 
1. Sytuacja mieszkaniowa w mieście. 
 
 Sytuacja mieszkaniowa na terenie naszego miasta jest trudna i skomplikowana, wiele 

rodzin oczekuje na mieszkania. Zubożenie rodzin, utrzymujący się nadal wysoki wskaźnik 
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bezrobocia powoduje, że coraz więcej rodzin kwalifikuje się do uzyskania mieszkania 

komunalnego. 

Ilość oddawanych do użytku komunalnych lokali mieszkalnych jest niewystarczająca 

dla zabezpieczenia  potrzeb mieszkaniowych. 

Ponadto mieszkania przydzielane są w ramach,  tzw. odzysków (śmierć najemcy, 

wyprowadzenie się najemcy). 

W bieżącej kadencji oddano do użytku 5 budynków mieszkalnych (138 mieszkań), 

położonych przy ulicy: 

 

• Koziej 2   -68 lokali mieszkalnych; 

• Armii Krajowej 82A  -16 lokali mieszkalnych; 

• Nowowiejskiej 20A  -18 lokali mieszkalnych; 

• Prostej 2B i 2C  -36 lokali mieszkalnych. 

Kolejne dwa budynki przy ul. Prostej (36 lokali) są w trakcie budowy. Ich zasiedlenie 

przewidywane jest na przełomie listopada/grudnia 2010 roku. 

  Niezwykle ważnym i istotnym problemem dla miasta są rozbiórki 

zdekapitalizowanych oraz zniszczonych technicznie budynków. W tym celu sporządzano co 

roku listę  budynków kwalifikujących się z uwagi na zagrożenie do rozbiórki. 

W latach 2006 – VI 2010 wykwaterowano 19 rodzin, w tym: 

• w 2006 r.   - 6 rodzin; 

• w 2007 r.   - 7 rodzin; 

• w 2008 r.   -          4 rodziny; 

• w 2009 r.   -         - 

• I – VI 2010 r.                -           2 rodziny. 

 

Ilość przydzielonych mieszkań w latach 2006 – VI 2010 osobom ujętym na liście 

obrazuje poniższa tabela: 

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. I-VI 2010 r. Ogółem 

47 25 39 18 7 136 

 

Poniżej przedstawiono szczegółową informację dotyczącą gospodarki lokalami 

mieszkalnymi                w latach 2006-2010:   
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 2006 2007 2008 2009 I-VI 2010  

Ilość przydzielonych mieszkań ogółem 55 57 43 18 7 

- z listy rozbiórek 6 7 4 - - 

- z listy rocznej 47 25 39 18 7 

- wypadki losowe* 2 25 - - - 

Ilość zamian lokali mieszkalnych 30 18 32 13 5 

Ilość wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu              
w ramach regulacji stanu prawnego,. dot. m.in. uregulowania 
przez lokatora zadłużeń czynszowych w całości lub w ratach 32 41 27 23 10 

Ilość przydzielonych lokali  socjalnych 5 4 14 12 2 

 
  
*w ramach wykwaterowania lokatorów w związku z: 
- zagrożeniem zdrowia i życia lokatorów; 
- pożarem (ul. Kaszubska 4, Kopernika 8, Ogrodowa 10-11); 
- likwidacją mieszkania ze względu na zły stan techniczny; 
- koniecznością zwolnienia dawnych lokali służbowych w gminnych placówkach oświatowych  
  (Szkoła Podstawowa nr 5 i 11). 

 
 Ponadto w miesiącu lipcu 2010 r. wydano 36 skierowań do zawarcia umowy najmu na 

mieszkania położone w nowo wybudowanym budynku przy ul. Prostej 2B i 2C. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego gmina została zobowiązana do wypłacania 

odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobom wobec, których sąd orzekł 

eksmisję i przyznał prawo do otrzymania takiego lokalu. 

Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 

sądowego, to od dnia 01 stycznia 2002 r., właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie 

odszkodowawcze od gminy.  

 

W latach 2006-2009 zostało złożonych 75 wniosków o przydział lokali socjalnych na 

podstawie wyroków sądowych. Ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku złożono 

10 wniosków. 

Realizacja wniosków o przydział lokali socjalnych w omawianym okresie przedstawiała się 

następująco: 

 

Wyszczególnienie  /  Rok 
2006 2007 2008 2009 

I-VI 
2010 

Ilość wniosków oczekujących na 
realizację 79 81 107 96 90 
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Wyszczególnienie  /  Rok 
2006 2007 2008 2009 

I-VI 
2010 

Ilość wniosków zrealizowanych 5 4 14 12 2 

Ilość wniosków skreślonych* 8 9 19 4 8 

Pozostało do realizacji 66 68 74 80 80 

 

*Wnioski o przydział lokali socjalnych zostały skreślone w związku: 

• z przyznaniem lokalu mieszkalnego osobom ujętym na rocznej liście przydziału 

mieszkań (posiadającym uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego); 

• z wycofaniem wniosku wierzyciela; 

• z przywróceniem tytułu prawnego osobom zamieszkującym w lokalach komunalnych 

po spłaceniu zaległości czynszowych lub rozłożeniu zadłużenia na raty                                             

i wpłaceniu przynajmniej jednej; 

• ze zgonem lokatora. 

 
Przewiduje się odzyskanie 30 lokali socjalnych po lokatorach przekwaterowanych do nowych 

mieszkań przy ulicy Prostej 2B i 2C. 

Wnioski o przydział lokali socjalnych realizowane były poprzez: 

• przyznanie lokalu socjalnego; 

• przyznanie lokalu mieszkalnego osobom ujętym na rocznej liście przydziału mieszkań 

(posiadającym uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego); 

• wycofanie wniosku wierzyciela; 

• przywrócenie tytułu prawnego osobom zamieszkującym w lokalach komunalnych po 

spłaceniu zaległości czynszowych lub rozłożeniu zadłużenia na raty                                             

i wpłaceniu przynajmniej jednej. 

 

2. Polityka czynszowa w mieszkaniach komunalnych. 

Prezydent Miasta biorąc pod uwagę możliwości finansowe mieszkańców oraz nie 

chcąc doprowadzić do powiększenia liczby lokatorów nie płacących za mieszkania ustalał 

stawkę bazową powierzchni użytkowej mieszkania na umiarkowanym poziomie. 

 

W latach 2006 – VI 2010 obowiązujące stawki czynszu na terenie miasta Tczewa 

przedstawiały się następująco: 

� od 01.01.2006 r. (obowiązywała od 01.08.2005 r.) 3,75 zł/m2 
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� od 01.07.2007 r.                4,05 zł/m2 

� od 01.09.2008 r.       4,40 zł/m2   

� od 01.09.2009 r.                                 4,60 zł/m2   - nadal. 

 W naszym mieście czynsz jest ustalany w zależności od wyposażenia technicznego 

mieszkania z uwzględnieniem stanu technicznego budynku. 

Przyjęto obniżki stawki bazowej za braki w wyposażeniu mieszkania.  

Za brak instalacji centralnego ogrzewania obecnie przysługuje obniżenie stawki bazowej                      

o 10 %.  

Natomiast brak gazu, łazienki, wspólne pomieszczenia jak: kuchnia, WC oraz ciemna kuchnia 

skutkuje zniżką czynszu o 5 % naliczaną za każdą z tych niedogodności.  

Ponadto przyjęto obniżenie o 5 % za mieszkanie położone w suterenie, na strychu lub 

poddaszu. 

Należy nadmienić, że podniesienie czynszów powinno w przyszłości zapewnić 

samowystarczalność finansową w gospodarce mieszkaniowej. 

W Tczewie ze względu na umiarkowaną stawkę czynszu cel ten nie został jeszcze osiągnięty,                

w związku z czym gospodarka ta jest dotowana z budżetu miasta. 

 Zmiany w podejściu do polityki czynszowej pozwolą gminie na pełniejsze pokrycie 

kosztów utrzymania lokali poprzez maksymalizację przychodów z czynszów. 

Ma to duże znaczenie dla zapobieżenia dalszej dekapitalizacji zasobów. Proces ten będzie, 

głównie ze względu  na możliwości finansowe najemców, rozłożony w czasie. 

 

3. Dodatki Mieszkaniowe  

Zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych  - gmina 

została zobowiązana do wypłacania dodatków mieszkaniowych osobom o niskich dochodach. 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i w całości finansowana 

jest ze środków gminnych.  

Poniżej w tabeli przedstawiono informację dot. wypłat dodatków mieszkaniowych w okresie               

od 2006 r. do czerwca 2010 r. 

 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 30.06. 2010 r. Ogółem 
 
Kwota wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych   
w złotych 
 

 
 
2.908.301,- 

 
 
2.904.462,- 

 
 
2.302.206,- 

 
 
2.139.576,- 

 
 
1.256.767,- 

 
 
11.511.312,- 

z tego: 
użytkownikom mieszkań 
gminnych 
 

 
1.147.047,- 

 
1.260.254,- 

 
1.055.346,- 

 
   940.390,- 

 
   521.709,- 

 
 4.924.746,- 
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pozostałych 
 

 
1.761.254,- 

 
1.644.208,- 

 
1.246.860,- 

 
1.199.186,- 

 
   735.058,- 

 
 6.586.566,- 

 
z tego: spółdzielczych 
 

 
1.164.924,- 

 
1.032.409,- 

 
   723.132,- 

 
    623.931,- 

 
  345.039,- 

 
 3.889.435,- 

 
            wspólnot 
            mieszkaniowych 
 

   
  184.348,- 

    
   212.643,- 

   
   180.531,- 

    
   182.968,- 

 
  128.411,- 

 
    888.901,- 

 
            prywatnych 
 

 
  225.959,- 

 
  250.413,- 

 
   227.344,- 

 
    265.237,- 

 
  171.237,- 

 
 1.140.190,- 

 
            TBS 

 
   30.508,- 

 
   54.446,- 

 
     51.824,- 

 
      65.251,- 

 
    51.940,- 

 
    253.969,- 

 
            innych 

 
  155.515,- 

 
   94.297,- 

 
     64.029,-    

 
      61.799,- 

 
    38.431,- 

 
    414.071,- 

       
 
 oraz informację o ilości  wydanych decyzji  w sprawie dodatków mieszkaniowych:                                                                                                                 
 
Decyzje o: 2006r 2007r 2008r 2009r 30.06.  

2010r 
Ogółem 

przyznaniu dodatku 
mieszkaniowego 

 
3.223 

 
2.716 

 
2.170 

 
2.022 

 
1.146 

 
11.277 

odmowie przyznania 
dodatku 

 
143 

 
160 

 
186 

 
129 

 
49 

 
667 

wstrzymaniu wypłaty 
dodatku 

 
100 

 
62 

 
47 

 
60 

 
8 

 
277 

odblokowaniu 
wstrzymanej wypłaty 
dodatku 

 
33 

 
23 

 
17 

 
34 

 
5 

 
112 

wygaśnięcie decyzji o 
przyznaniu dodatku 
(wskutek zgonu lub 
wymeldowania się 
najemcy) 

 
 
45 

 
 
37 

 
 
34 

 
 
46 

 
 
23 

 
 
185 

wezwaniu 
wnioskodawcy do 
zwrotu nienależnie 
pobranego dodatku 
 
 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1 

 
3 

 
7 

umorzeniu 
wierzytelności w 
sprawie zwrotu 
nienależnie pobranego 
dodatku 
mieszkaniowego 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

umorzeniu 
postępowania w sprawie 
przyznania dodatku 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
6 

 
Ogółem : 
  

 
3.546 

 
3.001 

 
2.458 

 
2.292 

 
1.235 

 
12.532 
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4. Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 
 
W okresie V kadencji zarządzaniem i administrowaniem mieniem komunalnym 

zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 
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b) ilość komunalnych zasobów mieszkaniowych w latach 2006-2010 przedstawia  poniższa tabela : 

 
 

Zasoby komunalne 2006 2007 2008 2009 2010 (I półrocze) 

Ilość lokali mieszkalnych [w szt.] 2807 2732 2576  2512 2442 

Ilość lokali użytkowych  [w szt.] 72 73 70 66 67 

Powierzchnia lokali mieszkalnych [w m2] 125166,38 121538,74 117001,50 110961,61 108272,41 

Powierzchnia lokali użytkowych [w m2] 6158,88 6042,82 6140,60 6588,67 6588,67 

Zasoby gminne w budynkach zarządzanych przez ZGKZM - ogółem 

Ilość budynków [w szt.] 
Ilość lokali mieszkalnych  [w szt.] 

118 
757 

116 
744 

114 
785 

112 
728 

106 
698 

Ilość lokali użytkowych  [w szt.] 31 31 35 30 31 

Powierzchnia lokali mieszkalnych 
Powierzchnia lokali użytkowych 

32540,78 
3711,27 

31839,41 
3408,99 

32182,06 
3736,58 

30842,65 
4184,65 

29785,84 
4184,65 

w tym:                                                                                        budynki 100% Gminy 
        budynki o nieuregulowanym stanie prawnym 

Ilość budynków [w szt.] 109 
9 

108 
8 

106 
8 

108 
4 

102 
4 
 

Ilość lokali mieszkalnych  [w szt.] 687 
70 

678 
66 

692 
66 

689 
39 

663 
35 

Ilość lokali użytkowych  [w szt.] 30 
1 

30 
1 

34 
1 

30 
- 

31 
- 

Powierzchnia lokali mieszkalnych  
[w m2] 

29731,79 
2808,99 

29179,03 
2660,38 

29521,68 
2660,38 

29348,93 
1493,72 

28421,01 
1364,83 

Powierzchnia lokali użytkowych  
[w m2] 

3682,06 
29,21 

3379,78 
29,21 

3736,58 
29,21 

4184,65 
- 

4184,65 
- 

Zasoby gminne w budynkach w których powstały Wspólnoty - ogółem 

ilość Wspólnot 257 258 260 257 256 

ilość gminnych lokali mieszkalnych 
ilość gminnych lokali użytkowych 

2052 
41 

1988 
42 

1884 
36 

1784 
36 

1744 
36 

powierzchnia lokali mieszkalnych 
powierzchnia lokali użytkowych 

92625,60 
21457,61 

89699,33 
2633,83 

84819,44 
2404,02 

80118,96 
2404,02 

78486,57 
2404,02 
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w tym:                                                                                  zarządzane przez ZGM 
 
 

  zarządzane przez innych Zarządców 
ilość Wspólnot 194 

 63 
193 
65 

193 
67 

192 
65 

192 
64 

ilość gminnych lokali mieszkalnych 1821 
231 

1745 
243 

1647 
237 

1572 
212 

1534 
210 

ilość gminnych lokali użytkowych 40 
1 

41 
1 

35 
1 

35 
1 

35 
1 

powierzchnia lokali mieszkalnych 82169,26 
10456,34 

78659,79 
11039,54 

73874,48 
10944,96 

70399,56 
9719,40 

68903,51 
9583,06 

powierzchnia lokali użytkowych 2369,83 
87,78 

2546,05 
87,78 

2316,24 
87,78 

2316,24 
87,78 

2316,24 
87,78 
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c)  remonty  komunalnych zasobów mieszkaniowych 
 
     W okresie bieżącej kadencji, w celu utrzymania w należytym stanie zasobów 

komunalnych ZGKZM przeprowadzał remonty i naprawy bieżące oraz konserwacje: 

 
Zestawienie zadań  remontowych realizowanych   w  ramach  remontów  bieżących  
w zasobach komunalnych  w  latach 2006-2010 przedstawiono poniżej : 
 

Ilość wykonanych zadań  
Rodzaj robót 

2006 rok 
 

2007 rok 
 

2008 rok 
 

2009 rok 
 

2010 rok 
I półrocze*/ 

ogólnobudowlane 43 31 83 25 - 
dekarskie 7 6 7 - - 
zduńskie 41 48 51 43 29 
stolarskie 301 274 274 172 - 
malarskie 6 - - - - 
elektryczne 4 5 10 69 - 
wod-kan 1 3 8 91 - 
związane z 

instalacją c.o. 
10 2 1 3 - 

związane z 
instalacją gazową 

- 1 7 5 - 

Awarie 1071 732 767 632 295 
*/  zadania ujęte do planu na posiedzeniach Wspólnot Mieszkaniowych, po przeprowadzeniu procedur przetargowych realizowane będą głównie   

   w III i IV kwartale 2010r.  

 
 
 
Stawki bazowe czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla najemców lokali 
mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Tczew – wprowadzone  

zarządzeniami Prezydenta Miasta Tczewa 
 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 
Wysokość stawki bazowej czynszu Od 1.08. 2005r. 

3,75 zł/1m2 
Od 1.07. 2007r. 

4,05 zł/1m2 
Od 1.09. 2008r. 
4,40 zł/1m2 

Od 1.10.2009r. 

4,60 zł/1m2 
  
4,60zł/1m2 

Wysokość max. stawki czynszu 
stanowiącej 3% kosztu 
odtworzenia budynku w 

momencie podjęcia zarządzenia 
(wartość odtworzeniowa 1 m

2 

budynku mieszkalnego określana 

jest co pół roku przez Wojewodę 

Pomorskiego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego) 

 
6,05 zł/1m2 

 
6,40 zł/1m2 

 
7,81 zł/1m2 

 
8,82 zł/1m2 

 
10,08 
zł/1m2 
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Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty  przyznanej dotacji dla ZGKZM  w latach  
2006-2010: 

 
 

Rok 
Kwota przyznanej 

dotacji 
[w zł] 

Stawka jednostkowa  
dotacji przedmiotowej  

[zł/1m2]   

 
uwagi 

2006 3794200 2,42 - 
 

2007 
1847500   od 1.01.2007r.  do 31.03.2007r. - 2,42 

od 1.04.2007r.  do 31.12.2007r.  - 0,75 
Zmiana stawki spowodowana 

zmianą ustawy o finansach 

publicznych   

2008 1 600 000 1,02 - 
2009 1 800 000 1,19 - 
2010 1 600 000 1,11 - 

 
 
 
5.  Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego : 

 

W kadencji 2006- 2010 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego           

Sp.  z o.o. wybudowało dwa budynki mieszkalne na ulicy Armii Krajowej.                   

Oddanie ich do zasiedlenia nastąpiło w październiku 2008 r. Łączna powierzchnia 

użytkowa oddanych do użytku mieszkań ( 56 ) wyniosła 2 691,83m2. Zamieszkało w nich 

155 lokatorów.  Koszt inwestycji wraz z gruntem wyniósł 7 992 920 zł. 

 

 

3.1.7. ULICE , DROGI, MOSTY                                                            

           ORAZ  REALIZACJA    ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH 

 

3.1.7.1. ULICE , DROGI,  MOSTY 

W granicach administracyjnych miasta Tczewa znajduje się  208 ulic i placów,                       

17 mostów,  z tego : 

a) ulice  

1) 1 ulica krajowa – Aleja Solidarności o długości około 6 km 

2) 1 ulica wojewódzka – ul. Jagiellońska o długości około  2 km 

3) 20 ulic powiatowych o długości 23,41 km 

4) 186 ulic miejskich o długości 70,79 km 

Poza w/w drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta są jeszcze drogi  

nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych , szczególnie w osiedlach 
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mieszkaniowych , dojazdowe do obiektów użytkowanych przez  przedsiębiorców   które 

są drogami  wewnętrznymi  . 

     
b) obiekty  mostowe  w  granicach  administracyjnych  miasta Tczewa : 
 
1)  2   w ciągu ul. Aleja Solidarności 
2)   1   w ciągu ul. Jagiellońskiej  
3) 10   w  ciągu dróg powiatowych     
4)   4   w ciągu dróg miejskich  : ul. Traugutta, ul. Kwiatowa, ul. Nadbrzeżna,  
             ul. Młyńska            

  
  
Z budżetu miasta finansowane jest utrzymanie dróg miejskich oraz obiektów mostowych. 

 

3.1.7.2.  REALIZACJA    ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH 

 

W kadencji 2006-2010 przeprowadzono następujące zadania inwestycyjne : 

 

1. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU  2006 :  
 
1. Regionalny węzeł  komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie. 

  W 2006r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie układu   

komunikacyjnego oraz studium wykonalności.   

 

2.  Budowa ulic: Bulwar Nadwiślański, w tym : 

   

a)  ulica Nowozamkowa    

Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o długości 244 mb, chodnik 

i ścieżkę rowerową. Ponadto wykonano przyległy do drogi parking na 33 

stanowiska i zatokę postojową na 7 stanowisk. Wykonano sieć uzbrojenia 

podziemnego. 

 

 b)  parking przy bulwarze nad Wisłą 

Wykonano parking na 238 stanowiska z kostki betonowej wraz z oświetleniem                      

i odwodnieniem. 
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c)  ścieżki spacerowe i rowerowe na bulwarze nad Wisłą. 

Wykonano zagospodarowanie terenu od Mostu Lisewskiego do budynku PBW  

( scenę letnią, rowerodrom, trakt pieszy i rowerowy, plac zabaw, zieleń , 

oświetlenie               i odwodnienie terenu) 

 

3.  Droga do budynków TTBS przy ul. Armii Krajowej. 

     Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o dł. 170 mb  wraz z chodnikami  

 

4. Przebudowa ulic: 

  

a)  ulica Reymonta 

Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi wraz z chodnikami z kostki betonowej, 

oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.  

Całkowita długość przebudowanej ulicy wynosi 509 mb. 

 

b)  ulica Kazimierza Wielkiego 

Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi wraz z obustronnym chodnikiem z kostki 

betonowej  oraz z oświetleniem  

Całkowita długość przebudowanej ulicy wynosi 410mb. 

 

c)  ulica Ks. Ściegiennego 

Wykonano nawierzchnię drogi wraz z chodnikiem z kostki betonowej wraz                         

z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.  

Całkowita długość przebudowanej ulicy wynosi 118 mb. 

 

5.  Parking przy ul. Ogrodowej. 

Wybudowano parking o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 645 m2 

wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. 

 

6.  Zagospodarowanie terenu na os. Suchostrzygi III. 

Wykonano zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ul. H. Hass i  

ul. Harcerską na cele sportowo – rekreacyjne.  

 Dokonano przebudowy ul. Harcerskiej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 295 mb.  
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7. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rokicką i ul. Jagiellońską. 

Wykonano makroniwelację terenu, wykonany został plac o nawierzchni z kostki 

kamiennej pod pomnik papieża, wykonane zostały ciągi piesze o nawierzchni z kostki 

kamiennej i betonowej , wykonano  oświetlenie placu i ścieżek, odwodnienie terenu 

oraz małą architekturę  wraz  z  zielenią. Łączna powierzchnia  utwardzonej 

nawierzchni wynosi 1850 m2. 

 

8.  Ulica Rokicka. 

Wykonano przebudowę ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przyległymi 

chodnikami  o długości 333 mb  oraz  odwodnieniem ulicznym. 

Zadanie zostało sfinansowane przez Gminę Miejską Tczew, a zrealizowane przez 

Starostwo Powiatowe.  

 

9.  Przebudowa ulic nad Wisłą.  

W zakres zadania wchodziła przebudowa ulicy Nad Wisłą o nawierzchni asfaltowej, o 

długości ok. 380 mb, ulicy Chopina o nawierzchni z kostki kamiennej, o długości ok. 

150 mb, ulicy Wodnej o nawierzchni bitumicznej, o długości ok. 90mb wraz z 

infrastrukturą - kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym. Ponadto 

przebudowano lub wybudowano ciągi piesze oraz  ścieżkę rowerową. 

 

10. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej „Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda. 

Zakres zadania obejmował budowę budynku przystani rzecznej wraz z nabrzeżem 

palowo - pomostowym do cumowania jednostek pływających oraz slip do wodowania 

małych jednostek pływających. Zaktualizowana została dokumentacja projektowa . 

 

11. Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte w związku z planowanym 

projektem „Miejski dom dla Przedsiębiorców” 

Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Unii Europejskiej stąd też nie doszło do  jego 

realizacji w 2006 r. 

Wykonano aktualizację studium wykonalności.  
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12. Budynek socjalny 

Wykonano przy ul. Koziej  budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny o liczbie mieszkań 

równej 68 .Wykonane zostało uzbrojenie terenu w niezbędne sieci i instalacje, jak 

również wykonano zagospodarowanie terenu –parking, ciągi piesze, zieleń. 

 

 13. Rewitalizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych. 

 Wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności „Odnowa 

średniowiecznych murów obronnych Tczewa”, które obejmowały swym zakresem 

m.in. dokumentacje projektowe przebudowy budynków przy ul. Podmurnej 12 i 15, 

zagospodarowanie niecki przy ul. Łaziennej, renowację średniowiecznych  murów 

obronnych przy ul. Podmurnej, przebudowę nawierzchni ul. Podmurnej. 

 
 14. Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z  EFRR w ramach  ZPORR. 

Wykonano adaptację budynków pofabrycznych należących do zespołu obiektów 

Muzeum Wisły na potrzeby nowotworzonego „Centrum Wystawienniczo – 

Regionalnego Dolnej Wisły”. 

W ramach przedsięwzięcia  powstały między innymi  sale wystawiennicze, 

multimedialny punkt informacji turystycznej, sale stowarzyszeń regionalnych, sale 

wielofunkcyjne. Wykonano zagospodarowanie terenu –ciągi piesze, parking, 

oświetlenie terenu , odwodnienie terenu, małą architekturę, zieleń  

 

  15. Hala o lekkiej konstrukcji przy TCSiT 

W zakres zadania wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją 

przekrycia kortów tenisowych za pomocą hali o lekkiej konstrukcji wraz z instalacją 

grzewczą promiennikową. 

 
  16. Remont budynku przy ul. Zamkowej 8. 

       Wykonano wymianę stolarki okiennej oraz  docieplenie elewacji północnej budynku. 

 

  17.  Łącznik ul Andersena z ul. Brzechwy – dokończenie zadania. 

  Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni -  457m2. 
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  18.  Remont lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego dla organizacji  

       kombatanckich  

Wykonano remont lokalu w budynku w celu przystosowania go do użytku dla 

organizacji kombatanckich. 

 

19. Wykonanie dokumentacji projektowej : 

-  adaptacji budynku przy ul. Wąskiej 32 i 33 na Centrum Monitoringu, 

       - adaptacji pomieszczeń na I p. budynku przy ul. Kopernika 1 na lokale     

          Mieszkalne, 

- na przebudowę dróg 

ul. Południowej, ul. Chrobrego,  ul.Rycerskiej, ul. Tetmajera, pętli autobusowej przy 

ul. Orzeszkowej, 

      -  na budynek socjalny przy ul. Armii Krajowej (16 mieszkań) wraz z projektem  

         uzbrojenia w sieci i przyłącza oraz zagospodarowania terenu, 

      -  stadionu lekkoatletycznego  przy ul. Bałdowskiej. 

     -  na remonty w placówkach oświatowych 

• Gimnazjum Nr 1 

- remont korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 1 w zakres którego wchodzą 

następujące prace: remont instalacji centralnego ogrzewania, remont 

instalacji elektrycznych  , malowanie ścian  

• Gimnazjum Nr 3 

- przebudowa toalet dla niepełnosprawnych w bud. C (2szt. pomieszczeń)  

- remont korytarza w bud. D na II piętrze(wymiana podłóg, malowanie) 

- remont biblioteki i czytelni w bud. D (wymiana podłóg i malowanie) 

• Szkoła Podstawowa Nr 8 

- wymiana stolarki okiennej w 4 salach lekcyjnych 

• Szkoła Podstawowa Nr 10 

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem korytarza parteru oraz 

wykonanie obudów grzejników na klatce schodowej 

• Szkoła Podstawowa Nr 12 

- wymiana posadzek w holu parteru szkoły z wymianą drzwi zewnętrznych 

prowadzących z łącznika E na boisko szkolne 
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• Przedszkole Nr 8 

- remont sali dydaktycznej nr 100, 101, 103 

 

20. Remonty w Szkołach Podstawowych , Gimnazjach i Przedszkolach: 

 

• Szkoła Podstawowa Nr 5 

Wykonano remont  toalet dziewcząt i chłopców oraz instalacji centralnego 

ogrzewania . 

 

• Przedszkole nr 8 

Wykonano  remont sal dydaktycznych. 

Dokonano zakupu i wymiany zaworów termostatycznych, wymieniono okna w 

gabinecie terapeutycznym i pokoju nauczycielskim  

 

• Gimnazjum Nr 2 

Wykonano remont toalet dziewcząt i chłopców.  

Wykonano dokumentację projektową na prace remontowe w Gimnazjum Nr 2. 

(kanalizacja deszczowa, izolacja ścian fundamentowych, remont dachu nad 

budynkiem łącznika, ogrodzenie od ul Mostowej, wymiana posadzek korytarzy, 

remont posadzki parkietowej w sali gimnastycznej)  

 

• Przedszkole nr 9 

Wykonano remont toalet na II piętrze. 

 

• Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków”  

Wymieniono okna w  sali dydaktycznej nr 1 oraz  na klatce schodowej  

 

• Przedszkolu Niepublicznym „Jodełka” 

Wymieniono okna w sali gimnastycznej, kuchni oraz holu.  

 

• Przedszkolu Niepublicznym „Jarzębinka” 

Wymieniono okna w kuchni, pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i holu.  
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2. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU  2007 :  
 

1. Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie. 

 

Projektant przekazał dokumentację projektową wraz ze studium wykonalności na 

regionalny węzeł ruchu pasażerskiego w Tczewie. Przekazana dokumentacja 

posiadała wady i usterki.  

 

2. Modernizacja układu komunikacyjnego na odcinku od węzła                             

w Stanisławiu  do Mostu Tczewskiego. 

 

Zadanie ma zostać zrealizowane wspólnie z Samorządem Województwa 

Pomorskiego, Starostwem Powiatowym  w Tczewie  i Gminą Miejską Tczew. 

  

Podpisany został  list intencyjny pomiędzy samorządami w kwestii podziału 

zadań, przygotowania  materiałów  i dokumentacji niezbędnych do  złożenia 

wniosku o dofinansowanie zadania w ramach  RPO WP. Na sesji Rady Miejskiej 

w miesiącu kwietniu 2007 r. podjęta została uchwała o przekazaniu środków  

finansowych w wysokości 150 000 zł dla Powiatu Tczewskiego w ramach pomocy 

finansowej. Podpisane zostało porozumienie uszczegółowiające zasady 

współpracy. Starostwo Powiatowe zleciło w trybie zamówień publicznych 

wykonanie koncepcji przebudowy układu drogowe wraz z budową wiaduktu w 

ciągu ulicy Wojska Polskiego . Przygotowano projekt porozumienia regulujący 

zasady wzajemnej współpracy związanej z przygotowaniem i realizacją zadania. 

 

3. Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej”. 

Zadanie zrealizowane  wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tczewie.  

W pierwszym etapie  zadania rozpoczęto realizację przebudowy  ul. Rokickiej 

wraz z leżącym w ciągu ulicy wiaduktem. 

Uchwałą Rady Miejskiej udzielono pomocy finansowej w wysokości 300 000 zł, 

Starostwu Powiatowemu w Tczewie na wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę wiaduktu. 
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Podpisane zostało stosowne porozumienie pomiędzy  Gminą Miejską Tczew oraz 

Starostwem Powiatowym dotyczące zasad współpracy przy realizacji 

dokumentacji projektowej na wiadukt.  

 

4. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Nowowiejskiej oraz remont zatok 

autobusowych przy ul. 30 Stycznia. 

Wybudowana została zatoka postojowa dla autobusów przy ulicy Nowowiejskiej 

oraz wyremontowano dwie istniejące zatoki autobusowe przy ulicy 30-go 

Stycznia.  Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie. 

Uchwałą Rady Miejskiej udzielono pomocy finansowej w wysokości 120 000 zł 

Powiatowi Tczewskiemu na realizację tego zadania. Podpisane zostało również 

stosowne porozumienie pomiędzy  Gminą Miejską Tczew oraz Starostwem 

Powiatowym dotyczące zasad współpracy w zakresie realizacji inwestycji 

 

5. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg. 

Wykonane zostały  następujące dokumentacje projektowe budowy bądź  

 przebudowy lub remontu następujących ulic: 

- ul. Księżniczki Dobrawy; 

- ul. Jasia i Małgosi , 

- ul. Świętopełka , 

- ul. Wyzwolenia (dojazd do bloków mieszkalnych),  

- ul. Saperska (dojazd do bloków mieszkalnych),  

- ul. Sienkiewicza, 

- ul. Czerwonego Kapturka, 

- parking przy ul. Kubusia Puchatka , 

- układ drogowy przy ul. Czatkowskiej 

- ul. Gałczyńskiego.  

W zakres opracowania dokumentacji wchodziło  wykonanie projektów budowlano 

– wykonawczych wielobranżowych, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiarów , kosztorysów  inwestorskich. 
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6.  Przebudowa i budowa dróg: ul. Kruczkowskiego, ul. Chłopska,  

ul. Kołłątaja, ul. Brzechwy, ul. Braci Grimm, droga przy TTBS . 

 

- ulica Kruczkowskiego 

W zakres zadania wchodziło: wykonanie drogi o długości 471 mb o nawierzchni 

bitumicznej, chodnika z kostki betonowej,  oświetlenia ulicznego i kanalizacji 

deszczowej.  

 

- ulica Chłopska 

 W  zakres zadania wchodziło: wykonanie drogi o długości  710 mb o nawierzchni 

bitumicznej, chodnika jednostronnego z kostki betonowej, oświetlenia ulicznego i 

kanalizacji deszczowej. 

 

- ulica Kołłątaja 

W zakres zadania wchodziło : wykonanie drogi o długości 717mb o nawierzchni 

bitumicznej, chodnika z kostki  betonowej,  oświetlenia ulicznego i kanalizacji 

deszczowej. 

- ulica Brzechwy, Braci Grimm 

W zakres zadania  wchodziło: wykonanie drogi o długości 250 mb o nawierzchni 

bitumicznej, chodnika z kostki  betonowej, budowa kanalizacji deszczowej , 

przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.  

 

- droga przy TTBS ul. Armii Krajowej 

W zakres zadania wchodziło: wykonanie drogi o długości 150mb z kostki 

betonowej, chodnika jednostronnego z kostki betonowej, budowa  oświetlenia 

ulicznego.  

 

7. Budowa systemu ścieżek rowerowych „Szlak Bursztynowy” 

W zakres wchodziło opracowanie  koncepcji  ścieżki rowerowej przebiegającej 

przez teren miasta Tczewa o długości ok. 8,5 km.  
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8. Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej. 

Przedmiotem   inwestycji   była  budowa   czterokondygnacyjnego .budynku   

komunalnego  wielorodzinnego   przy  ul. Armii Krajowej w Tczewie o łącznej 

powierzchni użytkowej  812m2  oraz 16 lokali mieszkalnych . W 2007 roku 

budowa została rozpoczęta . Zadanie dwuletnie 2007-2008. 

 

9. Dokumentacje projektowe na : 

 

• następny budynek mieszkalny przy ul.  Nowowiejskiej  

W zakres wchodziło wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej wraz z przyłączami oraz 

zagospodarowaniem terenu 

 

• na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12 

Wykonana została dokumentacja projektowa  boiska wielofunkcyjnego                    

(2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do piłki ręcznej ) 

 

• na remonty w budynkach komunalnych 

Wykonano dokumentacje na remont budynków – Obrońców Westerplatte 11, Za 

Portem 1 i 2, Stoczniowców 1D-1R, inwentaryzacja architektoniczna ośrodka 

terapii i profilaktyki uzależnień alkoholowych 

 

• na remonty w budynkach miejskich, w których znajdują się 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

Wykonano  dokumentację projektową podjazdów dla osób niepełnosprawnych 

do trzech budynków, w których znajdują się NZOZ tj. do budynków przy ulicy 

Armii Krajowej, Jagiellońskiej 29 i ul. Konarskiego 15. 

  

10. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej „Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda               

w Tczewie 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód 

Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III. Prowadzono roboty 
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budowlane , których zakres obejmował    budowę   budynku   przystani  rzecznej  

w   Tczewie   przy ul. Nad Wisłą wraz z pomostami do cumowania jednostek 

pływających i slipem do wodowania małych jednostek pływających. W 2007r. 

roku wykonano około 95%  zakresu prac budowlanych objętych umową                      

z Wykonawcą. Zadanie dwuletnie (2007-2008). 

 

         11. Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte w związku z planowanym 

projektem „Miejski Dom Przedsiębiorców w Tczewie” 

Wykonany został projekt budowlany oraz studium wykonalności. Wykonano 

aktualizację kosztorysów inwestorskich.  

 

12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Sychty i ul. Wincentego  

      Pola 

Zakres inwestycji obejmował  budowę kanalizacji deszczowej o długości 430 mb. 

 

13. Budowa Kociewskiego Kompleksu Aktywnego Wypoczynku „Kanonka”               

w Tczewie. 

Wykonano  aktualizację kosztorysów inwestorskich.   

 

14. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy  

       ul. Bałdowskiej w Tczewie 

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz studium wykonalności. 

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. 

 

         15. Rewitalizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych 

–  odnowa średniowiecznych murów obronnych Tczewa 

Wykonano koncepcję projektową architektoniczną szlaku fortecznego w Tczewie 

wraz z szacunkowymi  kosztami. 

 

     16. Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie 

Zakończono rozliczenie końcowe  i przekazano obiekt do użytkowania.  
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      17. Remont elewacji budynku głównego Urzędu Miejskiego 

Przedmiotem planowanego remontu objęta była elewacja budynku Urzędu 

Miejskiego w Tczewie.  Wykonana została dokumentacja konserwatorska. 

Kosztorys wykonawczy znacznie przewyższył środki finansowe niezbędne do 

wykonania  renowacji elewacji. Z tego powodu w roku 2007 realizacja zadania nie 

doszła do skutku.Zlecona została do wykonania dokumentacja projektowa na 

wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku Urzędu 

Miejskiego. 

 

               18. II etap robót remontowo – budowlanych, elektrycznych i teletechnicznych 

w   pomieszczeniach gospodarczych Urzędu Miejskiego 

Przygotowano dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem remont 

holu, pomieszczenia pod schodami wejścia głównego, pomieszczeń monitoringu i 

szatni oraz schody do warsztatu.  

 

     19. Adaptacja lokali użytkowych I piętra  budynku przy ul. Kopernika 1              

na lokale mieszkalne 

Wykonano dokumentację projektową. Wykonano prace budowlane polegające na 

adaptacji  lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne.  

 

20. Roboty remontowe w budynku komunalnym przy ul. Lecha 9 

Ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych nie został rozstrzygnięty ze 

względu na brak oferentów. Zadanie nie zostało zrealizowane i zostało 

przewidziane ponownie do realizacji  w roku 2008. 

 

        21. Wykonane remonty w Gimnazjach, Szkołach Podstawowych                                
i Przedszkolach. 

 

• Gimnazjum Nr 2   

Przeprowadzono remont, którego  zakres  obejmował: 

- remont posadzki w sali gimnastycznej  i  remont dachu nad budynkiem łącznika. 
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• Gimnazjum Nr 3   

Przeprowadzono remont, którego  zakres  obejmował : adaptację toalet na toalety 

dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznych, wymianę posadzek             

i malowanie ścian korytarza, biblioteki i czytelni. 

 

• Szkoła Podstawowa Nr 5  

Przeprowadzono remont, którego  zakres  obejmował : remont toalet dla personelu 

na parterze  budynku szkoły. 

 

 

• Szkoła Podstawowa Nr 8  

Przedmiotem remontu była wymiana stolarki okiennej w sześciu salach 

lekcyjnych oraz na korytarzu na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 8.  

 

• Szkoła Podstawowa Nr 10   

Przeprowadzono remont, którego  zakres  obejmował : wymianę instalacji 

elektrycznej,  malowanie korytarza parteru, budowę szatni. 

 

• Szkoła Podstawowa Nr 12  

W zakresie remontu wchodziła wymiana posadzki holu parteru wraz z wymianą 

drzwi zewnętrznych łącznika  E. 

 

• Przedszkole Nr 8    

W zakres zadania wchodził:  remont sal dydaktycznych nr: 100,101,103 wraz            

z węzłami sanitarnymi polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej                 

w salach, malowaniu ścian, renowacji i wymianie podłóg, wymianie obudów 

grzejników.  

 

• Przedszkole Nr 9  

W zakres zadania wchodził :  remont kotłowni i instalacji c.o. oraz izolacja ścian 

fundamentowych. Wykonano dokumentację projektową na remont kotłowni               

z węglowej na gazową wraz z instalacją c.o. 
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22.  Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na os. Staszica w  

       Tczewie. 

Wykonano dokumentację projektową na boisko piłkarskie pokryte trawą 

syntetyczną ogólnie dostępną dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Tczewie. 

Uzyskano dofinansowanie na realizację tego zadania z Ministerstwa Sportu i PZU 

w ramach programu „Blisko boisko” . 

 

23. Remont budynku Straży Miejskiej. 

Wykonana została wielobranżowa dokumentacja projektowa remontu budynku. 

 

 

3. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU  2008 :  
 

1. Modernizacja układu komunikacyjnego na odcinku od węzła w Stanisławiu do 
Mostu Tczewskiego 

 
Ze względu na mniejsze niż przewidywano środki  finansowe jakie można pozyskać w 

ramach dofinansowania w RPO WP na tę inwestycję, Urząd Marszałkowski jako 

beneficjent ograniczył zakres inwestycji  do  przebudowy odcinka układu 

komunikacyjnego od  Stanisławia do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (w tym 

budowa nowego wiaduktu i nowego przejazdu kolejowego w ul. Jagiellońskiej). 

Samorząd Województwa Pomorskiego podejmował działania zmierzające do złożenia 

projektu do drugiego konkursu dla działania 4.3 RPO WP w terminie do dnia 29 maja 

2009 roku. Realizacja nastąpiłaby w latach 2010-2012. Poziom dofinansowania UE 

wynosiłby 50% . Wkład krajowy wynoszący również 50 % stanowiłby koszt 

Województwa. Koszt  realizacji inwestycji oszacowano na 70 mln zł 

W zakresie przebudowy ul. Jagiellońskiej, która nie zostałaby objęta 

dofinansowaniem z UE,  Samorząd Województwa Pomorskiego zadeklarował 

przeprowadzenie tej inwestycji ze środków własnych Miasta i Województwa. 

Szacunkowy koszt zadania wyniósłby około 15 mln zł. 

Udział stron wynosiłby 2/3 po stronie Miasta (10 mln zł)  i 1/3 po stronie 

Województwa (5mln zł)  

Dokumentację projektową wykona własnym staraniem i za własne środki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich , który będzie jednocześnie inwestorem obu zadań. 
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Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego  byłaby zrealizowana wyłącznie 

przez Starostwo Powiatowe i Miasto.  

Szacunkowy koszt realizacji tej części zadania został oszacowany na 12 mln zł.  

Starostwo Powiatowe w Tczewie zleciło wykonanie dokumentacji projektowej 

przebudowy wiaduktu w ul. Wojska Polskiego.  

 

2.  Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej” 

W roku 2008 wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu w ul. 

Rokickiej oraz przeprowadzono roboty budowlane w wyniku , których przebudowany 

został  odcinek ul. Rokickiej od skrzyżowania z Aleją Kociewską do granic miasta (z 

wyjątkiem wiaduktu).  

 

3. Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej 

Zadanie obejmowało swym zakresem rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z 

uzbrojeniem w sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć 

wodociągową. Wybudowano skrzyżowanie łączące układ dróg osiedla z ul. 

Czatkowską (około 180 mb ul. Czatkowskiej ), wykonano też około 430 mb 

nawierzchni drogowej wraz z miejscami postojowymi wewnątrz osiedla. 

 

4. Przebudowa dróg: ul. Czerwonego Kapturka , ul. Jasia i Małgosi , ul. Tetmajera, 

ul. Starowiejskiej, ul. B.Chrobrego, ul. Księżniczki Dobrawy dojazd do bloków 

mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia, dojazd do bloków mieszkalnych  przy ul. 

Saperskiej, przebudowa  pętli  autobusowej  przy ul. Konarskiego, budowa 

parkingu przy ul. Kubusia Puchatka 

 

-budowa nawierzchni Czerwonego Kapturka 

Wybudowana została droga o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżka rowerowa 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy. Łączna długość wybudowanego odcinka 

ulicy wyniosła 209 mb. 

 

-budowa nawierzchni ul. Jasia i Małgosi 

Wybudowana została droga o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżka rowerowa 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy. Łączna długość wybudowanego odcinka 

ulicy wyniosła 251 mb. 
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- przebudowa dojazdów do bloków mieszkalnych przy ul Wyzwolenia  i ul. 

Saperskiej 

Przebudowane zostały nawierzchnie drogowe, chodniki, powstały nowe miejsca 

postojowe, wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej.  

Łącznie wyremontowano 436 mb dróg przy ul. Saperskiej oraz 288 mb dróg przy                 

ul. Wyzwolenia. Powstało około 50 miejsc postojowych przy drogach dojazdowych 

do        ul. Saperskiej i  około 68 miejsc postojowych przy drogach dojazdowych przy                        

ul. Wyzwolenia. 

 

-przebudowa ul. Księżniczki Dobrawy 

Wybudowana została droga o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem  

o długości około 230 mb.  

 

-budowa parkingu przy ul. Kubusia Puchatka  

Wybudowany został parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki 

betonowej i powierzchni około 150 m2. 

 

-przebudowa ul. Tetmajera 

Przebudowana została  ulica Tetmajera, została ona połączona z ul. Ceglarską. 

Zastosowano nawierzchnię z kostki betonowej. Powstały nowe miejsca postojowe, 

przebudowano chodniki, wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy, przebudowano 

wodociąg i sieć gazową.  

 

-przebudowa pętli autobusowej przy ul. Orzeszkowej 

Łączna powierzchnia objęta przebudową wyniosła około-1788 m2. Zakres inwestycji 

obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, budowę oświetlenia                   

i kanalizacji deszczowej. 

 

-przebudowa ul. Starowiejskiej 

Wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna, nowe chodniki o nawierzchni              

z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Łączna długość  

przebudowanej ulicy wyniosła 466 mb. 
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-przebudowa ul. B.Chrobrego 

Przebudowana została ulica o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami                        

o nawierzchni z kostki betonowej  o łącznej długości 525 mb. Wybudowano                    

też oświetlenie. 

 

5. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg 

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy/przebudowy lub remontu 

następujących ulic: 

układ drogowy przy ul. Jagiellońskiej, ul. Topolowa i Jodłowa, ul. Jedności Narodu 

(boczna do ZSE),ul. Żeglarska, ul. Obrońców Tczewa, ul. Andersa. Ponadto  

wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania   terenu  w  niecce  

przy ul. Jedności Narodu na cele rekreacyjne. 

 
6. Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie Wykonawca 

dokumentacji projektowej przekazał z dużym opóźnieniem na początku roku 

2008 pozostałe części składowe zleconej dokumentacji.  

Trwały prace związane z odbiorem , weryfikacją dokumentacji oraz usuwaniem wad i 

usterek dokumentacji projektowej jak również przygotowywaniem materiałów do 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. 

 

7.  Budowa systemu ścieżek rowerowych „Szlak Grzymisława” 

Wykonano dokumentację projektową ścieżek rowerowych.  Została również 

wykonana analiza  finansowo-ekonomiczna. 

  

8. Budowa ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Nad Wisłą                           

i ul. Nadbrzeżną 

Wybudowany został ciąg pieszy  oraz ścieżka rowerowa  o nawierzchni z kostki 

betonowej o długości około 330 mb. W zakres zadania wchodziła również budowa 

oświetlenia. 

 

9.  Ścieżka rowerowa pomiędzy Mostem Tczewskim i Mostem Knybawskim 

Wykonana została koncepcja projektowa ścieżki rowerowej.   
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10. Dokumentacja na wykonanie pomostu pływającego dla wioślarzy projekt „Pętla 

Żuław”. 

Rozpoczęto  prace projektowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji                   

z terminem zakończenia w 2009 r. 

 

11. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej „Berlin-Kaliningrad Kłajpeda”                   

w Tczewie. 

Zadanie zostało zakończone , odebrane i przekazane do użytkowania.  

 

12. Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte w związku z planowanym, 

projektem „Dom  Przedsiębiorcy w Tczewie”. 

Zaktualizowano dokumentację projektową. Wykonano studium wykonalności.  

 

13. Dokumentacja  projektowa na budynek użyteczności publicznej na osiedlu 

Górki. 

Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną oraz analizę zapotrzebowania na 

funkcję niezbędną dla obsługi obszaru osiedla Górki obejmującą docelowo zabudowę 

istniejącą   i projektowaną. 

 

14. Remont budynków gminnych , w których znajduje się NZOZ. 

Wykonano  podjazdy dla osób niepełnosprawnych do przychodni „Medipol” przy ul. 

Jagiellońskiej 29,  oraz do przychodni „Medipol” przy ul. Armii Krajowej.  

Ze względu na ograniczone środki finansowe nie zrealizowano trzeciego                            

z zaplanowanych podjazdów do NZOZ Czyżykowo przy ul. Konarskiego 15. 

 

15. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej. 

Dokończenie zadania z roku 2007 (zadanie wieloletnie). 

Prace budowlane zostały zakończone, budynek został odebrany ,uzyskano pozwolenie 

na użytkowanie. 

 

16. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nowowiejskiej. 

Wykonany został budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej -855,8 m2 z 18 

lokalami mieszkalnymi. Ponadto wybudowano drogę dojazdową z odwodnieniem , 

oświetleniem oraz miejscami postojowymi na 19 miejsc.  
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17. Dokumentacja projektowa na budynki mieszkalne przy ul. Prostej. 

Wykonana została dokumentacja projektowa na 8 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni użytkowej 

8176 m2 i 144 mieszkaniami. 

18. Wykonanie koncepcji projektowej budowy nowego biurowca Urzędu Miejskiego. 

Wykonana została wielobranżowa koncepcja projektowa  nowego biurowca. 

 

19. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12. 

Wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni                                  

wraz z odwodnieniem nawierzchni i oświetleniem płyty boiska . Powstały dwa boiska            

do gry w koszykówkę, boisko do siatkówki oraz boisko do gry w piłkę ręczną. 

 

20. Izolacja fundamentów i odprowadzenie wód opadowych z terenu Szkoły 

Podstawowej Nr 5. 

Wykonano izolację pionową przeciwwodną ścian fundamentowych i piwnicznych             

oraz kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z terenu szkoły. 

 

21. Wykonanie dokumentacji technicznej na remonty w placówkach oświatowych            

w  2009 r. 

Wykonano dokumentacje na remont dachu w SSP Nr2 , remont korytarza II piętra 

wraz z wymianą instalacji elektrycznej w SP 10, remont posadzek w korytarzach 

budynku SP 12, adaptacja poddasza w przedszkolu Nr 9 na salę dydaktyczną.   

Wykonano również projekt na dostosowanie budynku przedszkola Nr 9 do zgodności 

z przepisami p. poż. 

 

22. Budowa szatni i auli przy Gimnazjum Nr 1 w Tczewie. 

Zadanie dwuletnie(2008-2009).W 2008 r. inwestycja została rozpoczęta. Na koniec 

roku 2008 wykonano stan surowy  zamknięty  budynku. 
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23. Dokumentacje projektowe na : 

 -  wykonanie fontanny na Pl. Hallera 

Przeprowadzono konkurs na wykonanie koncepcji fontanny. Wyłoniono zwycięzcę 

konkursu  i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej fontanny. Nie wykonano 

dokumentacji ze względu na brak ofert. 

 

24. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia  Aquaparku na terenie 

Działek Staszica. 

      Wykonano badania geotechniczne. 

 

25. Rewitalizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych. 

Wykonana została inwentaryzacja architektoniczna budynków przy ul. Chopina 33           

i ul. Mickiewicza 18 .  

 

26. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy  

     ul. Bałdowskiej. 

Wykonano aktualizację dokumentacji .Przygotowywano niezbędne  materiały                  

do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  

 

27. Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni przy ul. Ceglarskiej. 

Wykonana została dokumentacja projektowa boiska o sztucznej nawierzchni 

trawiastej. 

 

28.  Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” 

–    Szkoła Podstawowa Nr 11. 

Wybudowano zgodnie z programem boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni 

trawiastej, boisko do siatkówki i do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, 

budynek socjalny wraz z przyłączami, oświetlenie boisk. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. 

 

29. Wykonanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej w budynku głównym Urzędu 

Miejskiego. 

Wykonana została izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma ścian piwnicznych 

budynku. 
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30. Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 8. 

Wykonano remont budynku mieszkalnego, który swoim zakresem obejmował: 

wymianę konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowych ścian podziemia, rozbiórkę i uzupełnienie fragmentów ścian 

wewnętrznych, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji 

elektrycznej, naprawę tynków i podłóg, wyposażenie mieszkań w urządzenia 

sanitarne, wykonanie schodów terenowych. 

 

31. Remont budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 11. 

Wykonano remont budynku mieszkalnego, który swoim zakresem obejmował: 

docieplenie  ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji termicznej dachu ,prace 

elewacyjne, remont pokrycia dachu, częściową wymianę stolarki, wykonanie  izolacji 

przeciwwilgociowej ścian podziemia, wymianę instalacji elektrycznej                               

w mieszkaniach, naprawę części tynków i podłóg, malowanie mieszkań. 

 

32. Remont budynku komunalnego przy ul. Lecha 9. 

Wykonano remont budynku mieszkalnego, który swoim zakresem obejmował: 

 wymianę konstrukcji i pokrycia dachu , wykonanie schodów do piwnic, wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, częściową wymianę stolarki , wykonanie 

docieplenia ścian zewnętrznych , wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach, 

naprawę części tynków i podłóg. 

 

33. Remont budynku Straży Miejskiej. 

Wykonano remont budynku, który swoim zakresem obejmował: wykonanie nowych 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych, nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

skuto stare tynki i wykonano nowe, położono nowe okładziny ceramiczne, wykonano 

nowe podłogi, wyremontowano miejscami połać dachową, wykonano izolację 

termiczną ścian zewnętrznych. 
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34. Wykonanie badania technicznego i dokumentacji technicznej na remont 

budynku przy Placu  Św. Grzegorza. 

Wykonana została inwentaryzacja budowlano-architektoniczna wraz z oceną stanu 

technicznego budynku oraz oszacowanie kosztów remontu .  

 

35. Remonty w placówkach oświatowych : 

 

      1)  w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 : 

Przebudowano drogę dojazdową wraz z chodnikiem do budynku szkoły oraz      

 wyremontowane zostały dwie łazienki na parterze budynku oraz trzy na I piętrze. 

 

2) w Szkole Podstawowej Nr 5 : 

Wykonano dokumentację projektowa remontu dachu. 

 

3) w Szkole Podstawowej Nr 8 : 

      Wykonano dokumentację projektową  instalacji hydrantowej.  

 
4) w Szkole Podstawowej Nr  10 : 

      Przeprowadzono remont korytarza I piętra  w budynku SP 10, 

 

 5) w Szkole Podstawowej Nr  12 : 

Wykonano dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej w SP 12. 

 

      6) w  Gimnazjum Nr 2:  

Wykonano: 

• izolację ścian fundamentowych budynku szkoły oraz wybudowano nowe 

ogrodzenie terenu szkoły, 

•  remont posadzek korytarza na parterze w Gimnazjum Nr 2, 

• dokumentacją projektową  na remont dachu  Gimnazjum nr 2, 

 

7)  w  Gimnazjum Nr 2: 

Wykonany został remont podłóg korytarzy na parterze w budynku  gimnazjum, 

 

8) w  Przedszkolu Nr 9 : 
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Dokończono remont w zakresie wymiany instalacji c.o. rozpoczętego w 2007 roku. 

 

4. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU  2009 :  
 

1. Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej” – 

przebudowa odcinka ul. Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Al. Kociewska 

do granic miasta. 

      Zadanie zrealizował Powiat Tczewski. Gmina Miejska  Tczew  udzieliła pomocy 

finansowej na realizację inwestycji Powiatowi Tczewskiemu.  

      W zakres zadania na 2009 rok wchodziła przebudowa wiaduktu w ul. Rokickiej. 

 
2. Modernizacji wiaduktu nr 07 w ul. 1 – go Maja. 

     Zadanie realizował Powiat Tczewski. Gmina Miejska  Tczew  udzieliła w 2009 r.  

pomocy finansowej  Powiatowi  Tczewskiemu  na  realizację  modernizacji.  

      Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2009 r. 

 

3. Reorganizacja skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Gdańską. 

     Zadanie zrealizował Powiat Tczewski. Dokonano korekty układu drogowego, 

wprowadzono ruch dwukierunkowy, przebudowano sygnalizację świetlną. 

     Gmina Miejska Tczew udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na  

realizację tego zadania. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Starostwem 

Powiatowym i Gminą Miejską Tczew dotyczące zasad  realizacji i rozliczenia tego 

zadania. 

 
 

4. Przebudowa dróg: ul. Nadbrzeżnej,  ul. Zamkowej,ul. Jodłowej wraz z budową  

     miejsc parkingowych przy ul. Topolowej, budowa ul. Żeglarskiej 

 
- przebudowa ul. Zamkowej i budowa ul. Żeglarskiej: 

W ramach zadania wykonano: 

• ul. Zamkową o nawierzchni bitumicznej dł. 500 mb  wraz z chodnikami                     

o nawierzchni z kostki betonowej , oświetlenie,  

• ul. Żeglarską o nawierzchni z kostki kamiennej o dł. 165 mb, ścieżkę rowerową                      

o nawierzchni kostki betonowej, kanalizację deszczową i oświetlenie, 
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• ul. Nowozamkową o nawierzchni z kostki  betonowej  o dł. 160 mb , ścieżkę 

rowerową, chodniki z kostki  betonowej  i oświetlenie. 

 

-   przebudowa ul. Topolowej  i  Jodłowej wraz z budową miejsc postojowych:  

W ramach zadania wykonano przebudowę ulic o nawierzchni bitumicznej   423 mb  

wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej, parkingiem                                     

o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni  980m2, odwodnieniem                         

i oświetleniem. 

 

-  przebudowa ul. Nadbrzeżnej 

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy o nawierzchni bitumicznej   240 mb  

wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetleniem ulicy. 

 

 5.   Budowa ciągu widokowego przy ul. Podgórnej. 
 
W ramach zadania wykonano  remont nawierzchni, oświetlenia, wybudowano  

instalację teletechniczną  w ciągu  ulicy Krótkiej, Placu Hallera, ulicy Podgórnej oraz  

wybudowano  nowy ciąg  pieszy od ul. Zamkowej do ul. Nad Wisłą. 

 
6.  Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie 
 
Pozyskano projekt budowlany „Budowy infrastruktury transportowego węzła 

integracyjnego w Tczewie”, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy. 

Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzję o lokalizacji celu 

publicznego na obszarze objętym terenem zamkniętym, wystąpiono o pozwolenia na 

budowę na realizację inwestycji. 

Podpisana została umowa pomiędzy Województwem Pomorskim i Gminą Miejską 

Tczew o dofinansowanie projektu w ramach RPO dla WP na lata 2007-2013.  

 
7.   Przebudowa nawierzchni przed  NZOZ przy ul. Jagiellońskiej 

W ramach zadania wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej                           

o powierzchni  ok. 1136m2 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 
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 8.  Dokumentacje  projektowe na: 

-  na przebudowę i budowę dróg 

   Wykonana została dokumentacja projektowa na budowę ul. Nowosuchostrzyckiej, 

remont  ul. Spółdzielczej  oraz  remont ul. Sambora. 

 

- ciąg pieszo – rowerowy wraz z kładką nad linią kolejową na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Norwida 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 

2010 r. 

 

      -  budynek użyteczności publicznej na osiedlu Witosa 

Wykonano dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej przy ul. 

Głowackiego w Tczewie. W budynku  zaprojektowano pomieszczenia na potrzeby 

świetlicy o powierzchni 171 m2 oraz biblioteki  o powierzchni  110 m2 dla 

mieszkańców osiedla Górki. 

 

       - przebudowę budynku przy ul. Chopina 33 

Wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku przy ul. Chopina 

33.Dokumentacja projektowa obejmowała adaptację parteru na pomieszczenia z 

przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych (ok. 100 

m2)  oraz remont mieszkań na I piętrze i poddaszu (ok.190 m2), 

 

      -  modernizację boisk przy Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 5 

Dokumentacja  projektowa modernizacji boiska przy SP 10  obejmuje  wykonanie 

boiska do piłki siatkowej z kortem tenisowym, 2 boisk do piłki koszykowej, boiska 

do piłki ręcznej, bieżni, stanowiska do rzutu kulą, dyskiem, oszczepem,  skoku w 

dal i wzwyż . 

Dokumentacja  projektowa modernizacji boiska przy SP 5  obejmuje wykonanie 

boiska do piłki siatkowej,  boiska do piłki koszykowej, boiska do piłki ręcznej, 

bieżni, stanowiska do  skoku w dal oraz utwardzenie nawierzchni przy budynku 

szkoły wraz z ogrodzeniem od zachodniej granicy działki, 
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    -  wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim 

Wykonana  została  dokumentacja projektowa założeń fontannowo – ogrodowych 

wraz z podziemnym pomieszczeniem technicznym,   

 

   -    zabezpieczenie skarpy przy ul. Zamkowej 

Wykonano dokumentację projektową muru oporowego zabezpieczającego skarpę 

przy ul. Zamkowej 

   -    remonty w placówkach oświatowych: 

         W ramach zadania wykonano 

- dokumentację projektową na remont dachu w budynku Przedszkola Nr 8.  

- dokumentację projektową na remont izolacji przeciwwilgociowej ścian 

piwnicznych, na wykonanie drenażu  oraz wykonanie remontu kanalizacji 

sanitarnej dla pomieszczeń kuchni w Gimnazjum nr 3. 

 
  9.  Budowa układu drogowego na osiedlu przy ul. Czatkowskiej  (budowa oświetlenia    

         ulicznego ). 

           W ramach zadania zainstalowano lampy uliczne wzdłuż  ul. Czatkowskiej oraz na 

osiedlu przy ul. Czatkowskiej. 

   

10. Budowa pomostu pływającego dla wioślarzy – Projekt „Pętla Żuław”. 

Wykonana została dokumentacja projektowa pomostu pływającego dla wioślarzy. 

Uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

11. Przebudowa i adaptacja budynku na cele „Domu Przedsiębiorcy w Tczewie”  

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO 

Województwa Pomorskiego –działanie 1.5.1 

Zadanie wieloletnie (2009-2010). Przebudowa została rozpoczęta w grudniu 2009 r. 

Termin realizacji inwestycji upływa  dnia 10.12.2010 r. 

 

12. Przebudowa budynków przy Placu Grzegorza. 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, której zakres obejmuje 

adaptację dotychczasowych pomieszczeń szkolnych na lokale użyteczności 

publicznej. Zakres remontu przewiduje przeprowadzenie kompleksowych robót 
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ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych. Powierzchnia całkowita 

budynku  -1 213,90m2. 

 

13. Budowa budynków mieszkalnych  wielorodzinnych przy ul. Prostej. 

W ramach dwóch etapów rozpoczęto budowę czterech budynków mieszkalnych 

(każdy po 18 mieszkań , o powierzchni użytkowej 2 044 m2  każdy) wraz                          

z przyłączami i infrastrukturą zewnętrzną. 

Termin zakończenia robót  nastąpi w 2010 r. 

 

14. Przebudowa budynków przy ul. Podmurnej 12 . 

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę  budynku związaną                    

ze zmianą funkcji z mieszkalnej na usługową ( informacja turystyczna i usługi 

świadczone przez przewodników turystycznych). Łączna powierzchnia użytkowa 

przebudowanego budynku wynosi  102 m 2. 

 
15. Budowa systemu monitoringu wizyjnego – etap I przebudowa budynku przy ul. 

Wąskiej 32,33 na centrum monitoringu. 

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę związaną ze zmianą funkcji 

z mieszkalnej na „Centrum monitoringu”. Wykonano prace ogólnobudowlane, 

konstrukcyjne, instalacyjne. 

Obiekt został przygotowany pod względem ogólnobudowlanym do dalszego 

wyposażenia w instalacje i sprzęt specjalistyczny. 

Łączna powierzchnia użytkowa przebudowanego budynku  wynosi ok. 173 m2 . 

 

16. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy ul.  

      Bałdowskiej  w Tczewie. 

       Inwestycja nie uzyskała dofinansowania z Unii Europejskiej i nie została    

       zrealizowana. 

 

18.  Budowa zintegrowanego wielofunkcyjnego placu sportowo – rekreacyjnego przy 

ul. Jedności Narodu 28 – 32. 

W ramach inwestycji wykonano: 

- plac rekreacyjno- sportowy wraz ze ścieżką rowerową, boiskiem do piłki ręcznej             

o sztucznej nawierzchni, boiskiem o sztucznej nawierzchni do piłki koszykowej                  
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i siatkowej,  kortem tenisowym ,zielenią , elementami małej architektury, 

oświetleniem, miejscami postojowymi 

- drogę dojazdową do ul. Saperskiej z masy bitumicznej dł. 87 mb wraz z chodnikami 

o nawierzchni z kostki betonowej i kanalizacją deszczową 

 

19. Budowa boiska sportowego przy ul. Ceglarskiej. 

W ramach zadania wykonano boisko o sztucznej nawierzchni o wym. 110x70m wraz 

z drenażem płyty boiska, ogrodzeniem i oświetleniem. 

 

20. Wykonanie ekspertyzy technicznej hali sportowej Pilawa 

Wykonana została ekspertyza techniczna hali sportowej „Pilawa” pod kątem stanu 

technicznego użytkowania obiektu, oraz określenia zakresu prac remontowych 

niezbędnych do wykonania wraz z oszacowaniem kosztów tych robót. 

 

21. Rewitalizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych  

      Tczewa. 

W ramach zadania wykonano  dokumentację projektową szlaku fortecznego, drogi 

widokowej  i drogi spacerowej. 

 Zakres prac objęty tą dokumentacją przewiduje modernizację nawierzchni ulic, 

oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji telekomunikacyjnej, wykonanie elementów 

małej architektury, odtworzenie i uzupełnienie zieleni miejskiej. 

 

22. Projekt i budowa boiska  sportowego  Orlik 2012  w Sportowej Szkole  

      Podstawowej Nr 2 

       W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane  

kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem 

- boisko do piłki koszykowej i siatkowej o wym. 32,10x19,10 

- boisko do piłki nożnej  o wym. 30,00x62,00 

- budynek szatniowo – sanitarny o pow. zabudowy 84,86m2  

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. 
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23. Remonty w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach : 

•  remont dachu w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 

 W ramach zadania wykonano termoizolację dachu, remont kominów, instalację   

 odgromową oraz obróbki blacharskie. Powierzchnia wyremontowanej połaci 

dachowej       wynosi1 701,08m2. 

 
●●●●  remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej  Nr 5 

W ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane, polegające na obniżeniu 

posadzki  w kondygnacji piwnicy, wymianie instalacji elektrycznej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej , instalacji c.o. oraz wentylacji w efekcie których wyremontowano 

pomieszczenia kuchni, stołówki, magazynów żywności, toalet dla obsługi. 

 
●●●●  budowa placu apelowego przy Szkole Podstawowej nr 7 

W ramach zadania wykonano plac apelowy z kostki o nawierzchni z kostki 

betonowej  o powierzchni ok.  573m2  wraz z elementami małej architektury. 

    

●●●● remont korytarza na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 10 

W ramach zadania wykonano remont ścian, wymianę naświetli, wymianę stolarki 

drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem korytarza                   

na II piętrze. 

 
●●●●   remont korytarza I piętra w Szkole Podstawowej Nr 12 

  W ramach remontu ułożono na korytarzu I piętra szkoły nową posadzkę z tworzywa     

   sztucznego na powierzchni około 708 m2. 

 
   ●●●●     w Gimnazjum Nr 1:  

- remont korytarza  

W ramach zadania wykonano remont instalacji c.o., wymieniono balustrady na  

dwóch klatkach schodowych, ułożono płytki na ścianach korytarza,  wymalowano 

ściany oraz wymieniono instalację elektryczną, zamontowano nowe oprawy 

oświetleniowe, 
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- budowa pomieszczeń na szatnię i aulę  

Zadanie zostało rozpoczęte w 2008r. a zakończone w 2009r. (zadanie wieloletnie 

2008-2009). 

W ramach zadania dobudowano do istniejącego budynku szatnię i aulę o pow. 

użytkowej 628,30m2. Inwestycja została zakończona . 

 
●●●●  remont dachu w Gimnazjum Nr 2 

      W ramach zadania wykonano częściową wymianę konstrukcyjnych elementów 

dachu,  naprawiono i zmodernizowano przewody i bloki  kominowe. Przełożono 

dachówkę  w miejscach związanych z w/w pracami. Wykonano wymianę części 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

 
●●●●   remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Nr 8 

   Wykonana została dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń kuchennych. 

Wykonany  w ramach umowy  kosztorys inwestorski  opiewał na kwotę znacznie 

przewyższającą środki finansowe zawarte w budżecie miasta, stąd też realizacja 

remontu nie została wykonana w 2009 r. 

 
●●●● adaptacja poddasza Przedszkola nr 9 

W ramach zadania zaadaptowano część poddasza stanowiącego strych budynku na 

salę zabaw wraz z pomieszczeniem biurowym. Zwiększono powierzchnię 

zabawową dla dzieci. Ponadto dostosowano budynek do wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 
●●●● budowę klatki schodowej w Przedszkolu „Muszelka” 

W ramach zadania dobudowano klatkę schodową do istniejącego budynku 

przedszkola. Powierzchnia całkowita dobudowanej klatki schodowej wynosi 

111,50m2. 

    

●●●● dostosowanie budynku  przedszkola „Chatka Puchatka” do wymogów 

             p. pożarowych.   

W ramach dostosowania budynku przedszkola  do zgodności z przepisami p.poż. 

wykonano system oddymiania, wydzielono klatkę schodową kurtynami dymnymi, 
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zamontowano drzwi przeciwpożarowe, czujniki oraz zainstalowano system 

sygnalizacji pożaru. 

 
 

24. W 2009 roku nie wykonano: 
 

      - dokumentacji  na budowę parkingu wielopoziomowego ul. Ogrodowej -                   

         ul. Wąskiej. 

   Postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia Wykonawcy 

dokumentacji projektowej zostało unieważnione. Tym samym dokumentacja 

projektowa nie została wykonana. 

       - fontanny na placu Hallera 

Ze względu na kwotę najkorzystniejszej oferty, która przekroczyła środki finansowe 

ujęte w budżecie na to zadanie przetarg został unieważniony. Fontanna nie została 

zrealizowana  

      -  przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Stoczniowców 1ł                                       

        i przy   ul. Żuławskiej. 

      -  dokumentacji projektowej na przebudowę budynków. 

 

 

5. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU  2010 :  
 

1.Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy W. Polskiego w Tczewie w celu poprawy 

bezpieczeństwa drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady   A1 

„Stanisławie”  

   Zadanie realizuje Powiat Tczewski przy współudziale finansowym Gminy Miejskiej 

Tczew. Podpisano porozumienie regulujące zasady współpracy pomiędzy stronami. 

   Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 22.06.2010 r. odbyło się 

wprowadzenie wykonawcy na plac budowy. 

 

2. Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1–go Maja w Tczewie – dofinansowanie. 

    Zakończono modernizację wiaduktu. Zadanie zostało zakończone i odebrane.  
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3. Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej – dokumentacja projektowa ekranów 

akustycznych. 

      Wykonano dokumentację projektową ekranów akustycznych. Uzyskano pozwolenia 

na budowę AL. Kociewskiej. Trwają działania zmierzające do przygotowania i  

złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu 

Rozwoju Dróg Lokalnych. 

 

4.  Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie. 

Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przekazano Wykonawcy plac 

budowy. Wykonywane są roboty rozbiórkowe , trwają roboty ziemne, prace 

budowlane związane z budową, przebudową sieci sanitarnych. Termin zakończenia 

realizacji inwestycji planowany jest na luty  2012 roku.  

 

5. Przebudowa ul. Spółdzielczej. 

     Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały rozpoczęte. 

 

6. Wykonanie dokumentacji projektowej : 

 

     -  kanalizacji deszczowej w ul. Czerwonego Kapturka 

         Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. 

     -   na przebudowę budynków przy ul. Zamkowej 26 i Mickiewicza 18 

         Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej 

     -   na rozbudowę budynku Przedszkola  Nr 9. 

          Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

 

7.  Przebudowa i adaptacja budynku na cele „Domu Przedsiębiorcy w Tczewie”. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO 

Województwa Pomorskiego –działanie 1.5.1 

 Trwają prace budowlane , które mają zostać zakończone w 2010 r.  

 

8. Przebudowa budynków : 

    -   przy ul. Chopina 33  

Zaplanowano ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie realizacji przebudowy w 2010 roku a 

zakończenie w 2011 r. 
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    -  przy ul. Podmurnej 15. 

 Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane 

    -  przy Placu  Grzegorza 

Planuje się ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, rozpocząć prace 

budowlane w 2010 r. i zakończyć w 2011 r. 

 

9.  Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Prostej  

     – etap I 

Wykonano i przekazano do użytkowania  dwa budynki mieszkalne (łącznie 36 

mieszkań , 4088 m2) wraz z infrastrukturą 

      – etap II 

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne  (łącznie 36 mieszkań , 4088 m2)wraz z 

infrastrukturą są w trakcie realizacji. Zaplanowano ich zakończenie pod koniec roku 

2010. 

 

10. Modernizacja wieży i dachu na budynku głównym Urzędu Miejskiego. 

Zakończono remont wieży zegarowej na dachu budynku Urzędu Miejskiego. 

 

11. Zagospodarowanie fosy i odbudowę murów obronnych przy  

ul. Podmurnej. 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu  Rewitalizacja strefy A obszaru 

zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.  

Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych. 

 

12. Remonty w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach : 

      -  modernizacja dachu Szkoły Podstawowej  Nr 5 

Zakończono prace związane z remontem dachu w SP 5.Zakres remontu został 

ograniczony do części dachu 

 

   -  budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 

Rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem boiska  wielofunkcyjnego o 

sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem i ogrodzeniem Planowany termin 

zakończenia zadania – 22.11.2010r. 
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Wykonano : 

       - wymianę posadzki na holu II p budynku A, B  w Szkole Podstawowej Nr 12 

      -  przebudowę  instalacji kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic bloku  

żywieniowego Gimnazjum Nr 3. 

      - modernizację kuchni w Przedszkolu Nr 8 wraz z dostosowaniem budynku do  

        wymogów przeciwpożarowych. 

 

3.1.8. LOKALNY TRANSPORT  ZBIOROWY 

 

W  wyniku ogłoszonego w 2000 r. przez Urząd Miejski przetargu na świadczenie 

usług przewozowych  transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w 

Tczewie zawarto  z przewoźnikiem CONNEX TCZEW (obecnie Veolia Transport Sp. 

z o.o. w Toruniu Oddział w Tczewie) umowę. na okres od 1.01.2001r. do 31.12.2008r. 

W dniu 31.12.2008r. zakończyła się umowa na świadczenie usług transportu 

zbiorowego zawarta w roku 2000.  

W czerwcu 2008r. przeprowadzono nowy przetarg na świadczenie usług 

przewozowych transportu zbiorowego, w trybie art. 39 Prawa Zamówień Publicznych.  

W wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto umowę nr 483/07/2008 z dnia 

29.07.2008r. na okres 01.01.2009r. – 31.12.2011r. z tym samym  przewoźnikiem- Veolia 

Transport Sp. z o.o. w Toruniu Oddział w Tczewie. 

W nowej umowie nie ma już linii podmiejskich nr 10 i 50, przez co zmniejszyła 

się liczba autobusów niezbędnych do świadczenia usług (jest 30 a było 40)                            

jak  i ilość kilometrów i kursów do wykonania na wszystkich liniach.  

W stosunku do lat poprzednich średni wiek autobusów w 2009r. zwiększył się               

i na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 8,58 lat – jest to zgodne z zawartą umową.  

Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące Veolię Transport  

Oddział Tczew w latach 2006-2009 : 

 
Podstawowe wielkości charakteryzujące Veolię Transport  Oddział Tczew 
Lata 2006 2007 2008 2009  

 

Ilość obsługiwanych linii 

15 linii, w tym: 11 linii miejskich, 2 linie podmiejskie, 2 linie czasowe 
(60 i 70 – dojazd na cmentarz komunalny w czasie Wszystkich 
Świętych).  
Od 2009 r. nowa umowa z przewoźnikiem – obsługa 13 linii miejskich 
w tym 2 linie czasowe (60 i 70 – dojazd na cmentarz komunalny w 
czasie Wszystkich Świętych).  
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ilość autobusów (w szt.) 41 42 44 30 
średni wiek autobusów 7,07 7,07 6,75 8,58 
ilość kursów przypadająca na linie  
-kursy wykonane  
-kursy stracone 

 
304.459 
492 

 
303.251 
335 

 
301.745 
463 

 
253.906 
9.011 

-ilość wykonanych kilometrów 
-ilość straconych kilometrów 

2.740.913 
4.696 

2.754.283 
2.789 

2.752.642 
3.445 

1.633.957 
35.194 

przychody ogółem ze sprzedaży biletów 
netto wraz z refundacją 

11.349.730 11.590.400 11.745.766 9.569.755 

 
 

W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem 
transportu zbiorowego w latach 2006-2010: 

 
Lata 

 
Najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego 

 
 
 
2006 

• Odnowa taboru – zakup 5 autobusów typu Karosa AXER C956 
• Obchody jubileuszu 50 lat Zakładu Komunikacji Miejskiej 
• Zmiana tras komunikacyjnych linii 2, 14 i 19 
• Wydłużenie czasów przejazdów linii autobusowych przejeżdżających prze rondo przy Placu 

Piłsudskiego 
 

2007 

• Odnowa taboru - zakup 3 autobusów typu Mercedes-Benz Conecto oraz 1 używanego typu 
Irisbus C50 

• Zakłócenia na liniach nr 1,2,3,4,6,8,10,19 i 50 w dniu 11 września w związku z wyścigiem 
kolarskim „Tour de Pologne”. 

 
 
 

2008 

• Odnowa taboru - zakup 2 nowych autobusów typu Mercedes-Benz Conecto 
• Przebudowa pętli autobusowej na Czyżykowie ( lipiec-wrzesień 2008 r.) 
• Wybudowanie nowej zatoki przy ulicy Nowowiejskiej i Łąkowej oraz remont 2  
• zatok przy ulicy 30-go Stycznia 
• Przebudowa skrzyżowania Bałdowska-Nowowiejska, co spowodowało konieczność objazdów dla 

linii 1,3,4,8,9,01. 
• Strajk pracowników ZKM VEOLIA TRANSPORT Tczew w dniu 31.01.2008r. w godzinach 9:00 

do 11:00 
 
 
 
 
2009 

• Odnowa taboru - zakup 2 używanych autobusów, 1 typu Mercedes Conecto z 2004r. i 1 Mercedes 
Citaro z 2007r. 

• Przeniesienie bazy autobusowej z ulicy Jagiellońskiej 55 na Armii Krajowej 86 
• Rozpoczęcie funkcjonowania systemu karty miejskiej  SEKAM  
• Ocena wiarygodności systemu obsługi transportu miejskiego SEKAM przez firmy Deloitte i 

KPMG 
• Zakłócenia na linii nr 9 w związku z remontem ul. Zamkowej (ul. zamknięta od lipca do grudnia i 

autobusy linii 9 nie kursowały w ogóle. 
• Połączenie firmy ZKM Veolia Transport Tczew z Veolią Pomorze (dawny PKS) 

 

 W dniu 1 kwietnia 2009r. wprowadzono w komunikacji miejskiej system 

elektronicznego pobierania opłat, jako system Karty Miejskiej zwany systemem SEKAM.  

Wprowadzony system jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i umożliwia, oprócz 

płatności bezpośrednio Kartą Miejską w autobusie, zdiagnozowanie ilości osób 

korzystających z komunikacji miejskiej w poszczególnych grupach uprawnionych do ulg              

i przejazdów darmowych jak również śledzenie jakimi liniami jeździ najwięcej osób                   

i w jakich godzinach. Będzie można także wyodrębnić, ile razy poszczególne osoby, 



 108 

uprawnione do ulg, korzystają z przejazdów i jaką, w przyszłości, powinniśmy 

przewoźnikowi płacić refundację z tytułu przyznanych ulg. 

 

3.1.9.  OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

W okresie V kadencji  prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem placówek 

oświatowych.  

1. Gmina Miejska Tczew  aktualnie prowadzi 7 szkół podstawowych tj: 

1) Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, 

2) Szkołę Podstawową Nr 5, 

3) Szkołę Podstawową Nr 7, 

4) Szkołę Podstawową Nr 8, 

5) Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, 

6) Szkołę Podstawową Nr 11, 

7) Szkołę  Podstawową Nr 12, 

3 gimnazja : 

1) Gimnazjum Nr 1, 

2) Gimnazjum Nr 2, 

3) Gimnazjum Nr 3 

 

oraz 3 przedszkola publiczne, 6 przedszkoli niepublicznych oraz od 2009 r.            

1 niepubliczny punkt przedszkolny: 

− Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,  

− Przedszkole Nr 9, 

− Przedszkole Sióstr Miłosierdzia, 

− Przedszkole Niepubliczne „Czwóreczka”, 

− Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”, 

− Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka”, 

− Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne „Jodełka”, 

− Przedszkole Niepubliczne „Muszelka”, 

− Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkółka Misia Uszatka”. 
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W sierpniu 2007  Rada Miejska w Tczewie przyjęła uchwałę Nr X/64/2007               

w sprawie  przyjęcia kierunków prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa               

na lata 2007-2010,  której głównym celem było określenie lokalnych priorytetów 

oświatowych. Przyjęte uchwałą kierunki rozwoju polityki oświatowej są kontynuacją 

wcześniej uchwalonych programów i założeń, zachowują  wszystkie założenia 

uniwersalne, uwzględniają wnioski wypływające z analiz stanu dydaktyczno-

wychowawczego placówek oświatowych oraz wymogów bezpieczeństwa                         

a jednocześnie wprowadzają nowe zadania, które mają na celu podniesienie jakości 

pracy placówek oświatowych. 

 

2. Zgodnie z przyjętymi kierunkami polityki oświatowej w latach 2007-2010 : 

 

1) w ramach istniejącej sieci placówek wychowania przedszkolnego zapewniono 

odpowiednią liczbę miejsc w przedszkolach miejskich uwzględniając w pierwszej 

kolejności dzieci mieszkańców Tczewa. 

Każdego roku szkolnego struktura oddziałów w poszczególnych placówkach 

dostosowywana była  do zapotrzebowania społecznego np. łączenie w oddziale dzieci 

3 i 4 letnich  czy organizacja oddziałów pięciogodzinnych lub całodziennych.  

Na przestrzeni omawianych lat poprzez remonty, rozbudowę i modernizację 

doprowadzono do utworzenia trzech nowych sal, w których zorganizowano nowe 

oddziały (od roku szkolnego 2008/2009 w Przedszkolu Niepublicznym „Jarzębinka”, 

od roku szkolnego 2009/2010 w Przedszkolu Nr 9 i Przedszkolu Niepublicznym 

„Muszelka”). 

W ostatnich latach po zakończeniu rekrutacji dzieci do przedszkoli w miesiącu 

maju, pozostaje pewna grupa dzieci nieprzyjętych do żadnej z placówek. Sytuacja ta 

zmienia się na początku każdego roku szkolnego  poprzez dużą rotację dzieci.  

Do przedszkoli uczęszczają także dzieci nie będące mieszkańcami naszego 

miasta. Ustawa  o systemie oświaty reguluje taką sytuację zapisami dotyczącymi 

obowiązku pokrywania kosztów dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest 

dziecko, gminie na terenie której dziecko uczęszcza do przedszkola. Każdego roku 

zawierane są porozumienia pomiędzy naszą gminą ,a innymi gminami regulujące tę 

kwestię.  
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Poniżej w tabeli przedstawiono liczebność oddziałów w poszczególnych placówkach na 

przestrzeni lat 2007-2010.  

2007/2008 2008/2009 2009/2010 Placówka 
5-godz. całodzienne 5-godz. całodzienne 5-godz. całodzienne 

P 8 - 6 - 6 - 6 
P 9 3 4 - 6 - 7 
PSM - 5 - 5 - 6 

Czwóreczka 2 4 - 5 - 5 
Chatka 
Puchatka 

1 4 1 4 - 5 

Akademia 
Krasnoludków 

- 3 - 3 - 3 

Jarzębinka - 5 - 6 - 6 
Jodełka - 5 - 5 - 5 
Muszelka - 3 - 3 - 4 
punkt 

przedszkolny 
- - - - - 1 

SSP 2 2 - 2 - 2 - 
SP 5 1 - 1 - 3 - 
SP 7 2 - 1 - 1 - 
SP 8 2 - 2 - 2 - 
SP 10 2 - 2 - 2 - 
SP 11 2 - 3 - 2 - 
SP 12 4 - 4 - 4 - 

 21 39 16 43 16 48 
Razem: 60 59 64 

 

 

2) utrzymano liczebność uczniów w oddziałach klasowych 

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zostali zobowiązani do przestrzegania 

zapisów związanych z liczbą uczniów w oddziałach. Co roku w wytycznych do projektów 

organizacyjnych szkół umieszcza się zapis dotyczący zachowania średniej liczby uczniów                      

w oddziałach klasowych: 

 

− w szkole podstawowej     26 ucz.,  

− w gimnazjum      28 ucz.,  

− w oddziale integracyjnym    15-20 ucz.,  

w tym       3-5 ucz. niepełnosprawnych  

− w oddziale przysposabiającym do pracy  16-28 ucz.  

 oraz maksymalnej (nieprzekraczalnej) liczby uczniów: 

− w szkole podstawowej     28 uczniów,      

− w gimnazjum      30 uczniów. 
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Liczba uczniów określona powyżej jest przez dyrektorów, jak i organ prowadzący 

przestrzegana a ewentualne przekroczenia są uzasadnione. 
 

3) zapewniono kształcenie integracyjne na wszystkich poziomach kształcenia oraz 

zapewniono od roku szkolnego 2008/2009 nauczyciela dodatkowego 

(wspomagającego) na każdej lekcji 

Na terenie miasta Tczewa działają cztery placówki oświatowe prowadzące oddziały 

integracyjne. Są to: 

• Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, 

• Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,  

• Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi,   

• Gimnazjum Nr 3. 

Do klas integracyjnych trafiają uczniowie ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, 

posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Klasy integracyjne liczą 

od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.  

 

Liczba oddziałów integracyjnych w poszczególnych placówkach: 

Rok szkolny Placówka 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Przedszkole 

Nr 8 

1 oddz. 1 oddz. 1 oddz. 

SP 2 7 oddz. 

na każdym poziomie 

od kl. O 

7 oddz.  

na każdym poziomie 

od kl. O 

7oddz. 

na każdym poziomie 

od kl. O 

SP 10 9 oddz. 

na każdym poziomie  

od kl. O 

(po dwa oddz. kl. I, VI) 

8 oddz. 

na każdym poziomie 

od kl. O 

(w kl. II 2 oddz.) 

9 oddz.  

na poziomie kl. I-VI 

(po dwa oddz. kl. II-IV) 

G 3  3 oddz. 5 oddz. 6 oddz. 

ogółem 20 oddz. 21 oddz. 23 oddz. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001 r.                      

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.                    

z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) w szkołach integracyjnych i w szkołach 

ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli 

posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne (…). W tczewskich szkołach                         
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z oddziałami integracyjnymi również zatrudnia się nauczycieli wspomagających                                

z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

Rok szkolny Placówka 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Przedszkole Nr 8 1 nauczyciel  

22 g. /1 et. 

(grupa dzieci  

w wieku 5-6 lat) 

1 nauczyciel 

22 g. /1 et. 

(grupa dzieci  

w wieku 5-6 lat) 

1 nauczyciel 

25 g. /1 et. 

(grupa dzieci  

w wieku 4-5 lat) 

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

kl.  O 1 nauczyciel 

22 g. / 1 et. 

1 nauczyciel 

26 g. / 1,18 et. 

1 nauczyciel 

26 g. / 1,18 et. 

kl. I-VI 6 nauczycieli 

108 g. / 6 et. 

6 nauczycieli 

126 g./ 7 et. 

6 nauczycieli 

126 g./ 7 et. 

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 

kl. O 1 nauczyciel 

22 g. / 1 et. 

-- --- 

kl. I-VI 8 nauczycieli 

144 g. /8 et. 

8 nauczycieli 

168 g./9,33 et. 

9 nauczycieli 

189 godz. / 10,5 et. 

Gimnazjum Nr 3 

kl. I-III  3 nauczycieli 

60 g./3,33 et. 

5 nauczycieli 

120 g. /6,67 et. 

6 nauczycieli 

144 g. / 8 et. 

Wymiar godzin przyznanych dla nauczyciela wspomagającego   

w szkołach podstawowych i gimnazjach  

kl. O 22 g. 26 g. 26 g. 

szkoła podstawowa  

kl. I-VI 

18 g. 21 g. 21 g. 

gimnazja  20 g. 24 g. 24 g. 

 

Placówki oferowały dzieciom w oddziale integracyjnym różnorodne zajęcia w 

zależności od rodzaju schorzeń dziecka: zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne usprawniająco-ogólnorozwojowe, zajęcia terapii 

zajęciowej, zajęcia rewalidacyjne.  

Gmina zapewniła także uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę                           

w czasie przewozu do i ze szkoły lub zwrot kosztów przewozu środkami komunikacji 

publicznej dla ucznia i opiekuna (jeżeli dziecko dowożą rodzice).  

 

 



 113 

 

 

4)  zapewniono  dodatkowego opiekuna podczas zajęć świetlicowych, gdy korzystają 

z nich uczniowie niepełnosprawni z klas integracyjnych 

W szkołach podstawowych, które prowadziły klasy integracyjne zwiększono zatrudnienie 

nauczycieli w świetlicy szkolnej: 

Szkoła 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

SP 2 96 godz. 104 godz. 117 godz. 

SP 10 65 godz. 65 godz. 78 godz. 

  

5) zatrudniono psychologów w szkołach i objęto pomocą psychologiczną dzieci i 

młodzież oraz rodziców 

Od roku szkolnego 2008/09 Gmina Miejska Tczew zatrudniała w 7 szkołach 

podstawowych  i 3 gimnazjach - 4 psychologów w wymiarze 3,5 etatu :  

− 1 etat  – Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 11, Gimnazjum Nr 2,  

− 0,5 etatu – Gimnazjum Nr 1,  

− 1 etat – Szkoła Podstawowa Nr 8, 12 oraz Gimnazjum Nr 3,  

− 1 etat – Szkoła Podstawowa Nr 5, 7 i 10.   

Pomoc psychologiczna jest niezbędna w każdej placówce oświatowej. 

Psycholodzy szkolni ściśle współpracują z pedagogami, co wpływa na efektywne i 

szybkie rozwiązywanie problemów w szkole. Stwierdza się także większe 

zainteresowanie ze strony rodziców, którzy widzą potrzebę korzystania z pomocy 

psychologicznej i coraz rzadziej odwołują umówione wcześniej spotkania z 

psychologiem. Uczniowie coraz częściej z własnej inicjatywy korzystały z pomocy 

psychologicznej.  

 

6) zapewniono opiekę logopedyczną  w przedszkolach i szkołach podstawowych 

Publiczne przedszkola, szkoły organizowały i udzielały uczniom, ich rodzicom                                   

oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach tej pomocy                               

w ww. placówkach organizowane były specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla uczniów                        

z zaburzeniami mowy, które  powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz 

utrudniają naukę.  

W roku 2007 został powołany zespół roboczy w sprawie ustalenia kryteriów 

zatrudniania logopedów. Jednym z wypracowanych kryteriów jest dążenie do tego, aby w 
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każdej szkole podstawowej był zatrudniony logopeda w wymiarze co najmniej 10 godzin 

tygodniowo. W przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych, w ramach 

zatwierdzonych projektów organizacyjnych placówek oświatowych, zatrudnienie 

logopedów przedstawia się  następująco: 

Liczba godzin w poszczególnych latach Placówka 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Przedszkole Nr 8 10 godz.  

+ logopeda na 

umowę o dzieło 

20 godz. 

Przedszkole Nr 9 logopeda na 

umowę zlecenie  

10 godz. 20 godz. 

SP 2 20 godz. 

SP 5 15 godz. 17 godz. 

SP 7 10 godz. 

SP 8 15 godz. 

SP 10 20 godz. 25 godz. 

SP 11 15 godz. 20 godz. 

SP 12 25 godz. 20 godz.  25 godz. 

 

Dodatkowo w 2008 r. Gmina Miejska Tczew przystąpiła do Rządowego programu 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. W wyniku rozstrzygniętego 

konkursu ogłoszonego w ramach ww. programu Gmina Miejska Tczew uzyskała 

dofinansowanie na kwotę 23 476 zł  na realizację zadania „Dodatkowe zajęcia 

logopedyczne wspierające rozwój mowy dzieci klas „O” oraz uczniów klas I-III szkół 

podstawowych”. Zajęcia prowadzone były w okresie 6 tygodni od 3 listopada do 12 

grudnia 2008 r.  W zajęciach uczestniczyło 310 uczniów, w tym 96 uczniów z 

przedszkoli, 71 uczniów klas 0 w szkołach podstawowych i 143 uczniów z 6 szkół 

podstawowych klas I-III. 

 

7) zapewniono pomoc uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

trudnościami wychowawczymi (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia 

pedagogiczna, zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze) w celu 

zapobiegania patologiom społecznym 
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a)  gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

Z dniem 1 września 2008 r. Gmina Miejska Tczew przejęła zadania prowadzenia zajęć 

gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych. W związku z tym utworzono 

cztery centra prowadzenia tych zajęć:  

− Gimnazjum Nr 1,  

− Szkoła Podstawowa Nr 7, 

− Szkoła Podstawowa Nr 12,  

− Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.  

Na Osiedlu Czyżykowo zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1. 

Udział w tych zajęciach brali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 1. Przeznaczono 14 godzin na realizację gimnastyki 

korekcyjnej. Prowadzący zajęcia to nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 10 

z Oddziałami Integracyjnymi, mający odpowiednie wykształcenie. 

Osiedle Śródmieście oraz Stare Miasto, które objęło uczniów ze Sportowej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły 

Podstawowej Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 2, ma swoje centrum gimnastyki korekcyjnej                      

w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji. Z dniem 1 września 2008 r. zatrudniono 

nauczyciela gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 11 w wymiarze 21 godz. 

tygodniowo, natomiast od 1 września 2009 r. nauczyciel został przeniesiony do Sportowej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.  

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na Osiedlu Staszica odbywały się w Szkole 

Podstawowej Nr 7. Wymiar tygodniowy zajęć gimnastyki korekcyjnej wyniósł  7 godz.  

Czwarte centrum obejmowało swym zakresem uczniów ze Szkoły Podstawowej 

Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Gimnazjum Nr 3 i były realizowane w Szkole 

Podstawowej Nr 12. Prowadzący zajęcia w wymiarze 18 godz. zatrudniony został z 

dniem 1 września 2008 jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej 

Nr 12.  

Zajęcia prowadzone były w grupach obejmujących jednolite wady postawy. 

Wykorzystywano przybory: laski korekcyjne, woreczki, balony, piłki, ławki korekcyjne. 

Nauczyciele także udzielili wskazówek jak uczeń powinien ćwiczyć w domu.  

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej miały na celu: 
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− zapoznanie dzieci z błędami postawy i ich następstwami, 

− kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w celu uniknięcia w konsekwencji 

wad postawy,  

− wyrównywania niedoboru ruchu u dzieci, 

− poprawa psychomotoryki i sprawności ogólnej (w formie zabawowej). 

− zwiększenie ruchomości w stawach obręczy biodrowej i miednicznej oraz                        

w obrębie kręgosłupa, 

− wzmocnienie mięśni stabilizujących postawę ciała (zwłaszcza 

antygrawitacyjnych), 

− nauka podstawowych ćwiczeń korekcyjnych możliwych do wykonania w 

domu,  

− korygowanie wad postawy z uwzględnieniem indywidualizacji. 

Łącznie realizuje  się 60 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych i 

gimnazjach. 

 

b) terapia pedagogiczna 

W szkołach podstawowych i gimnazjach organizowane są  zajęcia terapii 

pedagogicznej mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju 

nieprawidłowości rozwoju i zachowania.  

Szkoła 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

SP 2 50 60 60 

SP 5 38 42 40 

SP 7 18 24 24 

SP 8 16 15 14 

SP 10 56 50 66 

SP 11 40 38 50 

SP 12 74 90 90 

G 1 20 30 30 

G 2 14 26 28 

G 3 18 18 30 

Razem 344 393 432 
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8) tworzono warunki umożliwiające  dalszą naukę uczniom z trudnościami w 

ramach klas przysposabiających do pracy 

 

W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizowane jest 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do 

potrzeb i możliwości uczniów. O przyjęcie do oddziału przysposabiającego do pracy 

mogą ubiegać się uczniowie po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 

roku życia, którzy nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie. W 

poszczególnych latach organizacja oddziałów przysposabiających do pracy przedstawiały 

się następująco:  

 

Placówka 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Gimnazjum Nr 1 --- --- --- -- 

kl. I 

35 ucz./2 oddz. 

kl. II 

35 ucz. / 2 

oddz. 

Gimnazjum Nr 2 

 

kl. II 

48 ucz./2 oddz. 

 

kl. III 

53 ucz. /3 oddz. 

kl. III 

47 ucz./2 oddz. 

-- 

Gimnazjum Nr 3 kl. III 

71 ucz./3 oddz. 

kl. I 

43 ucz. /2 oddz. 

kl. II 

40 ucz. /2 oddz. 

kl. III 

41 ucz. /2 oddz. 

Razem  154 ucz. 

7 oddz. 

131 ucz. 

7 oddz. 

87 ucz.  

4 oddz.  

brak naboru do 

klasy I 

41 ucz. 

2 oddz. 

 

Dnia 26 marca 2009 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę Nr XXXII/284/2009                         

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Powiat Tczewski Gimnazjum z 

Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Kształcenia Zawodowego w 

Tczewie. Gimnazjum rozpoczęło działalność z dniem 1 września od utworzenia dwóch 

oddziałów klas pierwszych. Nadal oddziały przysposabiające do pracy działają w 

gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew   do czasu wygaśnięcia tych 

oddziałów w Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 3. W roku szkolnym 2010/2011 oddziały 

przysposabiające do pracy (klasy III) będą funkcjonowały tylko w Gimnazjum Nr 3, a 
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młodzież nie rokująca ukończenia gimnazjum  w normalnym trybie ma  możliwość 

kontynuowania nauki w nowo otwartej placówce  tj. Gimnazjum Nr 5 w Tczewie. 

 

9) tworzono warunki do nauki dwóch języków obcych w szkołach podstawowych                   

i gimnazjach (w gimnazjach jeden na poziomie rozszerzonym) 

W ramach innowacji pedagogicznej wprowadzono  klasy z rozszerzonym 

programem nauczania języka obcego. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej wymaga 

opinii rady pedagogicznej oraz uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej w placówce. Szkoła musi posiadać warunki kadrowe i organizacyjne do 

prowadzenia ww. działań. Rekrutacja do klas, w których prowadzona jest innowacja 

odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. Celem działań innowacyjnych jest 

poprawa jakości pracy szkoły.  

Klasy z rozszerzonym programem nauczania języka obcego funkcjonują w Szkole 

Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Gimnazjum Nr 1.  W klasach 

tych realizuje się język obcy w wymiarze 5 godzin tygodniowo.  

Nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych i gimnazjach 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

szkoła kl. I-III kl. IV-VI kl. I-III kl. IV-VI kl. I-III kl. IV-VI 

SP 2 j. angielski 

obowiązkowy 

finansowany                 

z dotacji celowej 

 

j. niemiecki jako 

dodatkowy  

j. niemiecki, 

j. angielski  

j. angielski, 

jako język  

dodatkowy 

 j. niemiecki  

j. angielski lub 

 j. niemiecki, 

dodatkowo  

godz. 

dyrektorska  

na drugi język 

j. angielski 

obowiązkowy,            

j. niemiecki z 

godzin z puli 

dyrektora 

dwa języki jeden 

jako 

obowiązkowy, 

drugi jako 

dodatkowy 

SP 5 j. angielski w kl. 

I-II finansowany 

z dotacji celowej 

kl. III 

dodatkowe 

godziny 

dyrektorskie 

j. niemiecki j. angielski j. niemiecki j. angielski kl. IV j. angielski, 

kl. V -VI                      

j. niemiecki 

SP 7 j. angielski w kl. 

I-II finansowany 

z dotacji celowej 

kl. III 

dodatkowe 

godziny 

dyrektorskie 

j. niemiecki,  

 

dodatkowo  

j. angielski 

j. angielski j. niemiecki j. angielski j. niemiecki 

SP 8 j. angielski w kl. 

I-II finansowany 

j. angielski j. angielski j. angielski 
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z dotacji celowej  

SP 10 j. angielski w kl. 

I-II finansowany 

z dotacji celowej 

oraz dodatkowo 

j. niemiecki w 

kl. I-III 

j. niemiecki j. angielski, 

w kl. II-III 

dodatkowo              

j. niemiecki 

j. niemiecki, 

na każdym 

poziomie po 1 

klasie z 

rozszerzonym 

j. niemieckim 

j. niemiecki 

na każdym poziomie po 1 klasie z 

rozszerzonym j. niemieckim 

SP 11 j. angielski w kl. 

I-II finansowany 

z dotacji 

celowej,  kl. III 

j. angielski z 

godzin 

dyrektorskich 

j. angielski j. angielski j. angielski 

SP 12 j. angielski w kl. 

I-II finansowany 

z dotacji 

celowej,  kl. III 

j. angielski z 

godzin 

dyrektorskich 

j. angielski j. angielski j. angielski 

G 1 do wyboru 

j. angielski 

 lub j. niemiecki 

na każdym poziomie kształcenia 

funkcjonowały klasy z 

rozszerzonym programem  

 j. angielskiego 

 i j. niemieckiego 

 (łącznie 6 klas) 

do wyboru 

j. angielski lub j. niemiecki w kl. II-III. - 

kl. I obowiązkowe 2 języki 

brak klas z rozszerzonym nauczaniem                 

j. obcego na każdym poziomie kształcenia 

funkcjonowały klasy z rozszerzonym 

programem  j. angielskiego                                  

i j. niemieckiego  (łącznie 6 klas) 

G 2 do wyboru 

j. angielski 

lub j. niemiecki 

do wyboru 

j. angielski lub j. niemiecki w kl. II-III. - 

kl. I obowiązkowe 2 języki 

brak klas z rozszerzonym nauczaniem                   

j. obcego 

G 3 do wyboru 

j. angielski lub j. niemiecki 

do wyboru 

j. angielski lub j. niemiecki 

 

( w G 1 na każdym poziomie 

kształcenia funkcjonowały klasy 

z rozszerzonym programem  

 j. angielskiego 

 i j. niemieckiego 

 (łącznie 6 klas) 

do wyboru 

j. angielski lub j. niemiecki w kl. II-III. - 

kl. I obowiązkowe 2 języki 

brak klas z rozszerzonym nauczaniem                 

j. obcego 

 

10) przywrócono realizację zajęć pozalekcyjnych przez szkoły przy zachowaniu 

ofert zajęć w formie konkursów grantowych z funduszy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zajęcia pozalekcyjne  w szkołach podstawowych i gimnazjach realizowane były z 

puli godzin do dyspozycji dyrektora oraz w ramach godzin dodatkowych przyznanych 
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przez Gminę Miejską Tczew w wymiarze ½ godz. na oddział. W poszczególnych latach 

realizowano godziny zajęć pozalekcyjnych w następującym tygodniowym wymiarze:  

- rok szk. 2007/2008  125,5 godz. 

- rok szk. 2008/2009  122,5 godz. 

- rok szk. 2009/2010  119 godz. (realizacja do 31 grudnia 2009 r.) 

 

Od 1 września 2009 r. weszły w życie zmiany dotyczące organizacji pracy szkół. Zgodnie 

ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 Karty Nauczyciela oraz ustawą z dnia 21 

listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciele mają obowiązek  

przeprowadzić w ramach czasu pracy w roku szkolnym 2009/2010 – 1 godzinę 

tygodniowo zajęć opieki świetlicowej lub innych zajęć z uczniami wynikającymi z zadań 

statutowych szkoły, w tym zadań opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów. Od 1 września 2010 r. nauczyciel zobowiązany jest 

do przepracowania ww. zajęć   w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Dodatkowo Gmina Miejska Tczew przeznacza co roku środki finansowe na zajęcia 

pozalekcyjne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczew. 

 

W ramach programów autorskich napisanych przez nauczycieli szkół podstawowych i 

gimnazjów, zrealizowano  41 projektów. 

 

11) wspierano rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez klasy o poszerzonym 

programie wychowania fizycznego i klasy sportowe 

Gmina Miejska Tczew wpiera rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez 

tworzenie klas sportowych, w których realizuje się program szkolenia sportowego. W 

klasach sportowych na poziomie klas IV – VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach 

gimnazjum  realizuje się ukierunkowany etap szkolenia sportowego. W przypadku 

pływania ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany począwszy od 

klasy I szkoły podstawowej. W klasach sportowych obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

sportowych wynosi co najmniej  10 godzin. Klasy sportowe funkcjonują w następujących 

szkołach: 

 

Placówka 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

profil pływanie  
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SP 2 

(od klasy I do 

VI) 

11 oddz. 

83 godz. 

11 oddz. 

77 godz. 

9 oddz.  

81 godz. 

G 2 3 oddz.  

21 godz. 

3 oddz.  

21 godz. 

3 oddz.  

21 godz. 

piłka ręczna 

SP 12 3 oddz. 

36 godz. 

3 oddz. 

36 godz. 

3 oddz. 

36 godz. 

G 3 3 oddz. 

36 godz. 

3 oddz. 

36 godz. 

3 oddz. 

36 godz. 

lekkoatletyka 

SP 10 3 oddz.  

36 godz. 

3 oddz.  

36 godz. 

3 oddz.  

36 godz. 

łącznie  23 oddz.  

212 godz.  

23 oddz.  

206 godz.  

21 oddz.  

210 godz.  

 

Ponadto Gmina Miejska Tczew przeznacza dodatkowe środki finansowe                                      

na funkcjonowanie klas usportowionych dla uczniów z bardzo wysoką i wysoką 

sprawnością fizyczną. W klasie usportowionej zwiększa się liczbę zajęć wychowania 

fizycznego  o 1 godzinę. Klasy usportowione działają w 6 placówkach oświatowych: 

trzech szkołach podstawowych i trzech gimnazjach. 

 

Placówka 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

SP 2 

piłka ręczna 

3 oddz. 

6 godz. 

SP 5 

koszykówka 

3 oddz. 

5 godz. 

SP 11 

lekkoatletyka 

 3 oddz. 

6 godz.  

3 oddz.  

6 godz.  

(piłka nożna) 

3 oddz.  

6 godz.  

(piłka nożna) 

3 oddz.  

6 godz.  

(piłka nożna) 

G 1 

 

siatkówka 

piłka nożna 2 oddz.  

4 godz.  

(siatkówka) 

2 oddz.  

4 godz.  

(siatkówka) 

1 oddz.  

1 godz.  

(siatkówka) 
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G 2 

koszykówka 

1 oddz. 

1 godz. 

G3 

lekkoatletyka 

--- 3 oddz. 

6 godz. 

razem 15 oddz.  

28 godz.  

18 oddz.  

34 godz.  

17 oddz.  

31 godz.  

 

 

12)    zobowiązano dyrektorów do opracowania i wdrażania programów naprawczych 

przez te szkoły, w których wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych są 

poniżej średniej wojewódzkiej 

Podstawą konstruowania programu naprawczego była analiza wyników sprawdzianu dla 

klas szóstych szkoły podstawowej oraz  wyników egzaminu dla klas trzecich gimnazjum. 

Szkoły, które osiągnęły najniższe wyniki opracowały programy naprawcze w celu 

wyszczególnienia umiejętności, które nie zostały opanowane przez uczniów w stopniu 

dostatecznym oraz wskazania metod i sposobów  ich doskonalenia. Celem głównym 

programów naprawczych jest poprawa efektywności kształcenia w szkole. 

 

13)  systematycznie monitorowano  bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły 

oraz najbliższym otoczeniu wykorzystując wszelkie możliwe siły i środki 

(monitoring, Straż Miejska, Policja) 

 

 w roku  2007: 

Od dnia 01.04.2007r. rozpoczęto stałe kontrole w rejonach gimnazjów w ramach 

akcji Bezpieczna Szkoła. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie wszelkim 

patologiom z udziałem młodzieży  (narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, 

wymuszenia, pobicia itp.). Realizując te zadania ujawniono między innymi jeden 

przypadek sprzedaży papierosów na sztuki – sprawca został ukarany mandatem karnym, 

usuwano z terenu szkół osoby nieupoważnione do przebywania w nich, udzielano asyst 

pedagogom szkolnym.   

  
 

w roku 2008 : 
 

Od stycznia 2008 r. prowadzone były stałe działania "Bezpieczna Szkoła" 

polegające na prowadzonych kontrolach w rejonach szkół, a w szczególności szkół 
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gimnazjalnych. Zakres kontroli był uzgadniany  z dyrektorami poszczególnych szkół i na 

bieżąco weryfikowany  o występujące zagrożenia. Najczęściej podejmowano interwencje 

w zakresie: zakłóceń porządku publicznego, palenia papierosów, bójek i przebywaniu na 

terenie szkół osób nieupoważnionych. Od września 2008 r. został wdrożony do realizacji 

w szkołach program "W Tczewie ze Strażą Miejską Bezpieczniej". 

 Celem programu było dążenie do spowodowania wychowania dzieci i młodzieży                           

w poszanowaniu prawa, nauczania ich jak uczyć się, pracować oraz spędzać wolny czas 

bezpiecznie. Adresowany jest on do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów                        

i wychowawców. Realizowany był głównie w szkołach przy współpracy z innymi 

instytucjami w zależności od potrzeb.   

W ramach programu zrealizowano: 

   a) spotkania z pedagogami szkół, 

   b) spotkania z dyrektorami szkół, 

   c) kontrole w rejonach szkół , 

   d) rozmowy profilaktyczne , 

   e) zajęcia w ramach programu profilaktycznego  

   f) pogadanki  

   g) spotkania w ramach Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

   h) podjętych interwencji  

 

w roku 2009 : 

a) działania Straży Miejskiej 
 

W 2009 r. odbyła się II Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne i 

Przyjazne Pomorze” Olimpiada organizowana była w ramach rządowego programu 

„Razem bezpieczniej”, który miał na celu ograniczyć zjawiska i zachowania budzące 

powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Miał zaktywizować i zachęcić młodzież do 

stosowania w życiu codziennym norm moralnych i prawnych, wykazać, iż przestrzeganie 

tych norm to nie tylko obowiązek, ale również postawa, która niesie za sobą wymierne 

korzyści, a wiedza, którą zdobędą pomoże im rozwijać się i planować swoją przyszłość. 

b) wyniki z działań „Szkoły” 
 
   
1. Spotkania z pedagogami 22 
2.  Spotkania z dyrektorami szkół 22 
3. Kontrole szkół oraz innych miejsc związanych z przebywaniem 305 
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młodzieży w czasie zajęć szkolnych, z tego: 
 a.    szkoły podstawowe 88 
 b.    szkoły gimnazjalne 70 
 c.    inne (poza najbliższym otoczeniem szkoły) 37 
 d.    przedszkole 22 
 e.    ponadgimnazjalne 88 
4. Rozmowy profilaktyczne, z tego: 9 
 szkoły podstawowe 7 
 szkoły gimnazjalne 1 
 Rodzic 1 
5. Zajęcia w ramach programu profilaktycznego, z tego: 54 (1149 uczniów) 
 a.    szkoły podstawowe   45 
 b.    szkoły gimnazjalne 6 
 c.    ponadgimnazjalne 1 
 d.    zerówki  (Kontakt z osobami obcymi) 1 
 e.    pozaszkolne  1 
 f.    świetlica (Bezpieczne Wakacje) 1 
6.  Interwencje, z tego: 42 
 a.    pouczono 90KW 31 
 b.    mandaty 8/800zł 
 c.    sprawdzenie telefonów  (czy nie pochodzą z kradzieży) 3 
7. Pogadanki, z tego: 2 
 a.    szkoły podstawowe  
 b.    szkoły gimnazjalne 2 
 c.    szkoły ponadgimnazjalne  
8. Gminna komisja alkoholowa 3 
9. Asysty udzielone pedagogom 7 
10. Przekazano informacji do szkół 16 
11. Działania z funkcjonariuszami KPP (szkoły) 2 
12. Kontrole przy szkołach (oznakowanie drogowe) 13 

 
   wyniki z działań „Szkoły” za  I półrocze 2010 r.  
1. Spotkania z pedagogami  1 
2. Spotkania z dyrektorami szkół 4 
3. Kontrole szkół oraz innych miejsc związanych z przebywaniem 

młodzieży w czasie zajęć szkolnych, z tego: 143 
 a. szkoły podstawowe 59 

 b.    szkoły gimnazjalne 33 
 c.    inne (poza najbliższym otoczeniem szkoły) 4 
 d.    przedszkole - 
 e.    ponadgimnazjalne 47 
4. Rozmowy profilaktyczne, z tego: 1 
 a.    szkoły podstawowe - 
 b.    szkoły gimnazjalne - 
 c.    Rodzic 1 
5. Zajęcia w ramach programu profilaktycznego, z tego: 7 (189 osób) 
 a.    szkoły podstawowe  „Bezpieczne Wakacje” 6  
 b.    szkoły gimnazjalne - 
 c.    ponadgimnazjalne - 
 d.    zerówki temat „Kontakt z osobami obcymi” 1 
 e.    pozaszkolne temat  - 
 f.    świetlica - 
6. Interwencje, z tego: - 
 a.    pouczono 90KW - 
 b.    mandaty - 
 c.    sprawdzenie telefonów  (czy nie pochodzą z kradzieży) - 
7. Pogadanki, z tego: - 
 a.    szkoły podstawowe - 
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 b.    szkoły gimnazjalne - 
 c.    szkoły ponad gimnazjalne - 
8. Asysty udzielone pedagogom 10 
9. 

Przekazano informacji do szkół 
1 (usił. 

samobójstwa) 
10 Działania z funkcjonariuszami KPP (szkoły) - 
11. Kontrole przy szkołach (oznakowanie drogowe) 16 
12. Przekazanie informacji o przemocy w rodzinie 1( KPP Tczew) 

 

c) monitoring wizyjny w placówkach oświatowych 

W latach 2007-2009 Gmina Miejska Tczew przystąpiła do Rządowego programu 

wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki                              

i wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w 

szkołach i placówkach”. W ramach realizacji ww. programu organy prowadzące 

publiczne szkoły podstawowe, gimnazja – liczące nie mniej niż 200 uczniów mogły się 

ubiegać o wsparcie finansowe, ze środków budżetu państwa,  na działania związane z 

zakupem, instalacją, modernizacją lub rozszerzeniem sieci monitoringu wizyjnego 

działającej na terenie szkół   i placówek. 

Głównymi celami w/w Programu rządowego było: 

• poprawa bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów, 

• ograniczenie liczby czynów karalnych popełnianych na terenie placówek 

oświatowych oraz w ich otoczeniu, 

• ograniczenie dostępu na teren obiektów szkolnych osób nieuprawnionych.  

W 2007 r. zrealizowano: 

• monitoring w wersji standardowej: 

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

- Szkoła Podstawowa Nr 5 

- Szkoła Podstawowa Nr 11 

- Szkoła Podstawowa Nr 12 

• monitoring w wersji rozszerzonej: 

- Gimnazjum Nr 2 

- Gimnazjum Nr 3 

• modernizacja monitoringu: 

- Gimnazjum Nr 1 
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Natomiast w 2009 r.  zainstalowano monitoring w wersji standardowej w Szkole 

Podstawowej Nr 8.  

 

14)  wdrożono jednolite procedury zarządzania sytuacjami kryzysowymi w placówkach 

oświatowych 

W 2007 r. powołane zostały zespoły robocze ds. wypracowania jednolitych procedur 

zarządzania sytuacjami kryzysowymi oddzielnie w szkołach podstawowych i gimnazjach.               

Do zadań zespołów kryzysowych należało: 

• opracowanie i upowszechnianie na terenie szkoły procedur postępowania w 

sytuacjach trudnych  i kryzysowych, 

• określenie zadań dla poszczególnych członków zespołu podejmującego 

interwencję   w placówce i środowisku, 

• stworzenie szczegółowej bazy danych o instytucjach wspierających szkołę / 

placówkę w sytuacji kryzysowej, 

• podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysu, 

• opracowanie i koordynacja realizacji planu naprawczego podjętego w związku                        

z zaistniała sytuacją, 

• dokumentowanie prowadzonych działań. 

 

Dla szkół podstawowych  wypracowano następujące  procedury: 

1. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku zaobserwowania objawów 

przemocy w rodzinie. 

2. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku ataku agresji                                      

(epizod psychotyczny). 

3. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i 

młodzieży demoralizacją, w szczególności narkomanią i alkoholizmem. 

4. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji próby samobójczej ucznia 

5. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji żałoby po śmierci ucznia                            

(z wyjątkiem śmierci samobójczej). 

6. Procedury postępowania w sytuacji konieczności zawiadomienia o śmierci 

ucznia. 

7. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia incydentem 

bombowym. 
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Wypracowano dla gimnazjów  następujące  procedury: 

1. Procedura postępowania na wypadek przemocy i agresji. 

2. Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karnego                                  

lub przestępstwa. 

3. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

4.  Procedura postępowania interwencyjnego w sytuacji zagrożenia próbą 

samobójczą. 

5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o zażycie oraz posiadanie 

środków psychoaktywnych. 

6. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia incydentem bombowym. 

 

15) w zakresie bazy i stanu technicznego szkół systematycznie wyznaczano 

zadania remontowe na każdy rok, opracowywano wcześniej projekty                      

i kosztorysy oraz dążono do ich pełnej realizacji 

 

Remonty w placówkach oświatowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.1.7.2. 

 

16) systematycznie wzbogacano bazę dydaktyczną oraz modernizowano boiska 

przyszkolne 

Szkoły każdego roku szkolnego planują środki finansowe z przeznaczeniem na 

zakup pomocy dydaktycznych, by wzbogacić swoją bazę szkolną. 

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów 

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania opieki                       

w klasach  I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 

„Radosna szkoła”  w 2009 roku  trzy szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 7, 

Szkoła Podstawowa Nr 12 i Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi) 

otrzymały wsparcie finansowe  na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.  

Rządowy program „Radosna szkoła” został zrealizowany w 3 szkołach 

podstawowych znajdujących się na terenie miasta. Szkoły zostały wyposażone w pomoce 

dydaktyczne do miejsc zabaw, co w znaczny sposób ułatwia realizowanie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i tworzy bezpieczne warunki wszechstronnego 

rozwoju dziecka. Zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole umożliwiły 
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zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci                        

w młodszym wieku szkolnym.  

W 2010 roku  w ramach wspomnianego programu kolejne trzy szkoły podstawowe 

(Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa 

Nr 5 i Szkoła Podstawowa Nr 11) otrzymały dotacje na zakup pomocy dydaktycznych do 

miejsc zabaw w szkołach.  

 

a) modernizacja boisk szkolnych 

Rok Szkoła Zadanie Koszt 

2007 SP 7 budowa boiska ze sztuczną trawą 530 206,00 

SP 12 budowa  kompleksu boisk wielofunkcyjnych ze 
sztuczną nawierzchnią   

761 549,00 2008 

SP  11 budowa kompleksu sportowego w ramach programu 
„Moje boisko Orlik 2012” data odbioru   

1 718 627,35 

2009 SSP 2 budowa kompleksu sportowego w ramach programu 
„Moje boisko Orlik 2012” 

1 125 053,00 

2010 (plan) SP 5 budowa boiska wielofunkcyjnego  budżet   
800 000,00 

 

b) baza sportowa w szkole: 

1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi: 

• sala gimnastyczna o wymiarach 19m x 9m, 

• kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik przystosowany do piłki ręcznej 

2) Szkoła Podstawowa Nr 5 

• sala gimnastyczna o wymiarach 11m x 20,80m, 

• kompleks małych przyszkolnych boisk sportowych, 

• boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (w trakcie realizacji), 

3) Szkoła Podstawowa Nr 7: 

• sala gimnastyczna o wymiarach 12m x 24m, 

• boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wymiarach 30m x 60m (Blisko 

boisko), 

4) Szkoła Podstawowa Nr 8: 

• modernizacja boiska przyszkolnego 

− Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi : 

• sala gimnastyczna o wymiarach 17,70m x 10,15m, 

• boisko do siatkówki o wymiarach 18m x 8,80m, 

• boisko do koszykówki o wymiarach 24,40m x 14m, 
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• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,80m x 21,20m, 

• bieżnia okólna o wymiarach 4,10m x 200m, 

• skocznia w dal – 33,40m x 6,15m, 

• projekt kompleksu boisk wielofunkcyjnych przystosowanych do lekkiej 

atletyki, 

5) Szkoła Podstawowa Nr 11: 

• sala gimnastyczna 10m x 19m, 

• kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik, 

• zeskok do skoku w dal z rozbiegiem ze sztucznej nawierzchni, 

6) Szkoła Podstawowa Nr 12: 

• sala gimnastyczna 20m x 40m, 

• boisko z płytą trawiastą, 

• kompleks boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią, 

7) Gimnazjum Nr 1: 

• sala gimnastyczna o wymiarach 10,90m x 21,90m, 

• boisko do siatkówki o wymiarach 10,20m x 20,20m, 

• boisko do koszykówki o wymiarach 20,20m x 10,20m, 

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 26,90m x 46,60m, 

8) Gimnazjum Nr 2: 

• sala gimnastyczna w budynku o wymiarach 6,60m x 8,50m, 

• Hala Pilawa o wymiarach 29,80m x 14,00m (ekspertyza bezpieczeństwa – 

do remontu), 

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 25m x 37m, 

• boisko do siatkówki o wymiarach 25m x 12,40m 

9) Gimnazjum Nr 3 

• sala gimnastyczna o wymiarach 42,50m x 20,80m, 

• widownia stojąca na 200 osób, 

• 3 sale do tenisa stołowego, 

 

c) obiekty zewnętrzne: 

• boisko wielofunkcyjne o wymiarach 72m x 22m, 

• bieżnia prosta 116m x 3m. 

• bieżnia okólna 200m x 3m, 
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• boisko do koszykówki o nawierzchni żużlowej o wymiarach 28m x 

18m, 

• rzutnia do pchnięcia kulą, 

• 2 zewnętrzne stoły do tenisa. 

(Wytłuszczonym drukiem zaznaczono obiekty sportowe, które powstały na przełomie lat 

2007-2010.) 

 

17) dążono do poszerzenia oferty edukacyjnej CED ze szczególnym 

uwzględnieniem szkolnictwa wyższego 

Centrum Edukacji Dorosłych to zespół dwóch publicznych oświatowych placówek. 

W skład zespołu wchodzi: CED-CKU oraz CED-ODN. Oferta edukacyjna placówki 

kształcenia ustawicznego uzależniona jest od potrzeb rynku pracy i powinna wyjść 

naprzeciw  oczekiwaniom młodych ludzi, którzy po ukończeniu danego kierunku 

kształcenia znajdą pracę w zawodzie. W latach 2007-2009 w placówce funkcjonowały 

następujące kierunki: technik informatyk, technik administracji, technik ekonomista, 

technik rachunkowości i technik organizacji reklamy. Ponadto nauka odbywała się w 

Liceum Ogólnokształcącym i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. W roku 

szkolnym 2009/2010 poszerzono ofertę kształcenia policealnego o zawody: opiekunka 

środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej. Natomiast wstrzymano nabór na 

kierunki: technik informatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości oraz do I klas 

LO i ULO. Powyższe było podyktowane zbyt  małą liczbą słuchaczy, którzy  kończyli 

wybrany przez siebie kierunek. 

W  roku szk. 2007/2008 placówka prowadziła stałą współpracę z Instytutem 

Teologicznym Diecezji Pelplińskiej – Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu Kard. Stefana 

Wyszyńskiego  w Warszawie, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w 

Elblągu (Punkt Konsultacyjny) i Pomorską Uczelnią Humanistyczną w Gdyni (Tczewskie 

Kolegium Nauczycieli Języków Obcych – Punkt Konsultacyjny). W ramach ww. 

współpracy prowadzone były zajęcia na kierunkach teologii i pedagogiki oraz języka 

angielskiego. Od marca 2008 r. placówka prowadziła także  zajęcia w ramach studiów 

podyplomowych na  kierunku oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna. W roku 

szkolnym 2009/2010 Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie nadal współpracuje z 

wyższymi uczelniami i kontynuuje kształcenie na kierunkach: teologia, pedagogika oraz 

filologia angielska.  
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W strukturze placówki działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który prowadzi 

działalność doradczą opartą głównie o formy doskonalenia nauczycieli takie jak warsztaty 

i konsultacje indywidualne. Oferta ODN skierowana jest do nauczycieli ze szkół 

podległych Gminie Miejskiej Tczew. 

 

Poniżej przedstawiono środki finansowe przeznaczane na realizację zadań 

oświatowych przez Gminę Miejską Tczew w latach 2006-2009: 

Rok Subwencja 

oświatowa 

Wydatki oświatowe Dopłata miasta 

2006 24.975.531 36.866.611 11.891.080 

2007 26.026.538 39.982.571 13.956.033 

2008 28.055.670 47.266.716 19.211.046 

2009 30.435.308 51.956.596 21.521.288 

 

Podsumowanie: 

1. Wszystkie założenia polityki oświatowej były realizowane na bieżąco i w miarę 

możliwości finansowych. 

2. Zrealizowano szereg ważnych zadań: zapewniono opiekę logopedyczną                                 

i psychologiczną w szkołach, wprowadzono zajęcia terapii pedagogicznej, przejęto 

prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, przywrócono godziny zajęć pozalekcyjnych.  

3. Pozyskano dodatkowe środki finansowe w ramach rządowych programów dotyczących 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na zajęcia logopedyczne w 

przedszkolach i szkołach podstawowych, monitoringu wizyjnego, radosnej szkoły 

(stworzenie miejsc zabaw w szkołach z przeznaczeniem dla najmłodszych), budowy 

kompleksów sportowych (boisk wielofunkcyjnych)  w ramach „Moje Boisko-Orlik”.  

4. Umożliwiono realizację obowiązku szkolnego i nauki: 

• dzieciom z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych na każdym 

poziomie kształcenia począwszy od klasy „O”,  

• uczniom z trudnościami w nauce nie rokującym ukończenia nauki w normalnym 

trybie w klasach przysposabiających do pracy, 

• uczniom szczególnie uzdolnionym w zakresie sportu w klasach sportowych                         

i usportowionych, 

• uczniom z predyspozycjami do nauki języków obcych w klasach z innowacją 

pedagogiczną (rozszerzony program nauczania w zakresie nauczania języka 

obcego). 
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5. Dzięki zabezpieczonym środkom finansowym na modernizację i remonty przedszkoli 

utworzono dodatkowe sale dydaktyczne, dzięki czemu do przedszkoli może uczęszczać 

większa liczba dzieci.   

 

 

3.1.10. KULTURA I KULTURA FIZYCZNA 

 

3.1.10.1. KULTURA 

 

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu 

terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Jednostki samorządu terytorialnego 

organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których 

prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.  

W Tczewie istnieją trzy instytucje kultury realizujące zadania w tym zakresie : 

⇒ Centrum Kultury i Sztuki 

⇒ Miejska Biblioteka Publiczna tj. budynek główny i 6 filii, 

⇒ Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, 

Ponadto zadania z zakresu kultury realizowane są poprzez różnego rodzaju organizacje 

pozarządowe. 

 

1) CENTRUM KULTURY I SZTUKI 

 

W Centrum Kultury i Sztuki swoją siedzibę mają: Fundacja Domu Kultury, 

Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST oraz Tczewskie Towarzystwo 

Kulturalne BRAMA.  

Tczewski Dom Kultury posiada salę widowiskową na 331 miejsc, galerię oraz sale prób, 

w których ćwiczą zespoły muzyczne, taneczne i teatralne.  

Z sal Tczewskiego Domu Kultury korzystają instytucje kultury, organizacje pozarządowe, 

szkoły, przedszkola,  agencje, teatry oraz inne podmioty organizując każdego roku około 

200 imprez. 

Centrum Kultury i Sztuki powołane zostało do  upowszechniania kultury, edukacji  

kulturalnej, wychowania poprzez sztukę, prowadzenia współpracy kulturalnej pomiędzy 

ośrodkami kultury i oświaty z gminy, powiatu, województwa, kraju i zagranicy dla 

pomnażania wartości i atrakcyjności proponowanych form kulturalnych na terenie 
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Tczewa, organizowania zespołowego uczestnictwa w kulturze, umożliwienia realizacji 

form aktywności indywidualnej, tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego, tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego                              

i artystycznego, rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych, organizowania masowych imprez kulturalnych, ścisłej współpracy z innymi 

instytucjami kultury i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi 

działającymi w sferze kultury, gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i 

udostępniania dóbr kultury, tworzenia warunków do rozwoju profesjonalnej plastyki, 

muzyki  i teatru. Nazwa  Centrum Kultury i Sztuki została nadana dawnemu Tczewskiego 

Centrum Kultury na mocy uchwały nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 

czerwca 2007 r. Siedziba mieści się przy ul. St. Kardynała Wyszyńskiego 10. 

W roku 2010 Centrum Kultury i Sztuki obchodzi  Jubileusz 35-lecia działalności. 

 

Swoje  zadania statutowe CKiS realizuje przede wszystkim poprzez: 

1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, 

2) tworzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 

3) tworzenie możliwości działania w różnorodnych formach indywidualnej aktywności, 

4) organizowanie masowych imprez kulturalnych. 

Placówka za główny cel postawiła sobie szeroko rozumianą edukację kulturalną dzieci 

i młodzieży poprzez różne formy czynnego uczestnictwa w kulturze, edukację artystyczną 

i wychowanie poprzez sztukę.  

W ramach realizacji zadań statutowych w Tczewskim Centrum Kultury działają 

zespoły o wieloletnich tradycjach: Harcerska Orkiestra Dęta, Chór Męski “Echo”, 

Szkółka wokalno Szkoła Tańca Towarzyskiego “Latin Step”, zespoły młodzieżowe : 

GTC, NashVille , Black Flowers, Ajagore, Jocker. 

Przy CKiS działa także : Warsztaty teatralne dla młodzieży, Warsztaty teatralne dla 

dzieci, Szkółka wokalno – teatralna, Sekcja dziennikarska, Szkoła Gitarowa, Sekcja 

Filatelistyczna, Szkoła instrumentów klawiszowych, Sekcja “Śpiewamy i Tańczymy”, 

Rytmika dla dzieci, Sekcja Astronomiczna, Sekcja Brydża Sportowego, Szkoła Baletowa 

Grupa Tańca Nowoczesnego Sekcja Szachowa. 

W ramach różnorodnych form edukacji proponowanych przez TCK organizowano 

corocznie : Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Tczewski Plener Plastyczny “ Tczew – 

miasto nad Wisłą”, Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego warsztaty teatralne, 
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muzyczne a w 2009 roku VI Tczewski Konkurs Twórczości, Festiwal Edukacyjnych 

Form Tetralnych, Szkolny Festiwal Sztuki, Program Estradowy “Śpiewamy i Tańczymy”. 

Do tradycji kulturalnej Tczewa weszły na stałe następujace imprezy organizowane 

przez Centrum Kultury i Sztuki: Dni Ziemi Tczewskiej, Koncert Noworoczny w 

wykonaniu Harcerskiej Orkiestry Dętej, Koncert Walentynkowy, Ogólnopolskie Turniej 

Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa, Koncert Jesienny, Spotkanie 

z Mikołajem, Ferie w CKiS oraz Wybory Małej Miss Lata, Lato w mieście – cykl spotkań 

osiedlowych dla dzieci , a od roku 2007 organizowant jest corocznie OFF JAZZ 

FESTIVAL. . 

W omawianym okresie Centrum Kultury i Sztuki współuczestniczyło w różnych 

wydarzeniach kulturalnych  w charakterze współorganizatora lub poprzez poprzez udział 

zespołów CKiS w imprezach organizowanych przez inne podmioty. 

 

3) MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

Instytucja powołana do zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych 

mieszkańców Tczewa oraz upowszechniania wiedzy, gromadzenia  i opracowywania 

materiałów bibliotecznych  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących 

własnego regionu, udostępniania zbiorów bibliotecznych, prowadzenia wypożyczalni 

międzybibliotecznych, organizowania czytelnictwa dla ludzi niepełnosprawnych, 

prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacji książek                               

i czytelnictwa, udzielania bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej, 

prowadzenia działalności wydawniczej, współdziałania  z bibliotekami innych sieci, 

instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i 

zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.  

  W Bibliotece Głównej  mieszczą się: Punkt Książki Mówionej, Sekcja Historii 

Miasta,  Czytelnia Popularnonaukowa, Czytelnia Internetowa i  Multimedialna, Sekcja 

Oświatowa i Zbiorów Specjalnych z Czytelnią Muzyczną, Punkt Książki Mówionej, 

Kociewski Kantor Edytorski,  Wypożyczalnia Główna dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci 

i Młodzieży. 

Miejska Biblioteka Publiczna posiada 6 filii bibliotecznych usytuowanych  w różnych 

punktach miasta oraz Punkt Informacji Europejskiej. 
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Istniejące w strukturze biblioteki – Sekcja Historii Miasta i Kociewski Kantor 

Edytorski w bardzo szerokim zakresie biorą udział w realizacji edukacji regionalnej,  w 

tworzeniu wydawnictw regionalnych oraz promocji Kociewia. 

Kociewski Kantor Edytorski w latach 2006-2009 wydał: 

� „Kociewski Magazyn Regionalny”  – 15 numerów, 

� „Panorama Miasta”    – 43 numery, 

� 13 publikacji książkowych, w tym „Tczew. Historia – Zabytki - Ludzie”, „Na 

kociewskich ścieżkach”, „Gryf i Małgorzata”, praca zbiorowa uczniów SP 10„Jaś 

Skorupka”. 

W latach 2006-2009 zakupiono, opracowano i włączono do księgozbioru  22 760  egz. 

książek, na kwotę 449 390,52 zł.  

Ogólny stan księgozbioru  wynosi 187.305 egzemplarzy. Zarejestrowanych jest 13 663 

czytelników. Każdego roku udostępnia się około 360 000 książek  i czasopism, z Czytelni 

Internetowej każdego roku korzysta około 1 959 osób. 

W Sekcji Historii Miasta udziela się informacji oraz przeprowadza lekcje biblioteczne. 

Osoby niedowidzące każdego roku wypożyczają około 290 tytułów na 3720 kasetach. 

Odbywają się terapie muzyczne, a osobom chorym i niepełnosprawnym  książki do domu 

dostarczają opiekunki. 

Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z przedszkolami, szkołami z terenu 

Tczewa, a także spoza gminy, Centrum Kultury i Sztuki, z Centrum Wystawienniczo – 

Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie, z Biurem Promocji Miasta, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, CED, Specjalnym 

Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, ze Szczepem Harcerskich Drużyn i Gromad 

Zuchowych, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim,  Szkolnymi Klubami Europejskimi. 

Miejska Biblioteka Publiczna w omawianym okresie zorganizowała szereg różnego 

rodzaju wystaw plastycznych, promocji książek, spotkań z pisarzami, konferencji i sesji 

popularnonaukowych, konkursów oraz lekcji bibliotecznych oraz włączała się  w 

organizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych zaspokajających potrzeby 

kulturalne mieszkańców Tczewa.  
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3)  CENTRUM WYSTAWIENNICZO REGIONALNE DOLNEJ WISŁY                        

      W TCZEWIE 

 

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły utworzone zostało uchwałą 

Nr XLIX/447/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 r. Głównym zadaniem 

Centrum jest wzmocnienie działań na rzecz zachowania wartości kulturowych regionu 

kociewskiego, zwiększenie dostępu do kultury oraz wykorzystanie tych zasobów dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego. W 2007 roku  zakończyła się trwająca prawie rok 

modernizacja obiektu . 

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w budynku głównym posiada : 

� salę wystawową o powierzchni 208 m2, 

� salę wystawową o powierzchni 325 m2, 

� salę konferencyjną. 

W budynku mniejszym: 

� dwa pomieszczenia na spotkania organizacji pozarządowych, 

� salę wielofunkcyjną na wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, 

� pomieszczenie na warsztaty artystyczne, 

� pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi technicznej, 

� pomieszczenie magazynowe na sprzęt techniczny. 

oraz Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej prowadzony przez Lokalną Organizację 

Turystyczną „Kociewie”. 

Działalność Centrum koncentruje się wokół trzech podstawowych obszarów: 

1) działalność wystawiennicza, 

2) działania edukacyjne,  

3) działania wspierające lokalne organizacje pozarządowe.  

 

a) w ramach działalności wystawienniczej: 

- w roku 2007 zorganizowano 28 wystaw 

- w roku 2008 zorganizowano 36 wystaw 

- w roku 2009 zorganizowano 33 wystawy 

 

Od 2008 roku CWRDW cyklicznie organizuje Europejską Noc Muzeów. Podczas 

pierwszej edycji tematem przewodnim była sztuka ludowa Kaszub oraz Kociewia.                   

W roku 2009 tematem przewodnim było „Barwy smoka za chińskim murem. Kultura, 
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folklor i rzemiosło Chin” a w 2010 noc muzeów odbywała się w duchu średniowiecznym. 

W roku 2008 zainaugurowano także 2 konkursy, które kontynuowane są kolejnych latach: 

Pierwszy z nich to Tczewski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II zawsze nam bliski” 

organizowany w pierwszym kwartale każdego roku, adresowany do uczniów szkół 

wszystkich szczebli miasta Tczewa. Konkurs towarzyszy wystawom upamiętniającym 

kolejne rocznice śmierci Naszego Wielkiego Polaka  w dniu 2 kwietnia. 

Drugi to Młodzieżowy Konkurs Fotograficzny „Wakacje z aparatem”, mający na celu 

uwiecznienie miejsc odwiedzanych w czasie wakacji , a rozstrzygany we wrześniu. 

Należy także nadmienić, że CWRDW jest jednym ze współorganizatorów 

Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA  oraz że 

bierze aktyny udział w imprezach organizowanych wspólnie z innymi instytucjami 

naszego miasta np.: w roku 2008 CWRDW brało czynny udział w organizacji Festynu 

Powiatowego w rocznicę Konstytucji 3 maja oraz Powiatowego Dnia Rodziny 

organizowanych na bulwarze nad Wisłą. Włączyło się również w organizację „Lata                 

w mieście” organizowanego przez Centrum Kultury  i Sztuki poprzez organizacje 

warsztatów papieru czerpanego. W dniach 27-28 września 2008 r. było 

współorganizatorem XXIII Zlotu Młodzieżowego PTTK, w którym uczestniczyło ok. 100 

osób ze szkół województwa pomorskiego.  

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie przygotowało                      

także w roku 2008 r. dwie promocje książek : 

• „U Andzi i Maćka na Kociewiu” Józefa Ziółkowskiego w dniu 17 listopada 

2008 r. 

• „W rumiankowej dolinie” Bożeny Ronowskiej w dniu 6 grudnia 2008 r. 

W dniach 3 i 4 grudnia 2008 r. odbyło się w CWRDW  5  projekcji  filmu  „Świadectwo” 

na motywach książki kardynała Stanisława Dziwisz 

 

b) w ramach działalności edukacyjnej : 

W ramach działalności edukacyjnej prowadzone są : Lekcje historyczne, Lekcje 

regionalizmu, Spacery po Tczewie, Warsztaty bursztyniarskie „Tworzenie biżuterii                     

z bursztynu". 
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Działania edukacyjne Centrum  w latach 2007-2009 

 

 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

 Ilość 

zajęć 

Liczba 

osób 

Ilość 

zajęć 

Liczba 

osób 

Ilość 

zajęć 

Liczba 

osób 

Lekcje historyczne 77 1 901 38 826 20 826 

Lekcje regionalizmu 39 836 47 952 43 952 

Spacery po Tczewie 66 1 741 109 2 454 35 2 454 

Warsztaty 

artystyczne 

97 1 893 291 5 603 278 5 365 

Razem 279 6 371 485 9 835 376 9 597 

 

W roku 2008: 

• realizowano projekt „Stare rzemiosła w tczewskich warsztatach sztuki ludowej” 

dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Celem tczewskich warsztatów starego rzemiosła było propagowanie kultury 

ludowej Kociewia, zachowanie ciągłości tradycji i wzmacnianie tożsamości 

kulturowej oraz zachowanie ginących zawodów. Na zakończenie projektu – w 

grudniu 2008 r. – została zorganizowana konkursowa ekspozycja prac 

wykonanych przez uczestników zajęć połączona z rozstrzygnięciem konkursu i 

wręczeniem nagród. 

• wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie zrealizowano projekt „Ocalić 

od zapomnienia ginące zawody” realizowany w ramach Wojewódzkiego 

Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenia Miejsc Pracy w 

Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu  GRYF, w 

efekcie którego uruchomione zostały warsztaty tkackie, garncarskie oraz 

plecionkarskie. W warsztatach uczestniczyli bezrobotni, 

• zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych oraz sali 

konferencyjnej, 

• postawiono „poniatówkę” – zabytkowy drewniany budynek stanowiący dar dla 

naszego Centrum, przekazany w 2007 r. przez rodzinę Czapiewskich z Czarlina. 

Jesienią 2007 r. przystąpiono do prac rozbiórkowych - zdemontowane elementy 

zostały złożone w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie. Wiosną 2008 r. 
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rozpoczęto prace związane z rekonstrukcją „poniatówki” na dziedzińcu CWRDW. 

Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu instytucji oraz osób prywatnych 

rekonstrukcja zakończona została latem 2008 r. Uroczyste otwarcie nastąpiło 22 

października 2008 r. Obecnie w „poniatówce” mieści się pracownia etnograficzna 

gromadząca zbiory kultury ludowej. Odbywają się w niej również zajęcia dla 

uczniów wszystkich typów szkół z zakresu historii i etnografii Kociewia. 

• zakupiono system automatycznego sterowania audiowizualnego. 

 

 

W roku 2009: 

• wspólnie z Fundacją Domu Kultury zrealizowano projekt „Stare zawody w Fabryce 

Sztuk” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt zakładał zapoznanie młodych ludzi z tradycyjnym rzemiosłem ludowym na 

Kociewiu oraz wzmocnienie poczucia więzi regionalnej. W warsztatach uczestniczyło 

1 742 osoby, w tym 356 osób niepełnosprawnych. 

• przygotowywano wspólnie z grupą Koeniglische-Preussisches Infanterie Regiment 

von Hamberger rekonstrukcję historyczna z okazji 202 rocznicy bitwy o Tczew oraz z 

grupą Samodzielną Odtworzeniową Pomorze zainscenizowano przy CWRDW 

posterunki graniczne z czasów II Wojny Światowej.  

• 7 maja 2008 r. w Warszawie  Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w 

Tczewie zostało uhonorowane główną nagrodą w I edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Polska pięknieje –  7 cudów unijnych funduszy” w kategorii 

rewitalizacja organizowanego przez Ministerstwo rozwoju regionalnego oraz 

Wydawnictwo Pascal i Firmę Smartlink. Wymierną korzyścią uzyskania głównej 

nagrody jest kampania promocyjna naszego projektu oraz działalności Centrum w 

mediach turystycznych Pascala oraz wystawa multimediana „Polska pięknieje –              

7 cudów unijnych funduszy” prezentowana  w Warszawie, Brukseli oraz wielu innych 

miastach. 

• wspólnie z Fundacją Domu Kultury zrealizowano projekt „Stare zawody w Fabryce 

Sztuk” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt zakładał zapoznanie młodych ludzi z tradycyjnym rzemiosłem ludowym na 

Kociewiu oraz wzmocnienie poczucia więzi regionalnej. W warsztatach uczestniczyło 

1 742 osoby, w tym 356 osób niepełnosprawnych. 
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• przygotowywano wspólnie z grupą Koeniglische-Preussisches Infanterie Regiment 

von Hamberger rekonstrukcję historyczna z okazji 202 rocznicy bitwy o Tczew oraz z 

grupą Samodzielną Odtworzeniową Pomorze zainscenizowano przy CWRDW 

posterunki graniczne z czasów II Wojny Światowej.  

 

W roku 2010: 

 

• zagospodarowano kamienicę przy ul. Podmurnej 12, w której CWRDW realizować 

będzie swoje zadania statutowe: 

Parter – holl – ekspozycja stała z wykorzystanie fosy oraz murów dostępna dla 

zwiedzających 

I piętro – Wystawa „Rewitalizacja Tczewa” przybliżająca mieszkańcom Starego 

Miasta oraz turystom ideę rewitalizacji oraz punkt informacyjny dla mieszkańców z 

obszaru Starego Miasta dotyczący rewitalizacji 

II piętro – Warsztaty komputerowe dla mieszkańców starego miasta, celem których 

jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi komputera, poczty elektronicznej, 

Internetu. 

Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na dzień 21 września 2010 r. 

 

W budynku mniejszym  CWRDW  zostały udostępnione 2 pomieszczenia w którym 

swoje pomysły oraz projekty realizują stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe: 

Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW, Lokalna Organizacja Turystyczna 

KOCIEWIE, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Zrzeszenie Kaszubsko – 

Pomorskie, Fundacja Domu Kultury, Stowarzyszenie Dorzecza Wisły WISŁA, 

Stowarzyszenie Brydża Sportowego, Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego, Mini Orkiestra Kociewska, Klub 

Łowiecki „Szarak”, grupa teatralna Barba Luna, zespół wokalno – instrumentalny, grupa 

TAI-CHI. 

CWRDW podejmowało także współpracę z  placówkami oświatowymi, miejskimi 

instytucjami kultury,  organizacjami pozarządowymi oraz mediami lokalnymi poprzez 

udostępnianie pomieszczeń do organizacji spotkań, konferencji, seminariów, wystaw 

związanych z kultura i historią Tczewa oraz regionu kociewskiego.  
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Należy zauważyć, że również szkoły i przedszkola organizują szereg imprez                      

i przedsięwzięć kulturalnych, które na stałe weszły już do kalendarza imprez  np.: 

• Festiwal Muzyki Słowiańskiej, 

•  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Tczewie, 

•  Koncert z okazji Ojca i Matki, 

• Miejski Konkurs Ortograficzny „ Wielkie dyktando”, 

•  spektakle teatralne, wystawy, pikniki integracyjne, festyny z okazji 

Dnia Dziecka. 

W życie kulturalne miasta bardzo aktywnie włączają się także  parafie, agencje oraz 

osiedlowe domy kultury, które proponują aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

podczas ferii zimowych i wakacji oraz organizują imprezy o znaczeniu ogólnomiejskim. 

Środki na realizację swoich przedsięwzięć pozyskują głównie ze źródeł 

pozabudżetowych. 

Bardzo pozytywną  oznaką  powodującą integrację naszego miasta oraz wzbogacenie 

oferty kulturalnej jest organizowanie dużych  imprez plenerowych przez zakłady pracy     

i inne instytucje np. 

• Piknik Rekreacyjny na bulwarze nad Wisłą organizowany przez firmę 

Flextronics, 

• Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka  organizowany przez Policję i 

Parafię NMP Matki Kościoła,  

• Festyn  z okazji 3 Maja organizowany przez Starostwo Powiatowe, 

Samorząd Miasta Tczewa pomaga przy realizacji tego typu przedsięwzięć poprzez 

nieodpłatne udostępnianie terenu oraz  sceny plenerowej. Należy pamiętać o dużym 

zaangażowaniu Zakładu Usług Komunalnych w przygotowaniach technicznych 

wszystkich imprez plenerowych organizowanych w Tczewie. 

Corocznie ustalany jest Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych, który zawiera 

szczególnie ważne imprezy, przeznaczone dla szerokiego  ogółu społeczeństwa, mające 

charakter ogólnomiejski. 

W kalendarzu imprez na 2010 rok znalazło się 247 imprez, 

� w roku 2006 kalendarz zawierał 195 imprez, 

� w roku 2007  kalendarz zawierał  224 imprezy,  

� w roku 2008  kalendarz zawierał  335 imprez, 

� w roku 2009 kalendarz zawierał  279 imprez. 
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Zwiększa się ilość podmiotów realizujących zadania Gminy w zakresie kultury.  

Należy dostrzec coraz większą ofertę kulturalną Tczewa, na którą składa się duża 

aktywność organizacji  pozarządowych – twórców i współtwórców wielu ciekawych 

imprez. Dwa największe międzynarodowe festiwale odbywające się w Tczewie tzn. 

ZDARZENIA i FAMILIA organizowane są wyłącznie przez organizacje pozarządowe.  

Godne podkreślenia jest również to, iż opierają swoją działalność nie tylko na 

przyznanych przez Gminę Miejską Tczew grantach, ale generują coraz większe środki 

pozabudżetowe.  

Dzięki temu miasto znacznie ożywiło się kulturalnie i może zaspokajać potrzeby 

większej grupy mieszkańców. 

Cieszy coraz bogatsza oferta kulturalna dla mieszkańców Tczewa, większe 

wykorzystanie sal Centrum Kultury i Sztuki oraz Centrum Wystawienniczo – 

Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie. Instytucje kultury dobrze wywiązują się ze 

swoich zadań statutowych.  

Sprawdza się system przyznawania grantów organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, upowszechniania turystyki oraz 

prowadzenia informacji turystycznej. 

 

3.1.10.2. KULTURA FIZYCZNA 

Gmina Miejska Tczew realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej głównie 

poprzez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, kluby sportowe i stowarzyszenia 

sportowe, szkoły oraz za pośrednictwem Rady Sportu. 

Uchwałą Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007  r. 

został wprowadzony „Program rozwoju sportu na lata 2008-2010” oraz uchwałą Nr 

XXIX/247/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniającą, 

porządkującą sprawy finansowe. 

Podstawą do tworzenia programu była analiza stanu obecnego w zakresie klubów 

i organizacji pozarządowych, obiektów sportowych oraz systemu współpracy                               

i finansowania. 

Jako cel strategiczny programu założono: Podniesienie stanu zdrowia oraz sprawności 

fizycznej mieszkańców Tczewa. 

Podstawowym zadaniem był rozwój infrastruktury sportowej. Nowoczesne                        

i dobrze wyposażone obiekty sportowe stanowią doskonałą bazę do rozwoju wszystkich 
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dziedzin sportu począwszy od dzieci, poprzez młodzież do dorosłych i ludzi w wieku 

starszym.  

Drugim zadaniem jest sport dzieci i młodzieży. Aby dać im możliwość prawidłowego 

rozwoju należało stworzyć podwaliny finansowe dające organizacjom pozarządowym 

przewidywalność funkcjonowania w stałych realiach. 

 

1) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz rozwoju  

    kultury  fizycznej w  Tczewie : 

 

a) Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji 

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową, której 

statutowym założeniem  jest świadczenie usług z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, jak 

również innych usług z tym związanych, w tym organizacja imprez sportowych                           

i rekreacyjnych dla mieszkańców Tczewa. 

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji dysponuje następującymi obiektami 

zlokalizowanymi na terenie Tczewa: 

− basen kryty – duży o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości max 3,3m, 

− basen kryty – mały o wymiarach 12,5m x 6m i głębokości 0,6m, 

− Fitness Club: 

• nowoczesna siłownia o powierzchni ok. 220 m²,  

• sala do aerobiku o powierzchni ok. 125 m², 

• sauna, 

− kompleks basenów odkrytych o powierzchni ok. 1 ha, baseny 650 m², max 

głębokość 1,8 m, brodzik o powierzchni ok. 30m ² i głębokości 40 cm, 

− kompleks rekreacyjno – sportowy „Kanonka” o powierzchni ok. 3 ha,                 

w skład, którego wchodzi : 

• pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 

• plac zabaw,  

• ścieżki rowerowe,  

• ścieżka gimnastyczna,  

• dwa boiska do siatkówki plażowej, 

• skatepark, 

− korty tenisowe (ul. Wojska Polskiego 2 szt. i ul. Sienkiewicza 3 szt.), 
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− wielofunkcyjne boiska o sztucznej nawierzchni (częściowo zadaszone) 

zamiennie do gry w: piłkę koszykową (4 szt.), piłkę siatkową (4 szt.), tenisa 

ziemnego (4 szt.) oraz 3 boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie basenów 

odkrytych, 

− Stadion sportowy ul. Bałdowska 

• płyta główna 100m x 68 m 

• płyta boczna treningowa 

• bieżnia okólna (żużlowa 4 torowa) 

• zeskok do skoku w dal 

• rzutnie: dysk, oszczep, pchnięcie kulą, 

− Bosko piłkarskie ul. Elżbiety 

• płyta główna 100m x 68m 

• płyta boczna (treningowa) 

− Boisko piłkarskie ul. Ceglarska 

• płyta główna 100m x 68 m 

• płyta boczna (treningowa) 

• płyta boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 110m x 64m, 

-   przystań rzeczna na Wiśle, 

- zintegrowany wielofunkcyjny plac sportowo-rekreacyjny przy. ul Jedności   

Narodu. 

TSCiR co roku jest organizatorem szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych oraz imprez szkolnych. Stałymi pozycjami 

kalendarza imprez są m.in.: 

− zawody pływackie szkół podstawowych, 

− zawody ratowników WOPR, 

− Bieg Sambora 

− Bieg Nadwiślański, 

− Spływy kajakowe, 

− Turnieje piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, 

− Turnieje tenisa stołowego i ziemnego, 

− Imprezy szkolne organizowane w ramach kolejnych edycji gimnazjady i Igrzysk 

Młodzieży szkolnej. 

Ostatnie lata to dla Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji lata modernizacji 

i poprawianie stanu technicznego istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych              
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w celu polepszenia, podniesienia standardu i uatrakcyjnienia świadczonych usług                   

w zakresie sportu i rekreacji.  

W latach 2006-2010 w obiektach należących do TCSiR wykonano następujące 

prace modernizacyjne i remontowe: 

 

W roku   2006 : 

1) Budynek pływalni krytej: rozbudowa pomieszczenia siłowni - dobudowano do 

istniejącej siłowni nowy fragment o powierzchni 40 m2 charakteryzujący się 

nowoczesną architekturą; remont pomieszczeń przylegających do wejścia do budynku 

obejmował: remont pomieszczenia basenu kajakowego (stara siłownia) -                        

do pomieszczenia tego przeniesiono dotychczasową saunę zlokalizowaną przy 

siłowni, urządzono drugą saunę o mniejszych wymiarach, wydzielono dwa 

pomieszczenia z prysznicami (dla kobiet i mężczyzn), wykafelkowano całe 

pomieszczenie, założono wodoodporny sufit podwieszany, wymieniono instalację 

elektryczną i usprawniono wentylację; remont pomieszczenia gabinetu masażu oraz 

przylegających do niego korytarzyków i pomieszczeń gospodarczych (bezpośrednie 

sąsiedztwo wejście od strony „KANONKI”)  Wszystkie pomieszczenia otrzymały 

nową instalacje elektryczną i sufity podwieszane. Usprawniono też wentylację;  

remont kanału nawiewu powietrza do pomieszczenia dużego basenu od strony trybun 

(dł. ok. 40 m.); remont schodów prowadzących z pomieszczenia małego basenu do 

pomieszczenia dużego basenu i z pomieszczenia małego basenu do pomieszczenia                

z saunami; remont witryny okiennej w pomieszczeniu małego basenu od strony 

wejścia głównego; malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu małego basenu, 

szatniach, korytarzach, sanitariatach i klatkach schodowych, 

2) Stadion przy ul. Elżbiety - na stadionie tym wyremontowano gruntownie 2 wiaty dla 

zawodników rezerwowych oraz wyprofilowano i umocniono skarpę między 

budynkiem socjalnym a płytą boiska. Do umocnienia skarpy użyto prefabrykowanych 

słupków i płyt betonowych zbrojonych prętem stalowym. Oprócz tego utwardzono 

kostką „polbruk” chodnik między boiskiem a umocnioną skarpą, wyregulowano 

poziom 2 studni kanalizacyjnych i utwardzono fragment przejścia dla zawodników            

z budynku socjalnego, 

3) Stadion przy ul. Ceglarskiej - wymalowano barierkę wewnętrzna wokół płyty boiska 

głównego, 
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4) Rejon parkingu przy budynku pływalni krytej: remont placu w rejonie ustawionej 

karuzeli dla dzieci: remontem objęto 81 m2 w części przylegającej do siłowni. 

Wymieniono uszkodzone płytki chodnikowe (40 m2) i rozszerzono parking o kolejne 

40 m2 (nie mieścili się wszyscy klienci siłowni);  budowa utwardzonego placu z kostki 

„polbruk” pod dwa betonowe stoły do ping-ponga: teren bezpośrednio za płytą 

asfaltową przy ścianie treningowej do tenisa  ziemnego (72 m2) 

 

W roku  2007 : 

1) Remont pomieszczenia małego basenu i niecki małego basenu, 

2) Remont szatni damskiej dużego basenu wraz z przyległymi korytarzami, 

3) Wykonanie wyjścia do niedostępnego pomieszczenia dawnego magazynu na węgiel 

w pobliżu wejścia do budynku pływalni krytej, 

4) Wykonanie wyjścia awaryjnego wyprowadzającego na zewnątrz budynku 

bezpośredniego z pomieszczenia dużego basenu, 

5) Prace malarskie pomieszczeń socjalnych, biurowych i części dużego basenu, 

6) Zespół basenów odkrytych: ułożenie terakoty chemo- i mrozoodpornej, 

antypoślizgowej w płytkiej części niecki basenu odkrytego, zamontowanie dwóch 

kolejnych opraw oświetleniowych na słupach o wysokości 8 m przy boiskach do 

siatkówki plażowej i jednej oprawy oświetleniowej przy dojściu do drzwi hali 

namiotowej, wykonanie ogrodzenia z siatki rozpiętej na drutach i słupkach 

metalowych oddzielającego skarpę za basenami odkrytymi od części udostępnionej 

klientom pływalni odkrytej. 

7) Stadion przy ul. Bałdowskiej: wymiana 90m zużytego ogrodzenia betonowego na 

ogrodzenie metalowe, 

8) Stadion przy ul. Ceglarskiej: wymiana 2 par drzwi w szatni budynku socjalnego.  

 

W roku  2008 : 

1) Remont płyty asfaltowej przy ściance od nauki gry w tenisa obok kortu przy ul. Woj. 

Polskiego 28A, 

2) Wykonano plac do parkowania pojazdów o nawierzchni z pokruszonych fragmentów 

masy bitumicznej, 

3) Utwardzono  kostką ciąg pieszy między asfaltowym placem do nauki gry w tenisa, a 

nowym placem do parkowania pojazdów, 
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4) Budynek pływalni krytej: remont szatni dziewcząt i 2 szatni chłopców przy małym 

basenie wraz z przyległymi korytarzami, dokończenie remontu sufitu w 

pomieszczeniu małego basenu rozpoczętego w roku 2007, remont kanału 

wentylacyjnego przebiegającego w pomieszczeniu małego basenu pod sufitem, 

dokończenie remontu dachu nad częścią biurową wraz z naprawami instalacji 

odgromowej nad całym budynkiem, zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniu 

siłowni i w salce od aerobicu, kompleksowe malowanie pomieszczenia dużego basenu 

oraz malowanie pomieszczeń sanitarnych, klatek schodowych i części pomieszczeń 

socjalnych, remont pomieszczenia socjalnego ratowników i instruktorów nauki 

pływania mieszczących się przy dużym basenie, urządzenie odrębnego pomieszczenia 

sanitarnego z prysznicem i ubikacja dla palaczy – konserwatorów, częściowa 

modernizacja układu dopełniania wodą basenów krytych i odkrytych poprzez stację 

uzdatnia wody  

5) Baseny odkryte – wymiana rynien i rur spustowych budynku socjalnego, 

6) Stadion przy ul. Bałdowskiej: ogrodzenie zewnętrzne, wymiana podłogi w pawilonie 

szatni 

7) Stadion piłkarski przy ul. Ceglarskiej: ułożenie obrzeży chodnikowych wzdłuż boku 

płyty boiska od strony utwardzonego placu przy budynku socjalnym i odpowiednie 

wyprofilowanie kostek „polbruk” przy tym krawężniku, odpowiednie wyprofilowanie 

kostki „polbruk” w otoczeniu nowego budynku socjalnego stadionu, ustawienie 

okresowego pawilonu sanitarnego i podłączenie go do instalacji wodnej, elektrycznej i 

kanalizacji sanitarnej, malowanie ochronne stalowych elementów całego ogrodzenia 

zewnętrznego (płyty boiska) i bramy wjazdowej na stadion, budowa ogrodzenia 

stalowego z prętów wokół sektora przeznaczonego dla kibiców drużyn przyjezdnych. 

8) Stadion piłkarski przy ul. Elżbiety: utwardzenie terenu za budynkiem socjalnym 

kostką” polbruk”, ustawienie okresowego pawilonu sanitariatów i podłączenie go do 

instalacji wodnej, elektrycznej i kanalizacji sanitarnej, remont murowanego, 

zadaszonego przejścia dla piłkarzy łączącego budynek socjalny z płytą boiska. 

 

W roku  2009 : 

1) Budynek pływalni krytej: remont zewnętrznej ściany północnej (od strony 

„Kanonki”), remont korytarza głównego, klatek schodowych i schodów, remont ścian 

i słupów w pomieszczeniu dużego basenu, remont ściany w części głębokiej ( od 

strony Sali od aerobicu), remont ścian w kotłowni i belek podstropowych w części ze 
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zbiornikami na ciepłą wodę użytkową, wymiana tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu 

przylegającym do pomieszczenia dużego basenu, która steruje pracą wentylatorów 

wyciągowych i nawiewowych, remont żelbetowgo poziomego wspornika ściany 

pływalni przylegającej do pomieszczeń dużego basenu od strony ul. Woj. Polskiego, 

wymiana w stacji uzdatniania wody pordzewiałych fragmentów rur stalowych  

malowanie szatni, sanitariatów i pomieszczeń pryszniców, remont awaryjnych 

schodów wyprowadzających na zewnątrz z trybem dużego basenu oraz zewnętrznego 

narożnika budynku w rejonie tych schodów, 

2) Otoczenie pływalni krytej „Kanonka”, boiska o nawierzchni sztucznej: remont 

chodnika prowadzącego wzdłuż boisk o sztucznej nawierzchni do hali namiotowej, 

remont ogrodzenia zewnętrznego za boiskami o sztucznej nawierzchni i halę 

namiotową od strony torów kolejowych, utwardzenie kostką typu „polbrukl” 

otoczenia 6-ciu przyrządów terenowych do ćwiczeń ustawionych wzdłuż ul. 

Warsztatowej o terenu przy karuzeli, modernizacja oświetlenia 3 boisk do siatkówki 

plażowej w otoczeniu basenów odkrytych, modernizacja instalacji ogrzewania wody 

prysznicowej w budynku socjalnym basenów odkrytych z zainstalowaniem baterii 

słonecznych, 

3) Stadion piłkarski przy ul. Ceglarskiej: budowa metalowej wiaty magazynowej 

jednokondygnacyjnej, wymiana dwóch drzwi, remont dwóch pomieszczeń w nowym 

budynku stadionu w części socjalnej obsługującej piłkarzy, malowanie wszystkich 

szatni w budynku socjalnym stadionu, wykonanie trzech nowych wieszaków z płyty 

meblowej i ławek pod tymi wieszakami, wymiana blatów w czterech stołach 

stojących w szatni, 

4) Stadion piłkarski przy ul. Elżbiety: utwardzenie kostką” polbruk” zjazdu na boiska 

piłkarskie za budynkiem socjalnym, wykonanie metalowego boksu dla kibiców 

drużyn przyjezdnych (wraz z furtką i bramą przesuwną), remont pomieszczenia 

kotłowni w budynku socjalnym stadionu odnowienie powłok malarskich na ok. 50% 

ogrodzenia zewnętrznego stadionu, współudział w konserwacji stalowej konstrukcji i 

skompletowaniu siedzeń z tworzywa w dwóch sektorach trybun dla widzów, 

częściowy remont poddasza w budynku socjalnym, wykonano i zainstalowano w 

budynku socjalnym dwię duże gabloty na puchary i sztandar pozostałe po rozwiązaniu 

się Stowarzyszenia Piłkarskiego Tczewski Klub Piłkarski  
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W roku 2010 : 

1) Remont niecki dużego basenu – rozpoczął się 14 czerwca 2010 r., termin 

zakończenia prac remontowych planowany jest na 30 listopada 2010 r. 

 

b) Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Sportowe 

 

Lp. Nazwa klubu 
Imię i nazwisko 

Prezesa 
Adres siedziby 

1.  Klub Sportowy „Wisła” Józef Wąs 83-110 Tczew, ul. Ceglarska 5j 

2.  Stowarzyszenie Piłkarskie  
„Gryf 2009” Tczew 

Grzegorz Glinka 83-110 Tczew, ul. Elżbiety 21 A 

3.  Uczniowski Klub Sportowy  
„CENTRUM” 

Marek Mokwa 83-110 Tczew, al. Zwycięstwa 6 

4.  Parafialny Klub Sportowy 
 „FARA” 

Witold Sosnowski 83-110 Tczew, ul. Dominikańska 4 

5.  Uczniowski Klub Sportowy  
„KRAWIEC” 

Waldemar Wasielewski 83-110 Tczew, ul. Konopnickiej 11 

6.  Stowarzyszenie Brydża Sportowego 
„TREFL” 

Andrzej Wawrzynkiewicz 83-110 Tczew, 30 Stycznia 4 

7.  Kolejowy Klub Sportowy  
„UNIA” 

Jacek Prętki 83-110 Tczew, ul. Nadbrzeżna 15 

8.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Piątka” 

Damian Bednarski 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte  18 

9.  Towarzystwo Miłośników Koszykówki  
„POMORZE” 

Andrzej Kwaśniewski 83-110 Tczew, ul. Bałdowska 13/1 

10.  Uczniowski Klub Sportowy  
„WICTORIA” 

Wojciech Różanowski 83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10 

11.  Międzyszkolny Klub Sportowy  
„SAMBOR” 

Eugeniusz Markowicz 83-110 Tczew, ul. Wł. Jagiełły 8 

12.  Uczniowski Klub Sportowy  
„SKOCZEK” 

Michał Doliński 83-110 Tczew, ul. Saperska 12 

13.  
Nauczycielsko- Środowiskowe 
Stowarzyszenie Sportowe  

„BELFER” 
Mirosław Augustyn 83-110 Tczew, ul. Topolowa 23 

14.  Tczewski Klub KARATE-DO Arkadiusz Stubba 83-110 Tczew, ul. Żwirki 41 

15.  Tczewskie Stowarzyszenie 
Aikido Aikikai 

Tomasz Szalbierz 83-110 Tczew, al. Zwycięstwa 15a/12 

16.  Klub Sportowy 
„ARKADIA” 

Arkadiusz Sząszor 83-110 Tczew, ul. Kard. Wyszyńskiego 18 

 

c) Rada Sportu w Tczewie 

Zarządzeniem Nr 1453/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 stycznia 2006 r. w 

sprawie powołania Rady Sportu w Tczewie oraz ustalania zasad powoływania 

członków Rady Sportu w Tczewie i Zarządzeniem nr 544/2008 Prezydenta miasta 

Tczewa z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie imiennego składu Rady Sportu w Tczewie 

została powołana Rada Sportu w Tczewie w składzie: 

1. Egeniusz Markowicz – Przewodniczący Rady Sportu, 

2. Sławomir Gdaniec – Z-ca przewodniczącego Rady Sportu, 

3. Tomasz Jezierski – Sekretarz, 
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4. Grzegorz Żemajits,  

5. Adam Kamiński, 

6. Tomasz Leśniowski, 

7.  Jacek Prętki. 

oraz Zarządzeniem Nr 1464/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 czerwca 2010 

r. w sprawie ustalenia imiennego składu członków Rady sportu w Tczewie w składzie: 

1. Andrzej Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Sportu, 

2. Józef Wąs – Z-ca przewodniczącego Rady Sportu, 

3. Kazimierz Jaszczerski – Sekretarz, 

4. Wojciech Różanowski, 

5. Michał Kaczyński, 

6. Waldemar Wasielewski, 

7. Mariusz Grubich. 

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie: 

• strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej, 

• projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 

• projektu uchwał w części dotyczącej kultury fizycznej, 

• programów bazy sportowej na terenie miasta Tczewa, 

• planów imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje na 

terenie Tczewa, dofinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Rada Sportu pragnie brać czynny udział w rozwoju sportu w  Tczewie poprzez: 

� opiniowanie i zasugerowanie systemu przydziału środków na sport w podziale na 

kwalifikowany i rekreację (zajęcia rekreacyjno-sportowe), 

� wskazanie środowisku sportowemu możliwości pozyskiwania funduszy na 

działalność w zakresie kultury fizycznej na realizację zadań dotyczących 

przeciwdziałaniu patologiom społecznym, 

� przedstawienie opinii środowiska sportowego - prezesom klubów sportowych w 

zakresie potrzeb i problemów, 

� koordynacja optymalnego wykorzystania hal i pomieszczeń, obiektów sportowych 

przez kluby i stowarzyszenia sportowe, 

� opiniowane wszystkich spraw związanych ze sportem kwalifikowanym i 

rekreacją.  
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3. Nagrody i stypendia sportowe 

Uchwałą Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r. 

oraz Uchwałą Nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 

2009 r. Gmina Miejska Tczew przyznaje co roku nagrody, którzy swoimi 

osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta. 

Zawodnicy, którzy prowadzą profesjonalne treningi przygotowując się do udziału w 

prestiżowych zawodach niejednokrotnie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W 

związku z tym, aby stworzyć najlepszym z nich dogodne warunki materialne, 

umożliwić podnoszenie kwalifikacji czy wspierać proces szkolenia   przyznawane są 

również stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe. Za wybitne osiągnięcia 

sportowe należy rozumieć: 

1. Zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, udział w finałach Mistrzostw Europy, 

Świata, 

2. Udział w finałach Mistrzostw Polski 

3. Uzyskanie awansu w seniorskich rozgrywkach drużynowych do ligi wyższej                  

o zasięgu ogólnopolskim, a w przypadku piłki nożnej awans do III ligi i wyższej, 

4. Udział w zawodach rangi: 

− Igrzyska Olimpijskie,  

− Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, 

− Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich. 

Nagrody i stypendia przyznawane są na wniosek: 

1) klubów sportowych, 

2) stowarzyszeń kultury fizycznej i organizacji sportowych 

3) zawodników niezrzeszonych, 

4) trenerów. 

 

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu,  

    Upowszechniania Turystyki oraz Prowadzenie Informacji Turystycznej 

Wejście w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie stworzyło podstawy prawne do systematycznej współpracy 

organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Ustawa ta określa 

formy współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, tryb zlecenia 
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realizacji zadań publicznych oraz przyznawania środków finansowych na realizację tych 

zadań. 

W 2007 r. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przejął zadania dotyczące 

przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie Kultury Fizycznej i 

Sportu, a od 2008 roku w zakresie Upowszechniania Turystyki i Prowadzenia Informacji 

Turystycznej. 

 

3.1.11. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

            NA CELE ROZWOJOWE 

 
W kadencji samorządu 2006-2010 w sferze zainteresowań w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych znalazły się fundusze: 

 

1. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  

2. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

3. FUNDUSZ PHARE do roku 2008 

4. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY 

EOG 

5. PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ - PARTNERSTWO MIAST 

„EUROPA DLA OBYWATELI” 

6. PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ „LEONARDO da VINCI” 

7. Dotacje ZWIĄZKU MIAST NADWIŚLAŃSKICH 

 

1. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  

 

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowano projekty lub 

rozpoczęto realizację projektów w ramach programów: 

1.a. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego do roku 2007 

1.b. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB, Region Morza Bałtyckiego do roku 

2007 

1.c. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej do roku 2007 

1.d. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego od roku 2007 
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1.e.  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka od roku 2007 

 

 

1a. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 
1a.1. „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie” (Fabryka Sztuk) 

 
Celem projektu było stworzenie centrum z nowatorską ofertą promującą 

dziedzictwo regionu Kociewia, osiągnięć kultury i sztuki, stworzenie 

propozycji dla działań integrujących lokalną społeczność i aktywności 

turystycznej. Efektem jest wzrost znaczenia kultury i turystyki jako 

czynników stymulujących rozwój społeczno – gospodarczy miasta, przy znaczącym 

wzroście kontaktów zewnętrznych, współpracy z różnymi podmiotami i efektywności 

promocji Tczewa.  

Część obiektu pozostaje w dyspozycji Muzeum Wisły, 

oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, jako 

podmiot w obiektach pozostających we władaniu samorządu 

miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

działającymi w dziedzinie kultury, kultury regionalnej, turystyki (poprzez Centrum 

wystawienniczo-regionalne Dolnej Wisły).  

Projekt był realizowany w latach 2005-2007. Otwarcie nastąpiło w lutym 2007 r.   

Budżet projektu – koszt całkowity 8 878 158 zł, dofinansowanie – 7 546 434 zł. 

 

1b. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB, Region Morza 

Bałtyckiego 

1b.1. „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego 

(InWater)”. 

 
Projekt był kontynuacją działań miasta Tczewa podjętych 

w poprzedzającym go projekcie przygotowawczym 

Interreg IIIB Seed Money (projekt InWaTrans). Liderem projektu InWater była 

Politechnika Gdańska, realizacja projektu odbywała się w latach 2006-2007, a partnerzy 
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pochodzili z Niemiec, Litwy, Rosji i Polski (miasta: Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Tczew 

oraz Związek Miast i Gmin Nadnoteckich).  

Celem projektu dla Tczewa było nawiązanie współpracy sieci miast i organizacji 

zainteresowanych rozwojem wodnych dróg śródlądowych, przygotowanie dokumentów 

dla przyszłych inwestycji nadwodnych. 

W pierwszym roku realizacji projektu (2006 r.) rozwijano współpracę na rzecz 

aktywizacji żeglugi śródlądowej, szczególnie w gronie partnerów polskich: Gdańska, 

Bydgoszczy, Torunia oraz Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. UM Tczew, jako partner 

odpowiedzialny za część zagadnień w projekcie, przygotował zasady pilotowego 

oznaczenia atrakcji turystycznych i infrastruktury nadwodnej drogi wodnej, z 

wykorzystaniem wytycznych przyjętych przez Zarząd Województwa Pomorskiego, także 

skutecznie je rekomendując partnerom polskim z innych regionów. Ponadto w ramach 

projektu powstała koncepcja urbanistyczna zagospodarowania kolejnych fragmentów 

nabrzeża wiślanego w Tczewie.   

W roku 2007 kontynuowano współpracę partnerską w 

zakresie wymiany doświadczeń i programowania 

działań systemowych na rzecz aktywizacji dróg 

wodnych. Wykonano elementy projektu technicznego 

dla udrożnienia ciągu rowerowego bulwaru 

nadwiślańskiego z przejściem pod mostem tczewskim.  

Budżet Partnera: UM Tczew – 59 950 Euro, uzyskane dofinansowanie: 44 962 Euro. 
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1b.2. „Wykorzystanie potencjału obszarów położonych poza metropoliami na rzecz 

rozwoju regionalnego” (HINTERLAND) 

 

Projekt dotyczył analizy lokalnych i regionalnych 

czynników powodujących zaniechanie rozwoju, 

stworzenie instrumentów dla przeciwdziałania tym 

zjawiskom, określenie potencjału rozwojowego w 

powiązaniu z obszarem aglomeracji, stworzenie sieci współpracy.  

Liderem projektu był podmiot publiczny, zajmujący się planowaniem przestrzeni                    

i rozwoju na poziomie regionu: Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Flaeming              

z miasta Tetlow koło  Berlina. Partnerzy projektu pochodzili z Niemiec, Litwy, Rosji, 

Polski i Danii. 

W projekcie wykonano analizy związane z poziomem degradacji rozwoju subregionu 

tczewskiego, tendencji migracyjnych i postrzegania pozycji Tczewa w regionie. Badania 

wzmocniły podejście strategiczne i wskazały na konieczność wzmocnienia współpracy 

samorządu miejskiego z samorządami innych gmin powiatu tczewskiego. Kierunek 

powiązań rozwojowych Tczewa z Trójmiastem opiera się na prawidłowo rozpoznanych 

potencjałach – wzmocnienie roli węzła  komunikacyjnego, włączenie miejskiego 

nabrzeża wiślanego do infrastruktury turystycznej Pętli Żuławskiej, wzmocnienie oferty 

nieruchomości mieszkaniowych oraz włączanie miasta do sieci wsparcia małej i średniej 

przedsiębiorczości –  wymagających w dalszych działaniach wzmocnienia 

informacyjnego i promocyjnego.  

W ramach projektu wykonano ekspertyzy na rzecz aktualizacji Strategii Rozwoju Tczewa 

oraz potwierdzające współpracę gmin powiatu tczewskiego – wykonano opracowanie 

części opisowej do studium wykonalności dla projektu planowanego do złożenia do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt dotyczył 

wzmocnienia infrastruktury turystycznego szlaku rowerowego Grzymisława. Projekt 

został złożony, pozytywnie oceniony pozostaje na liście rezerwowej. 

Wykonano także badanie opinii publicznej, dotyczące postrzegania przez mieszkańców 

Tczewa i mieszkańców Gdańska atutów i problemów miasta (stan na rok 2006).  

Główne atuty Tczewa powiązane są z dobrze wykorzystanym położeniem 

geograficznym. Położenie niedaleko Trójmiasta, przy głównej krajowej trasie północ-

południe, przepływająca przez miasto największa rzeka Polski oraz funkcjonująca 
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specjalna strefa ekonomiczna, powodują, że Miasto jest postrzegane jako ośrodek 

rozwojowy, z perspektywami a tym samym staje się bardzo atrakcyjne dla inwestorów.  

Wśród gdańszczan na tle innych „satelit Trójmiasta” Tczew postrzegany jest jako miasto 

najbardziej socjalne, rodzinne, bezpieczne i zadbane. Poza tym w oczach 34% 

odwiedzających go mieszkańców Gdańska ma wizerunek miasta nowoczesnego,                      

w którym zamieszkuje wielu wykształconych ludzi i z którego jest wszędzie blisko.               

Pod tymi względami Tczew najbardziej wyróżnia się wśród ocenianych miejscowości. 

Sami Tczewianie uważają, że głównymi atutami ich miasta jest nie tylko dobre położenie 

geograficzne i atrakcyjność dla inwestorów ale również  gościnność i nowoczesność przy 

historycznym charakterze miasta, jego zadbanie i silne związki pomiędzy ludźmi                 

tu zamieszkującymi.   

Problemami Tczewa, podobnie jak większości polskich miast jest bezrobocie oraz brak 

miejsc, w których mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Większość Tczewian 

uważa, że oferta kulturalna nie odzwierciedla w pełni oczekiwań mieszkańców tego 

miejsca i że oferta kulturalna ich miasta jest uboższa niż innych miast w regionie. Widzą 

też wyraźną potrzebę uczestniczenia w większej ilości imprez masowych w mieście oraz 

brak kina i teatrów. 

Tczew mimo, że jest postrzegany (szczególnie wśród mieszkańców okolicznych 

miejscowości) jako bardziej atrakcyjny niż pozostałe miasta regionu to odgrywa w nim 

zdecydowanie zbyt małą rolę, a dla ponad połowy jego mieszkańców pełni wręcz rolę 

bazy wypadowej dla odwiedzających inne miasta.  

Budżet Partnera: UM Tczew – 32 800 Euro, uzyskane dofinansowanie: 24 600 Euro. 

   

1.c. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA, Program Sąsiedztwa 

Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej 

 

1.c.1. „Wzmocnienie tożsamości kulturowej obszaru przygranicznego w Tczewie i 

Kłajpedzie” 

 

Projekt zakładał kontynuację i zacieśnienie współpracy w dziedzinie 

dziedzictwa kultury między miastem Tczew a partnerem z Kłajpedy 

poprzez cykl wspólnych działań kulturalnych skierowanych do 
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masowych odbiorców oraz edukacyjnych skierowanych do działaczy kultury z obu miast.  

Projekt był odpowiedzią na potrzeby pielęgnowania dziedzictwa kulturowego w regionie 

przygranicznym oraz rozwijania współpracy zainicjowanej w projekcie realizowanym          

w latach 2004-2005 przy finansowym wsparciu funduszu Phare. 

Celem projektu było zwiększenie świadomości różnorodności kulturalnej regionów 

obszaru przygranicznego.  

Osiągnięciu celu służyły następujące działania: 

- uczestnictwo zespołów regionalnych w imprezach w miastach partnerów 

- konferencja dot. najlepszych praktyk w propagowaniu wartości kultury 

regionalnej, 

- impreza plenerowa, podczas której obok siebie zaistniały odrębności kulturalne 

partnerów  

- szkolenie dla działaczy kultury nt. metod przygotowania projektów kulturalnych.  

Projekt,  realizowany od kwietnia 2006 do sierpnia 2007 r., był odpowiedzią na 

wskazywany przez eurosceptyków problem dotyczący obaw przed utratą narodowej                

i kulturowej tożsamości i korzeni historycznych.  

Budżet Partnera: UM Tczew – 52 823 Euro, uzyskane dofinansowanie: 39 617 Euro. 

 

1.c.2. „Infrastruktura drogi wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda w Tczewie                    

i Kłajpedzie”. 

 

W ramach niniejszego projektu wybudowano jeden z ważniejszych 

obiektów strefy nadwiślańskiej, związanych z kierunkiem 

rozwojowym „Powrotu Tczewa nad Wisłę” – przystań rzeczną.  

Projekt miał charakter partnerski z miastem Kłajpeda na Litwie,               

a celem projektu było  wzmacnianie działań na rzecz 

aktywizowania śródlądowych dróg wodnych, promowanie 

turystyki i sportów wodnych. Miasto Kłajpeda wykonywało 

projekty koncepcyjne i studium wykonalności dla budowy 

ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Dane w granicach swojego 

miasta.  Projekt realizowany w latach 2007-2008.   

Budżet Tczewa: 1 583 344 Euro, dofinansowanie: 1 187 508 Euro.  
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1.d. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-

2013 

 

1.d.1. „Wzmocnienie infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego Grzymisława” 

na odcinku Tczew-Gniew” 

 

Projekt przygotowany w latach 2007-2008 został złożony do 

konkursu, oceniony pozytywnie i umieszczony na liście 

rezerwowej, z powodu małej liczby środków przy dużym 

zainteresowaniu projektodawców. Pojawienie się 

oszczędności w Programie, lub planowanych dodatkowych 

środków, pozostających w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, daje projektowi szansę wdrażania na etapie 

późniejszym okresu programowania 2007-2013.  

Celem projektu jest efektywne i zrównoważone 

wykorzystanie potencjału przyrodniczego  

i kulturowego regionu dla rozwoju turystyki w powiecie 

tczewskim, natomiast przedmiotem projektu jest 

wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku 

rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew-Gniew poprzez 

wykonanie 16 punktów postojowych i rekreacyjnych dla 

rowerzystów, wyposażonych         w informację turystyczną, tzw. PIT STOP-ów 

(Punktów Infrastruktury Turystycznej).  

W ramach projektu zostaną naprawione fragmenty nawierzchni szlaku rowerowego oraz 

wykonane oznakowanie według jednolitego systemu znakowania szlaków rowerowych, 

jaki Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” zaprojektowała dla całego subregionu 

Kociewie. 

Projekt ma charakter sieciowy, łączy wszystkie gminy powiatu tczewskiego (Gmina 

Miejska Tczew, Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Miasto i Gmina Pelplin, Gmina 

Morzeszczyn, Miasto i Gmina Gniew). LOT Kociewie, jako partner projektu będzie 

koordynatorem działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki 

rowerowej na Kociewiu.  
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Udział Partnerów w projekcie został potwierdzony stosownymi uchwałami rad gminnych. 

Budżet projektu (miasto Tczew): 3 525 004 zł, dofinansowanie 2 468 203 zł.  

 

1.d.2. Dom Przedsiębiorcy w Tczewie  

 

W roku 2009, po uzyskaniu pozytywnej oceny i decyzji                          

o dofinansowaniu, rozpoczęto realizację zadania dotyczącego 

utworzenia Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, podmiotu gminnego 

zajmującego się stymulowaniem rozwoju gospodarczego miasta,               

w szczególności w obszarze rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości.  

W zakresie instytucji otoczenia biznesu na tle województwa 

pomorskiego region tczewski wypada bardzo słabo. Praktycznie na 

jego terenie nie funkcjonują obecnie żadne aktywne  instytucje wspierające 

przedsiębiorczość. Można stwierdzić, że istnieje bardzo duża dysproporcja pomiędzy 

potencjałem regionu a podażą profesjonalnie zorganizowanych instytucji, zapewniających 

przedsiębiorcom możliwość podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie innowacyjności oraz 

rozwoju firm. Pomimo dużego potencjału wynikającego z czynników demograficznych, 

gospodarczych jak również powiązań z aglomeracją trójmiejską współczynnik 

przedsiębiorczości w regionie tczewskim jest znacznie poniżej średniej dla województwa.  

Przedsięwzięcie „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” jest ważnym zadaniem zgodnym         

z celami Strategii Rozwoju Tczewa i odpowiedzią władz samorządowych na zaistniałe 

potrzeby lokalnej społeczności w zakresie wspierania oraz rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości. Głównymi odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy na wczesnym 

etapie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dom Przedsiębiorcy będzie się znajdował przy ul. Obrońców Westerplatte 3, w budynku 

z przełomu XIX i XX wieku, poddanym remontowi i renowacji w ramach niniejszego 

projektu. 

Placówka będzie dysponować powierzchnią biurową dla nowo powstałych firm – łącznie 

222 m2 oraz salą konferencyjną na 50 osób.  

Realizacja celów nastąpi poprzez:  

− utworzenie i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości,  

− obsługę administracyjną przedsiębiorców, 
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− budowanie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi 

działalność na terenie Domu Przedsiębiorcy oraz instytucjami naukowymi,  

− podejmowanie i rozwijanie współpracy z podmiotami rekrutującymi się spośród 

instytucji otoczenia biznesu, takimi jak: Lokalne Fundusze Pożyczkowe; Fundusze 

Poręczeń Kredytowych, Fundusze Venture Capital, Fundusze seed capital, sieci 

innowacji, uczelnie wyższe, ośrodki szkoleniowo-doradcze, Centra Transferu 

Technologii,   

− prowadzenie działań dot. promocji gospodarczej miasta.  

Prace budowlane są wykonane w okresie od października 2009 do marca 2011 roku. 

Budżet projektu: 2 960 067 zł, dofinansowanie – 2 220 050 zł. 

 

1.d.3. Infrastruktura transportowego węzła integracyjnego w Tczewie 

 

Niniejsza inwestycja, realizowana na powierzchni 

ok. 5 ha, przyczyni się do zmiany wizerunku 

najbliższej okolicy tczewskiego dworca 

kolejowego, związanej z obsługą podróżnych. W 

ramach projektu powstanie ulica Nowa Kolejowa wraz z parkingiem naziemnym z 252 

miejscami postojowymi. Zbudowany zostanie tunel, zlokalizowany w ciągu ul. 

Pomorskiej i Nowej Kolejowej, który nie tylko wprowadzi zupełnie nową jakość, 

znacząco wzbogacając teren dworca pod względem wizualnym, ale przede wszystkim 

przyczyni się do sprawniejszej i bezpieczniejszej organizacji 

ruchu drogowego przy dworcu. Dla potrzeb obsługi węzła 

zostanie wyremontowane pomieszczenie w budynku dworca 

PKP. 

W obszarze węzła powstaną także drogi rowerowe, jezdnie i 

zatoki, chodniki i ciągi piesze, zieleń, trawniki, parkingi 

naziemne i miejsca postojowe dla autobusów, infrastruktura informacyjna i usługowa: 

telebim, tablice informacyjne, automaty biletowe, stanowisko dostępu do Internetu, mała 

architektura.  

Projekt jest realizowany od czerwca 2010 r. do marca 2012 r.  

Budżet projektu: 27 568 675 zł, dofinansowanie - 12 563 263 zł.  
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1.d.4. Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie 

 

Na podstawie Noty Intencyjnej przygotowanej do wstępnej 

oceny i wstępnej umowy, został przygotowany projekt dot. 

rewitalizacji Starego Miasta i przyjęty do 

współfinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt traktowany jako strategiczny                       

i prestiżowy dla Tczewa obejmuje następujące zadania: 

Planowane zadania w ramach projektu: 

o Rewitalizacja przestrzeni publicznej szlaków spacerowych: 

a/ Droga Widokowa, wraz z fontanną na Placu Hallera; 

Szlak rozpoczyna się od ul. Dąbrowskiego i zmierza do zbiegu ulic Krótkiej                       

i Mickiewicza, gdzie powstanie „skwer z różami” z centralnie umiejscowioną 

fontanną. Następnie prowadzi wzdłuż ulicy Krótkiej, poprzez Plac Hallera i dalej 

wzdłuż ulicy Podgórnej. Na wysokości starego browaru przechodzi w Aleję 

Widokową i prowadzi nad Wisłę, gdzie zwieńczeniem szlaku jest Platforma 

Widokowa z widokiem na panoramę rzeki i most. Dodatkową inwestycją w ramach 

Drogi Widokowej jest fontanna na Placu Hallera. 

W ramach drogi Widokowej utworzone zostaną: 

• skwer z różami i fontanną przy ul. Dąbrowskiego, 

• fontanna na Placu Hallera, 

• teren wokół zbiornika wodnego na początku Alei Widokowej, 

• platforma widokowa wieńcząca Aleję Widokową, 

• zadaszenie służące okresowej ekspozycji prac plastycznych w przebiegu Alei 

Widokowej. 

b/ Szlak Forteczny 

Szlak rozpoczyna się od ul. Podmurnej, następnie po przecięciu ul. Kardynała 

Wyszyńskiego wiedzie wzdłuż północnej ściany kościoła farny Podwyższenia 

Krzyża Świętego w kierunku ulicy Zamkowej. Po drodze krzyżuje się z Drogą 

Spacerową i prowadzi schodami łączącymi wzniesienie poklasztorne z ul. Zamkową. 

Dalej szlak wiedzie wzdłuż ulicy Zamkowej do Placu Pamięci, gdzie skręca w ulicę 

Wodną, zmierza wzdłuż jej biegu i kontynuuje ulicą Rybacką, by zatoczyć krąg              

i powrócić do miejsca początkowego na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego                         

i Podmurnej. 
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W ramach Szlaku Fortecznego utworzone zostaną: 

• placyk w parku Centrum Kultury i Sportu, 

• Plac Pamięci przy ul. Wodnej, 

• punkt widokowy przy ul. Rybackiej, 

• amfiteatr przy ul. Rybackiej. 

c/ Droga Spacerowa 

Szlak rozpoczyna się od ulicy Chopina (w punkcie skrzyżowania ulic Kołłątaja i Nad 

Wisłą) i wiodąc wzdłuż jej biegu przecina ulice Wodną, Podgórną, Okrzei i zmierza 

do ulicy Mestwina. Następnie prowadzi drogą na wzniesieniu poklasztornym, 

przecina plac i mija zabudowania szkoły muzycznej przy pl. Św. Grzegorza i dalej 

wiedzie wzdłuż parku Tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki, skrajem skarpy 

ziemnej w kierunku placu Sambora, gdzie kończy swój bieg. 

W ramach Drogi Spacerowej utworzone zostaną: 

• ekspozycja archeologiczna przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Wodnej, 

• placyk z centralnie położonym głazem w sąsiedztwie ekspozycji archeologicznej, 

• miejsce rekreacji przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Okrzei, 

• miejsce rekreacji dla młodzieży na placu przy szkole muzycznej, 

• plac Sambora z poidełkiem i platformą widokową. 

Zakres inwestycji w przypadku wszystkich szlaków spacerowych realizowanych 

w ramach projektu obejmował będzie następujące elementy: 

•   modernizację nawierzchni ulic, 

•   budowę obiektów małej architektury, 

• modernizację sieci eNN oświetlenia ulicznego, 

• budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,  

• wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do elementów małej architektury,  

• odtworzenie i uzupełnienie zieleni miejskiej. 

Dla wszystkich szlaków spacerowych powstanie jednorodny system informacji            

i oznakowania w postaci znaków poziomych – wmurowywanych w posadzkę – 

oraz tablic pionowych. 

 

o Remont i/lub adaptacja budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji - 

dotyczy budynków przy ul. Chopina 33, Zamkowej 26, Podmurnej 12, Podmurnej 15. 
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o Remont mieszkalnych budynków komunalnych - dotyczy budynków przy                     

ul. Zamkowej 11, Zamkowej 16, Zamkowej 18, Mickiewicza 18 (tylko remont części 

mieszkalnej), Rybackiej 8. 

o Zagospodarowanie terenów fosy miejskiej przy ul. Podmurnej. 

o Zagospodarowanie terenów starej fosy pomiędzy ul. Wąską i J. Dąbrowskiego. 

o Wykonanie elementów monitoringu dla obszaru zdegradowanego. 

 

Projekt obejmuje również działania o charakterze społecznym, istotne dla właściwej 

realizacji zagadnienia rewitalizacji, obejmującej jednocześnie odnowę życia społeczności 

obszaru zdegradowanego i integrowanie dzielnicy innymi obszarami miasta.  

 

o Działania przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Tczewie (partner 

projektu): 

-  Akcja „Bezpieczna szkoła”- spotkania z policjantem w szkole 

- Akcja „Bądź bezpieczny” – podjęcie zagadnienia bezpieczeństwa osobistego oraz 

rozwiązywania bieżących problemów mieszkańców.  

-  Spotkanie z dzielnicowym - integracja mieszkańców oraz bliższe poznanie 

działających na terenie ich zamieszkania policjantów, w tym przede wszystkim 

dzielnicowego.  

 

o Działania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 

Tczewie (partner projektu): 

-  Prezentacja wyrobów świątecznych „Największe jaja w Tczewie” - prezentacja 

wyrobów i ozdób wielkanocnych wykonanych przez różne osoby, w tym 

niepełnosprawne w ramach zajęć integracyjnych.  

- Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej - prezentacja osiągnięć osób 

niepełnosprawnych w postaci występów publicznych i wytworzonych przez nie 

przedmiotów. 

-  Prezentacja wyrobów Bożonarodzeniowych z koncertem kolęd – prezentacja 

ozdób związanych z tradycją Bożego Narodzenia, wykonanych przez osoby 

niepełnosprawne w ramach warsztatów terapii zajęciowej. 
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o Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (operator zadania): 

- Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności liderów społecznych – teoretyczne                

i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na rzecz społeczności lokalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy animacyjnej metodą projektową. 

- Warsztaty integracyjne z zakresu tworzenia i realizacji projektów - stworzenie 

programu obchodów Święta Ulicy i realizacja tych zadań w mniejszych grupach 

roboczych. 

- Organizacja obchodów Święta Ulicy - działania w przestrzeni publicznej Starego 

Miasta w Tczewie; coroczne czerwcowe wydarzenie w formie jednodniowego 

spotkania  integracyjnego, stanowiącego kontynuację pracy warsztatowej                          

i podsumowanie jej wyników. 

- Rozwój działań samopomocowych - działania samopomocowe przeprowadzone w 

oparciu o skuteczną i sprawdzoną metodę banku czasu, umożliwiającego dzielenie się 

z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami z wykorzystaniem 

kapitału społecznego tkwiącego w społeczności lokalnej. 

o Działania Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły – „Fabryki 

Sztuk” (operator zadania): 

-   Warsztaty plastyczne na trawie dla dzieci i rodziców - zajęcia dot.: lepienia i 

tworzenia – plastyczne zabawy z masą solną (arterapia, czyli zabawa ze sztuką). 

-  Komiks – warsztaty plastyczne dla dzieci - zaznajomienie dzieci z historią komiksu 

oraz zasadami jego tworzenia. 

-  Warsztaty „Street art for kids” - zajęcia uczące tworzenia tradycyjnego graffiti jako 

formy ekspresji.  

- Warsztaty malarstwa na szkle – przekazywanie techniki malarstwa na szkle, 

rozróżnianie przedstawień ikonograficznych, 

opowieści o twórcach ludowych związanych z 

regionem. 

- Warsztaty garncarstwa - nauka technik 

garncarstwa, opowieści o najważniejszych 

twórców ludowych związanych z regionem.  

o Działania Straży Miejskiej (operator 

zadania) - Edukacyjne i prewencyjne działania wśród dzieci i młodzieży, 

wpływające na kształtowanie świadomości najmłodszych w zakresie właściwych, 

akceptowanych społecznie i prawnie zachowań.  
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Projekt jest realizowany w latach 2009-2013. 

Budżet projektu: 21 593 235 zł, współfinansowanie - 10 613 320 zł. 

 

1.d.5. Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego.  

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie informacyjno-usługowego, interaktywnego portalu 

miejskiego „Wrota Tczewa”, zawierającego elementy: e-administracja, e-sport, e-kultura, 

e-przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, komunikacja, e-szkoła. Projekt przewiduje zakup 

nowoczesnego sprzętu. Celem projektu jest zapewnienie przyjaznego dostępu do danych            

i tworzenie kompleksowych usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorców, w 

szczególności rozwój usług administracji publicznej on-line. 

Aktualnie Gmina Miejska Tczew posiada własna stronę internetowa www.tczew.pl oraz 

zarządza informacjami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tczew.pl. 

Witryna wymaga wprowadzenia zmian i uatrakcyjnienia w zakresie dostępnych 

informacji, usprawnienia nawigacji oraz wprowadzenia interakcyjnego kontaktu                         

z Urzędem. Wymagane jest także dostosowanie obsługi portalu przed osoby starsze oraz 

niepełnosprawne.  

Do projektu włączone są jednostki samorządowe (CWRDW, MOPS, TCSiR, CKiS, 

MBP). Poparcia projektowi w formie listu udzieliły: Izba Celna w Gdyni, ZUS                         

w Tczewie, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Urząd Statystyczny               

w Gdańsku, z deklaracją współpracy przy zamieszczania informacji o instytucji                        

i przekazywaniu danych.  

Projekt uzyskał wysoką ocenę na poziomie projektów priorytetowych. Będzie 

realizowany w latach 2011-2012. 

Budżet projektu: 1 272 360 zł, dofinansowanie - 879 270 zł.  

 

1.d.6. Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego 

 

Realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, który zaprosił                     

do współpracy partnerskiej miasta regionu. Projekt ma na celu uruchomienie 

kompleksowego, sprawnego i efektywnego systemu wymiany i prezentacji informacji 

turystycznej, pozwoli stworzyć reprezentacyjne Regionalne Centrum Informacji 

Turystycznej, a także przy zastosowaniu nowoczesnych technologii umożliwić stały 

dostęp do informacji turystycznej w popularnych miejscach pobytu turystów. Ponadto 
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dzięki stworzeniu wielojęzycznego turystycznego portalu internetowego przyczyni się                

do zwiększenia dostępności informacji dla turystów zagranicznych.  

W ramach projektu w Tczewie zostaną zainstalowane 4 infomaty, w których 

zamieszczony zostanie stworzony podczas realizacji projektu jednolity system informacji 

turystycznej. 

Projekt o budżecie 14 090 tys. zł jest realizowany przez Departament Turystyki 

Województwa Pomorskiego. Zobowiązaniem Tczewa  jest zabezpieczenie i konserwacja 

zamontowanych informatów. Projekt jest realizowany od września 2009 do marca 2012 r.  

W zakresie informacji turystycznej z Tczewie z liderem projektu współpracuje Lokalna 

Informacja Turystyczna „Kociewie”.  

  

1.e. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 

1.e.1. „Pętla Żuławska –rozwój turystyki wodnej. Etap I”.  

 

Projekt sieciowy Samorządu Województwa Pomorskiego 

„Pętla  Żuław”, związany z uczestnictwem Tczewa                    

w regionalnych działaniach strategicznych na rzecz 

aktywizacji turystyki wodnej w delcie Wisły. Tczew jest 

partnerem tego projektu, a jego zadanie polega na 

wybudowaniu pomostu pływającego dla małych jednostek          

i łodzi wiosłowych przy ul. Nadbrzeżnej. Inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej już 

w Tczewie infrastruktury nadwodnej, służącej m.in. odbiorcom produktów turystyki na 

drogach śródlądowych, które są szeroko promowane 

przez organizacje turystyczne Pomorza w regionie, kraju 

i za granicą.   

Wykonanie naszego zadania planuje na 2011 rok.  

Budżet projektu wynosi 638 060 zł, dofinansowanie – 

382 836 zł. 
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2. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

 

2.1. „EFS - Edukacja Formą Sukcesu miast pomorskich - Kwidzyn, Malbork, 

Starogard Gdański, Tczew” 

 

Projekt szkoleniowy był realizowany w miastach Kwidzyn, 

Malbork, Starogard Gdański, Tczew. Są to miasta o zbliżonych 

parametrach gospodarczych, gdzie funkcjonują podobne branże 

przemysłu, m.in. elektroniczna, rolno-spożywcza, metalowa, 

budowlana. Związane są z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a jednocześnie 

zostały zakwalifikowane do obszarów podlegających restrukturyzacji przemysłów. 

Stanowią one wspólnie wraz z obszarem swoich powiatów drugi, za aglomeracją 

trójmiejską, ośrodek wzrostu gospodarczego na Pomorzu, ściśle powiązany z krajowym             

i europejskim korytarzem transportowym.  

Celem projektu było umożliwienie udzielenia wsparcia osobom, które z własnej 

inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie 

wolnym od pracy. Stworzenie wspólnego zadania dla czterech miast zapewniało 

elastyczność planowanych działań szkoleniowych, umożliwiało podjęcie nowych 

kontaktów i wymianę doświadczeń w obrębie rynku pracy w subregionie.  

W projekcie przeprowadzono następujące szkolenia: języki obce, obsługa komputerów, 

prawo zamówień publicznych, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, komunikacja 

społeczna, księgowość i finanse, europejskie prawo gospodarcze, obsługa obrabiarek 

sterowanych numerycznie. Zakres szkoleń został przygotowany na podstawie 

zainteresowania respondentów. Realizacja projektu trwała 12 miesięcy, przeszkolono ok. 

1800 uczestników w 140 grupach. Projekt w całości finansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Projekt był realizowany w latach 2006-2007, liderem projektu było jego miasto Kwidzyn, 

budżet (dla wszystkich partnerów) wynosił 1 852.012,75 PLN i w całości był 

finansowany z Programu ZPORR w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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2.2. Akademia Samorządowca 

 

Projekt „Akademia Samorządowca” jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dobre Rządzenie, 

działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej). 

„Akademia Samorządowca” zaoferowała wsparcie dla kadr samorządu terytorialnego w 

postaci podnoszenia ich kompetencji przez szkolenia językowe, ogólne i specjalistyczne. 

Celami projektu było podniesienie kompetencji pracowników urzędów, poprawa 

wizerunku administracji samorządowej. W projekcie bierze udział 600 pracowników 

urzędów gmin z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jest on 

realizowany od listopada 2008 r. do października 2010 r. Tematyka szkoleń: język 

angielski w administracji samorządowej, język niemiecki w administracji samorządowej, 

język migowy, kierowanie zespołem, debaty publiczne i negocjacje z elementami etyki 

zawodowej, warsztaty pracy z trudnym klientem, konstruowanie i wykorzystywanie 

budżetu zadaniowego, kodeks postępowania administracyjnego, warsztaty zamówień 

publicznych, sprawozdawczość budżetowa, ochrona danych osobowych, prawo 

budowlane w praktyce pracownika samorządowego.  

Liderem Projektu jest Akademia Kształcenia Zawodowego w Gdańsku, a partnerami, 

których pracownicy wzięli udział w szkoleniach są: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Urząd 

Miasta Malborka, Urząd Miejski w Tczewie, Urząd Gminy w Tczewie, Urząd Gminy              

w Pszczółkach, Urząd Miasta Starogard Gdański. 

Projekt sfinansowany ze środków Programu. 

 

3. FUNDUSZ PHARE 

 

3.1. Odnowa średniowiecznych murów obronnych Tczewa - historycznego 

przystanku na drodze wodnej Berlin - Kaliningrad - Kłajpeda 

 

W roku 2006 wdrażano projekt Funduszu Phare, w ramach linii 

budżetowej przeznaczonej do wsparcia przygotowania projektów 

inwestycyjnych Programu Interreg IIIA. W ramach projektu 

wykonano dokumentację budowlaną i studium wykonalności dla fragmentów murów 

obronnych i dwóch kamienic staromiejskich: Podmurna 12 i 15, posadowionych na 



 169 

reliktach tych murów.  

W wyniku tego projektu sfinansowano częściowo elementy dokumentacji projektowej dla 

projektu infrastrukturalnego - Rewitalizacji Starego Miasta., planowanego do aplikowania 

do Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.  

Budżet Partnera: UM Tczew – 31 046 Euro, dofinansowanie: 23 284 Euro. 

 

3.2. Aktywni z harcerzami. Wykorzystanie atrakcyjności lokalnych zasobów Tczewa 

i okolic dla promocji zdrowego trybu życia. 

 

Projekt był realizowany w ramach linii budżetowej Phare: Środki 

przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie 

rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”. 

Jego celem nadrzędnym było kreowanie zadań wzmacniających 

zagospodarowanie nadwiślańskie, w tym funkcjonowanie obiektu 

przystani rzecznej. Projekt był zainicjowany i przygotowany we wrześniu 2007 przez 

pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie, przy współudziale Hufca ZHP i wdrażany 

w roku 2008 przez tczewskich harcerzy. 

Celem projektu było promowanie zdrowego wypoczynku i prozdrowotnych zachowań w 

codziennym życiu. Adresowany był do mieszkańców miasta Tczewa i okolic. Miał 

związek z geograficznym położeniem miasta i popularyzacją jego zasobów 

przyrodniczych, z uwzględnieniem urządzonych terenów nadwiślańskich, poprzez 

upowszechnianie prostych, powszechnie dostępnych aktywnych form wypoczynku. 

Działania zaproponowane w projekcie to propozycje aktywności w terenie, zbudowane na 

bazie doświadczeń harcerskich, otwarte dla wszystkich chętnych. Promowano 

profilaktykę zdrowotną, zdrowy wypoczynek i aktywność fizyczną. W ramach projektu 

przeprowadzono działania, jak:  wędrówki  zimowe i  jesienne w obszarze 

nadwiślańskim, spływy kajakowe, imprezy plenerowe w z dziećmi.  

Zakupiono sprzęt sportowy, przeprowadzono remont pomieszczenia hufca, nabyto 

materiały promocyjne, wykonano broszurę promocyjną pt. „Ptaki okolic Tczewa”. 10 

kajaków zakupionych w ramach projektu, pozostające w dyspozycji ZHP, za zgodą 

partnerów projektu, wzmocniło bazę sprzętu sportowego w mieście, dostępną dla 

mieszkańców.  

Budżet projektu (ZHP): 30 789,25 Euro, dofinansowanie: 27 710,33 Euro. 
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4. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY 

EOG 

 

4.1. Projekt „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie 

naturalnych zasobów przyrodniczych Tczewa” (Natura 2000) 

 

Projekt dotyczący docelowo dalszego zagospodarowania 

brzegu wiślanego poprzez wykonanie ścieżki 

przyrodniczej. Celem projektu jest promowanie obszarów 

Natura 2000 ze wskazaniem na wykorzystywanie tych 

terenów dla potrzeb aktywności ludzkiej w sposób 

chroniący zasoby naturalne dla obecnego i przyszłych pokoleń.   

Projekt rozpoczął się w roku 2009 przeprowadzeniem zajęć w szkołach podstawowych              

i gimnazjach na temat Natury 2000 i poszanowania przyrody. Przy współpracy z Polskim 

Towarzystwem Ochrony Ptaków przeprowadzono badanie ornitologiczne mające na celu 

stworzenie materiału merytorycznego dla planowanej ścieżki. 

W roku 2010 jest wykonywana ścieżka przyrodnicza od 

bulwaru nadwiślańskiego do Strugi Subkowskiej, poprzez 

częściowe porządkowanie terenu dostępnego dla 

spacerujących (bez ingerencji bezpośredniej w zasoby koryta 

rzeki) i wykonanie tablic informacyjnych z wizerunkami 

niektórych ptaków i ryb zamieszkujących lub 

przemieszczających się w tym obszarze.  

W ramach projektu przeprowadza się również konkurs dla nauczycieli przyrody                     

na najlepszy scenariusz zajęć dydaktycznych przeprowadzonych na ścieżce przyrodniczej.   

Budżet projektu: 690 872 zł, dofinansowanie - 558 639 zł. 

 

4.2. Projekt „Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z 

wykorzystaniem doświadczeń europejskich” (Fundusz Norweski poprzez Euroregion 

Bałtyk)  

 

Celem projektu było opracowanie modelu oceny celów strategii 

poprzez stworzenie systemu wskaźników.  Liderem projektu było 
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miasto Tczew, partnerem miasto Kwidzyn, które dzięki  projektowi przygotowywało 

aktualizację swojej strategii rozwoju.   

W ramach projektu został przetłumaczony na język angielski skrót strategii miasta 

Tczewa, następnie wykorzystany dla wydania dwujęzycznej broszury ze skróconą wersją 

dokumentu, jako materiału promocyjnego miasta, adresowanego do potencjalnych 

inwestorów czy partnerów różnych przedsięwzięć.  Nawiązano robocze kontakty                

z miastem Olofstrom w Szwecji, miastem partnerskim Kwidzyna.  Dwie wizyty studyjne, 

zaowocowały cenną wymianą doświadczeń w projekcie i planami dalszej współpracy.  

Prace merytoryczne w projekcie otrzymały wsparcie ekspertów w dziedzinie ekonomii, 

rozwoju regionalnego i marketingu miast dr Marcina Wołka i dr Tomasza Brodzickiego 

(Uniwersytet Gdański). Przy ich udziale opracowano schemat wskaźników do pomiaru 

realizacji celów strategii. Został on wykorzystany do prac nad roczną oceną wdrażania 

strategii rozwoju w powiązaniu ze schematem zarządzania jakością ISO w Urzędzie 

Miejskim. 

Projekt trwał od kwietnia 2009 do listopada 2009 r.  

Budżet projektu Tczewa: 11 183 Euro, dofinansowanie – 9 506 Euro.  

 

5. PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ - PARTNERSTWO MIAST 

„EUROPA DLA OBWYWATELI” 

 

5.1. Dialog o Tolerancji – obóz dla młodzieży z miast partnerskich Tczewa  

 

Projekt wspierający współpracę miast partnerskich poprzez wspólne działania młodzieży 

miał na celu: dialog międzykulturowy pomiędzy uczestnikami obozu w Polsce, 

reprezentantów miast partnerskich Tczewa oraz aktywizację młodych ludzi z wybranych 

państw członkowskich Unii Europejskiej. Rok 2008 został ogłoszony w Unii Europejskim 

Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Pod tym hasłem odbył się w tym roku obóz dla 

młodzieży zainteresowanej szerzeniem wartości unijnych. Głównym założeniem projektu 

było wzajemne poznanie, wypracowanie zrozumienia, poszanowania swojej odrębności 

kulturowej, oraz tolerancji skierowanej do wszystkich państw należących do europejskiej 

wspólnoty. Podczas realizacji projektu młodzież miała możliwość wspólnego dialogu, 

zmierzenia się z zakorzenionymi głęboko stereotypami, polepszenia wzajemnych 

stosunków oraz zastanowienia się nad wspólnymi planami i marzeniami. W obozie udział 

wzięło przedstawiciele czterech państw: Litwy, Łotwy i Polski. Jego uczestnikami była 



 172 

młodzież w wieku od 13 do 16 lat, a miejscem obozu teren bazy harcerskiej, niedaleko 

miejscowości Osiek. Obóz trwał 10 dni (sierpień 2010 r.). 

W ramach projektu młodzież brała udział w licznych zajęciach sportowych, m.in.                  

z zakresu żeglarstwa, strzelectwa, wspinaczki, terenoznawstwa, biegów na orientację oraz 

gier zespołowych; w warsztatach tematycznych dotyczących nietolerancji i dyskryminacji 

we współczesnej Unii Europejskiej. Odbyły się prezentacje wszystkich państw 

reprezentowanych przez młodzież oraz wspólne wycieczki i zajęcia rekreacyjne. 

Budżet projektu: 7557 Euro, dofinansowanie: 2344 Euro.  

 

6. PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ „LEONARDO da VINCI” 

 

7.1. Europejski Dom Przedsiębiorcy 

 

Celem projektu jest stworzenie i rozwinięcie 

produktu jakim jest "Europejski Dom 

Przedsiębiorcy" (EDP), który będzie 

identyfikował, programował szkolenia  i 

wspierał młodych przedsiębiorców. Zakłada się przygotowanie skutecznych sieci 

współpracy skoncentrowanych na biznesie międzynarodowym. EDP będzie zachęcać do 

podejmowania  praktycznych treningów, symulacji działań biznesowych, podejmowania 

konkretnych projektów stworzonych przez młodych przedsiębiorców. W ramach projektu 

zostaną opracowane metody kojarzenia partnerów, biznesowe bazy danych, konsultacje 

nt. jak uruchomić przedsiębiorstwo czy określić własne cechy i predyspozycje w 

odniesieniu do planowanej kariery, lub metody stworzenia klastra. Zaplanowano 

przeprowadzenie analiz w celu ustalenia, z jakiego rodzaju wsparcia skorzystaliby 

właściciele firm z krajów uczestniczących. Efektem projektu będzie Europejski Dom 

Przedsiębiorcy – którego rezultaty będą mogły wykorzystać instytucje edukacyjne, pracy 

szkolące młodych ludzi w kierunku własnej przedsiębiorczości.  

Projektu przyczyni się do realizacji celów strategii lizbońskiej, które stwierdzają, że UE 

powinna być najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie opartą na 

wiedzy i budowaną na podstawach bezpieczeństwa społecznego i zrównoważonego 

rozwoju.  
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Lider projektu: AsperoKompetens Malmo, Szwecja 

Partnerzy projektu: 

1. Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen - Pozauniwersytecka Szkoła 

Wyższa, Antwerpia, Belgia 

2. Ankara Milli Egitim Mudurlugu – agencja rozwoju regionalnego, Turcja 

3. IRP Institute for Entrepreneurship Research - instytucja naukowo-badawcza non-

profit - Słowenia 

4. Emerald Marketing – doradztwo, Włochy 

5. The Interreg Consult KFT – doradztwo, Węgry 

6. Space European Network For Business Studies and Languages – sieć szkolnictwa 

wyższego w zakresie nauczania biznesu, Belgia 

7. Bulgarian Development Agency – Bułgarska Agencja Rozwoju 

8. Noema-CMI – regionalna jednostka, zajmująca się promowaniem rozwoju 

regionalnego, wspieraniem biznesu, nauczniem on-line ect., Finlandia  

9. Gmina Miejska Tczew 

 

 

Rola partnera  - UM Tczew  

Tczew będzie działać jako gmina pilotująca, działająca poprzez "Dom Przedsiębiorcy", 

promujący pozytywne postawy pro-przedsiębiorcze i samozatrudnienia wśród młodzieży, 

a także poprzez przekazywanie informacji o sytuacji i rzeczywistych potrzebach do 

ośrodków szkolenia zawodowego. Zbierane będą opinie i uwagi przedsiębiorców, 

wypracowane zostaną metody współpracy z ośrodkami kształcenia. Gmina wypracuje                

i zweryfikuje swoje podejście w zakresie wspierania młodych przedsiębiorców, a także 

szerzej - do swojej strategii wspierania rozwoju gospodarczego. Przedstawiciele Tczewa, 

ze względu na charakter projektu, odnoszący działania do instytutów szkoleniowych                

i ośrodków wsparcia w nauczaniu w zakresie przedsiębiorczości, nie biorą udziału we 

wszystkich jego zadaniach (wizytach, seminariach). W jego ramach odbędzie się wizyta 

studyjna partnerów w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie w 2011 r. i udział w tworzeniu 

sieci kontaktów i rozpowszechnianiu rezultatów projektu.  

Tczewski projekt Dom Przedsiębiorcy był inspiracją dla wykreowania niniejszego 

projektu przez Aspero Kompetens z Malmo, a instytucja ta swoim listem wsparła nasz 

projekt na etapie oceny w ramach RPO WP.  
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Finansowanie w ramach Programu Leonardo da Vinci zostało przyznane na lata 2010-

2011,  rozpoczęcie projektu nastąpi w październiku 2010. 

 

8. Dotacje ZWIĄZKU MIAST NADWIŚLAŃSKICH 

 

8.1. Specjalistyczne wyposażenie portu rzecznego w Tczewie 

 

W roku 2008 pozyskano dotację Związku Miast Nadwiślańskich, 

którego miasto Tczew jest członkiem na cele doposażenia portu 

rzecznego w elementy niezbędne do jego prawidłowego 

funkcjonowania. Przedmiotem projektu było nabycie dwóch 

niezbędnych elementów, zapewniających komunikację                             

i bezpieczeństwo na wodzie: stacja radiotelefoniczna i łódź ratunkowa, niezbędna                    

dla działalności organizacyjnej i podejmowania ewentualnych działań ratunkowych                 

w obszarze portu tczewskiego. 

Budżet projektu wyniósł 14.690,00 PLN, dofinansowanie 10.290,00 PLN, a wkład własny 

4.400,00 PLN.  

 

9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminne jednostki organizacyjne: 

 

9.1.  Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o: 
 
         W 2009 roku Spółka przygotowywała do realizacji projekt pn. „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew”: 

 
Realizator zadania: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie; 
Akces do projektu zadeklarowały 23 gminy. 
 
Program: 
Fundusz Spójności 
 
Budżet Projektu: 
Wartość projektu: 146 520 249,00 zł 
W tym Koszt kwalifikowany 120 483 117,00. zł  
Wartość dotacji: 93 480 440,81 zł 
 
Termin realizacji: 
2010-2013  
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Opis projektu: 
Budowa nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów pn. "Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew" jest jedną z największych tego typu inwestycji w 
regionie. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie systemu odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla miejscowości zlokalizowanych w 
powiatach: gdańskim, tczewskim, nowodworskim i malborskim oraz rekultywacja 
zamykanych składowisk odpadów na obszarze przedsięwzięcia.  
 
Akces do projektu zdeklarowały 23 gminy w postaci podjęcia uchwały w sprawie 
współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia pn. "Regionalny 
System Gospodarki Odpadami Tczew"  
W gminach objętych projektem zamieszkuje 284 tyś. mieszkańców. Obecnie na 
deklarowanym obszarze wytwarzanych jest ok. 96 tys. Mg odpadów komunalnych.  

 
 
 
 
          9.2.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: 
 

W 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Tczewie   pozyskał 
pozabudżetowe środki finansowe na realizację projektu pn. „Kompleksowe 
wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew – Etap IV wraz z magistralą 
wodociągową” . 
 
Pozyskane środki pochodzą ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 , Oś Priorytetowa I Gospodarka 
wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM . 
  
Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-089/09-00 podpisano w dniu                         
08 września 2009r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, jako Instytucją Wdrażającą. 
 
 
Wartość projektu  wg umowy o dofinansowanie zamknie się kwotą:   22.218.967,00 zł 
(netto)                                         
 wydatki kwalifikowalne :   13.500.244,35 zł     
 wydatki niekwalifikowalne :  13.466.320,51 zł               
w tym: 

� środki własne ZWiK – 3.243.759,30 zł 
� dotacja z Funduszu Spójności – 11.475.207,70 zł 
� pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Gdańsku – 4.500.000,00 zł 
� kredyt inwestycyjny   -  3.000.000,00 zł 
 
W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące zadania : 
Zadanie 1    -    Budowa kolektora sanitarnego A2   -  Etap IV  
                         sieć kanalizacyjna grawitacyjna  5,500 km  
Zadanie 2     -   Budowa magistrali wodociągowej  
                         wodociąg o długości  1,399 km 
                         hydrofornia  
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� Budowa kolektora sanitarnego, umożliwi : 
-  odbiór ścieków z Osiedla Górki i Osiedla Głowackiego w Tczewie, 
-  odbiór ścieków z obszaru ul. 30 Stycznia, 
-  odbiór ścieków przez miejski system kanalizacyjny ścieków ze wsi Czarlin, 
-  likwidację dwóch przepompowni ścieków PŚ Norwida i PŚ Reymonta, 
-  poprawę funkcjonowania całego układu kanalizacji sanitarnej zlewni poprzez  
   odciążenie kanału A-1, 
- po wybudowaniu przez Gminę Tczew w przyszłości kanalizacji sanitarnej we 
wsiach Bałdowo, Knybawa, Śliwiny, Gniszewo, odbiór ścieków z tych 
miejscowości przez miejską kanalizację; 

 
� Budowa magistrali wodociągowej umożliwi podanie wody do Osiedla Głowackiego 
i sprzedaż wody do wsi Gniszewo, Waćmierek i Śliwiny leżących w Gminie Tczew, 
co pozwoli na zapewnienie dostawy wody mieszkańcom tych wsi o parametrach 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
Projekt jest zgodny z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013                  
i  promuje trwały wzrost gospodarczy, wzrost konkurencyjności oraz poprzez 
stworzenie warunków do odbioru ścieków przyczynia się do wzrostu zatrudnienia. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Tczew przyczyni się bezpośrednio do rozwoju 
infrastruktury wpływając na poprawę stanu środowiska, co jest zgodne z głównym 
celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej projekt wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu.  
 
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło we wrześniu  2010r., natomiast zakończenie 
inwestycji –  planowane jest w maju  2012r. 
 
Po zakończeniu inwestycji możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej uzyska 
blisko 990 osób, natomiast możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej 645 
osób.   
Poziom skanalizowania Tczewa wzrośnie z 92% do 96,9% .  
Projekt pozwoli na utrzymanie 100% stopnia zwodociągowania Miasta Tczewa, a w 
roku 2012 możliwość podłączenia do miejskiego systemu wodociągowego 
mieszkańców Gminy Tczew. 
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3.1.12. ZDROWIE  I OPIEKA  SPOŁECZNA 

 

1. Zdrowie 

Na terenie miasta Tczewa działa osiem Niepublicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, które zabezpieczają mieszkańców miasta Tczewa w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego świadczone są w 

powyższych placówkach przez pielęgniarki prowadzące swoją działalność  w postaci 

spółek, czy też zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Opiekę pielęgniarską w szkołach sprawuje spółka skupiająca pielęgniarki 

posiadające kwalifikacje w  zakresie medycyny szkolnej. 

 Samorząd wspiera w miarę możliwości placówki służby zdrowia w  dążeniu               

do zabezpieczenia mieszkańców miasta w zakresie usług zdrowotnych. W tym celu                          

w okresie bieżącej kadencji organizowano  spotkania między innymi z : pracownikami 

służby zdrowia, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

przedstawicielami władz odpowiedzialnych za funkcjonowanie służby zdrowia. 

Miasto finansuje również realizację programów z zakresu promocji  i profilaktyki 

zdrowotnej dla mieszkańców miasta Tczewa . 

 Przeznaczenie środków finansowych na realizację badań profilaktycznych                         

w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

 

Lp. Rok 
realizacji 

Rodzaj zadania 

1. 2006 RTG klatki piersiowej – przebadano  2.807 

2. 2006 Dofinansowanie zakupu windy dla Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki 
Długoterminowej w Tczewie 

3. 2006 Badania w kierunku wad postawy – przebadano 194 uczniów z klas            
I – III szkół podstawowych 

4. 2007 RTG klatki piersiowej – przebadano 2.668 osób. 

5. 2007 Badanie wad postawy dzieci klas pierwszych – przebadano 644 dzieci 
klas pierwszych. 

6. 2007  Profilaktyczne działania „Amazonek” na rzecz kobiet po mastektomii 
oraz kobiet zagrożonych rakiem piersi z terenu miasta Tczewa – 
uczestniczyło 40 kobiet. 

7. 2007 Zakupiono paski na badanie poziomu cukru  
-przebadano ok. 100 osób. 
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Lp. Rok 
realizacji 

Rodzaj zadania 

8. 2008 RTG klatki piersiowej – przebadano 2.773 osoby 

9 2008 Profilaktyczne działania „Amazonek” na rzecz kobiet po mastektomii 
oraz kobiet zagrożonych rakiem piersi z terenu miasta Tczewa – 
uczestniczyło 40 kobiet. 

10 2008 Badania w kierunku wad postawy – przebadano 697 dzieci z klas I szkół 
podstawowych 

11 2008 Zakup pasków na badanie poziomu cukru 

12 2009 RTG klatki piersiowej – przebadano 6.001 osób 

13. 2009 Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 
mieszkańców miasta Tczewa, którzy w bieżącym roku kalendarzowym 
mają 60 lat i więcej (kobiety), oraz 65 lat i więcej (mężczyźni) – 
zaczepiono 1.333 osoby. 

14. 2009 Badania w kierunku wad postawy – przebadano 602 dzieci z klas I szkół 
podstawowych 

15. 2010 RTG klatki piersiowej – przewidywana liczba osób do przebadania 
2.581 

 
 

 

 

2. Opieka Społeczna  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia 2006 do czerwca 2010 

roku wykonywał zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową  

z zakresu pomocy społecznej, mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc osobom i rodzinom, 

które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej udzielana była na podstawie 

przeprowadzanych wywiadów środowiskowych. Wsparcie realizowane było w formie 

pieniężnej, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Świadczenia miały charakter stały, 

czasowy bądź jednorazowy.  

Praca socjalna z klientem nastawiona była na jego usamodzielnienie oraz 

integrację i aktywizację w środowisku społecznym. W tym celu w prowadzonej pracy 

socjalnej stosowano kontrakt socjalny oraz instrumenty aktywnej integracji, a także 

realizowano projekty aktywizujące społeczność lokalną. Miejski Ośrodek Pomocy 
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Społecznej od 2007 roku posiada Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, 

nadany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie. 

Osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach życiowych 

przyznawano usługi opiekuńcze w domu, dzienny pobyt w ośrodkach wsparcia lub 

całodobową opiekę w domach pomocy społecznej. Prowadzone były także środowiskowe 

formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi celem zapewnienie koniecznej 

pomocy, przy jednoczesnej możliwości pozostania w środowisku rodzinnym oraz 

umożliwieniu właściwego pełnienia ról społecznych. W ramach aktywizacji zawodowej 

oferowano klientom określone kursy i szkolenia oraz rozwijano ruch wolontarystyczny. 

Tworząc sieć oparcia społecznego i rozwijając ruch samopomocy mieliśmy na uwadze 

dalszą budowę właściwych warunków do prawidłowego funkcjonowania w społeczności 

lokalnej osób niepełnosprawnych i starszych. 

W realizowanych działaniach zwracano szczególną uwagę na zwiększanie zakresu 

efektywnej współpracy w budowaniu międzysektorowego partnerstwa lokalnego, 

opierającego się na obywatelskiej partycypacji i zinstytucjonalizowanej współpracy 

pomiędzy sektorem publicznym, sektorem organizacji pozarządowych i sektorem 

biznesu. Powyższa współpraca umożliwia efektywną realizację przedsięwzięć 

skierowanych do społeczności lokalnej. Dużą znaczenie przykładano także do 

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowanie niezbędnych zadań w obszarze 

polityki społecznej.  

Głównym celem podejmowanych działań była dbałość o to, by jednostki i rodziny 

miały szeroki dostęp do systemu wsparcia i zasobów społecznych umożliwiających 

osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. Działania MOPS 

realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i instrumentów aktywnej 

integracji wpisały się w obszary priorytetowych zadań gminy określonych w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie.  

Realizacja powyższych przedsięwzięć wpłynęła pozytywnie na wzrost możliwości 

lokalnego systemu polityki społecznej oraz jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się 

potrzebami społecznymi, co zwiększyło skuteczność reagowania na pojawiające się nowe 

kwestie społeczne. 
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Zestawienie budżetów w latach 2006 - 2010. 

2006 2007 2008 2009 2010 

23.791.075 26.676.921 26.663.833 26.943.797 27.285.413 

Wykorzystanie przyznanego budżetu w procentach 

2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

97,02 92,79 94,20 96,67 51,02 

Wydatki 

 Zadania własne oraz zlecone gminie w zł 

Zadanie 2006 2007 2008 2009 2010 I-VI 

Zasiłki stałe 1.326.093 1.428.849 1.372.863 1.355.979 743.469 

Zasiłki okresowe 25.028 96.136 55.242 77.330 15.769 

zasiłki okresowe z dotacji 
celowej 

619.989 699.988 654.996 599.893 218.437 

Bilety kredytowe * * * * 71 

zasiłki celowe i w naturze 710.797 537.223 479.388 733.867 341.032 

Rządowy Program „Posiłek 
dla potrzebujących” – 
dotacja celowa Pomoc 
Państwa w zakresie 
dożywiania 

657.000 671.000 600.000 599.960 266.592 

dożywianie w stołówkach 
MOPS 

53.104 101.745 110.154 151.446 66.217 

dożywianie dzieci  
w szkołach 

101.660 9.626 43.752 46.107 31.840 

dystrybucja żywności - 
talony 

179.703 239.726 262.831 * * 

Usługi opiekuńcze 542.984 676.690 833.933 908.247 434.520 

Usługi specjalistyczne 117.331 93.091 57.073 25.265 14.622 

Pogrzeby 7.395 2.965 14.107 10.736 3.660 

Pobyt w DPS 56.240 96.157 165.558 365.891 247.611 

Zdarzenie losowe 46598 26.790 1.900 * 1.000 

Razem 4.443.922 4.679.986 4.651.797 4.874.721 2.384.830 

* - dane nie występują ze względu na zmiany ustawy o pomocy społecznej   

                  Środki na realizację zadań pomocy społecznej  w zł 

Środki 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 
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Zadania własne  gminy oraz 
dotacje celowe 

3.428.220 3.164.500 3.273.600 4.191.734 5.161.200 

Zadania zlecone gminie 1.505.730 1.616.545 1.491.780 796.666 54.400 

Europejski Fundusz Społeczny - - 227.766 292.562 328.623 

Razem: 4.933.950 4.781.045 4.993.146 5.280.962 5.544.223 

       

 Wydatki na świadczenia rodzinne w zł (bez kosztów obsługi) 

2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

13.884.882 14.728.378 14.098.918 14.736.754 8.363.820 

 
 Dochody budżetowe 

2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 
 

Zadania 
własne 

Zadania 
zlecone 

Zadania 
własne 

Zadania 
zlecone 

Zadania 
własne 

Zadania 
zlecone 

Zadania 
własne 

Zadania 
zlecone 

Zadania 
własne 

Zadania 
zlecone 

Odpłatność za 
pobyt w CDPS 140.841,91 - - - - - 837,67 - 600,00 - 
Odpłatność 
podopiecznych 
 w Ośr. Wsparcia 

196.351,39 - 398.667,47 - 549.838,77 5.160,72 693.282,89 7.639,01 349.678,85 9.673,92 

Zwrot nienal. 
pobr. świadczeń 
rodzinnych, 
funduszu 

alimentacyjnego, 
zaliczki 

alimentacyjnej 

6.125,38 38.692,84 26.001,47 53.572,14 72.773,691 129.970,45 155.600,39 300.585,66 66.014,30 154.321,31 

Składki na bezp. 
zdr. – wpływy z 
lat ubiegłych 

- 36,58 - 77.70 - - - 189,49 - 79,92 

Zwrot zasiłków z 
pomocy 
społecznej 

8.789,85 13.830,58 7.994,01 25.686,96 10.571,92 11,596,79 2.880,07 8.17601 1.445,17 6.140,91 

Wpływy z lat 
ubiegłych, 
wynagrodz. 

Płatnika składek i 
podatku 

4.852,53 - 2.384,33 - 4.910,15 - 4.018,09 - 1.652,58 - 

Odpłatność za 
usługi opiekuńcze 

139.939,81 8.395,36 147.330,18 9.425,19 187.388,78 4.126,07 207.841,48 1.042,29 107.219,11 747,80 

Odsetki 43.414,51 - 58.306,67 - - - 46.367,69 - 7.939,66 - 
Refundacja prac 
społecznie 
uzytecznych 

- - 2.277,00 - 2.789,64 - 2.431,65 - - - 

Ogółem 549.315,38 60.955,36 642.961,13 88.761,99 890.982,59 150.854,03 1.113.259,93 317.632,46 534.549,67 170.963,86 
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Wykonanie dochodów budżetowych 

2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

138,7 149,97 164,61 181,57 58,47 

 

Struktura i stan zatrudnienia 

Liczba etatów 
Lp. Dział 

2006 2007 2008 2009 Plan 2010  

1 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 4,5 2,5 0,75 0,75 2 

3 Ośrodek Opiekuńczy 13 15 16 17 13 

4 Zespół Opiekuńczy 15,5 15 15 13 19 

5 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 

ul. Nowowiejska 18 
5,5 4,5 5 6 6 

6 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Armii Krajowej 55 + Mieszkania 

Chronione 
4 4 4 4 4 

8 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 

ul. Niepodległosci 10 
3,5 4,5 4 4 4 

9 Dział Świadczeń Rodzinnych 9 8,5 11 10 10 

11 Osrodek MOPS 66,9 70,5 72 71,5 74 

Razem 121,9 121,9 127,75 126,25 132 

 

 Liczba pracowników socjalnych terenowych 

Liczab osób/etatów 2006 2007 2008 2009 2010 

Pracowników socjalnych 
terenowych 

25 osób 23 osoby 22 osoby 23 osoby 22 osoby 

Standardy zatrudnienia* 30 30 30 30 30 

Brak (ilość etatów) 5 7 8 7 8 

* wg ustawy o pomocy społecznej 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców 
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Liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną 

Rok Liczba rodzin Liczba osób 

2006 2580 6406 

2007 2262 5677 

2008 1910 4636 

2009 2131 4989 

2010 I-VI 1864 4279 

 

 Powody trudnej sytuacji życiowej klientów – zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej  

Liczba rodzin ogółem 
Lp. 

Powód trudnej 
Sytuacji życiowej 2006 2007 2008 2009 2010 I-VI 

1. Ubóstwo 1.962 1615 1278 1399 1256 

2. Sieroctwo 28 6 7 5 0 

3. Bezdomność 94 82 62 106 72 

4. Potrzeba  ochrony  macierzyństwa 115 106 183 213 171 

5. Bezrobocie 1.495 1140 833 1000 857 

6. Niepełnosprawność 499 998 976 995 875 

7. Długotrwała choroba 1.418 1470 1331 1401 1200 

8. Alkoholizm 223 192 213 216 184 

9. Narkomania 13 6 9 7 9 

 
10. 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

32 31 22 33 26 

 
11. 

Brak umiejetności  
w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

--- 2 --- 3 2 

 
12. 

Trudności  w integracji  osób , które  
otrzymały  status uchodźcy 

--- --- --- --- --- 

13. Zdarzenie losowe 7 41 8 --- 4 

14. Sytuacja kryzysowa 12 34 7 17 1 

15. Klęska żywiołowa lub ekologiczna --- --- --- --- --- 
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• POMOC ŚRODOWISKOWA 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter 

obowiązkowy jak i fakultatywny.  

W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej przeprowadza się rodzinny wywiad 

środowiskowy. 

 

Liczba  przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydano 

decyzje administracyjne. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 I-VI 

Liczba przeprowadzonych 
wywiadów środowiskowych 

7.803 6.361 5.929 6.374 3.211 

Śr. na 1 pracownika 312 289 258 277 140 

Liczba wydanych decyzji 
administracyjnych 

19.235 14.356 13.050 10.867 5.184 

 

Obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 wprowadziła 

narzędzie pracy jakim jest kontrakt socjalny czyli  pisemną umowę zawartą  z osobą 

ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach 

wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej osoby lub rodziny. Kontrakt jest nowym instrumentem stosowanym w 

działaniach ośrodków pomocy społecznej, mającym spowodować większą skuteczność 

udzielanej pomocy poprzez mobilizowanie osób i rodzin do podejmowania starań 

mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.  

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień mogą 

stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o  przyznaniu 

świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej”. 

 

Zawarte kontrakty 

 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba zawartych  kontraktów 470 335 237 309 316 

Liczba kontraktów zerwanych 
przez klientów 

92 44 37 48 27 
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 Liczba środowisk i osób objętych pomocą w formie pracy socjalnej 

 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba środowisk 1.749 1.995 1.182 1.581 568 

Liczba osób 5.966 5.468 2.876 3.987 1.434 

 

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Konsultacyjny, który w 

ramach swych działań udziela porad przez psychologa, radcę prawnego, terapeutę 

uzależnień, specjalistę pracy socjalnej   

 

Liczba osób, którym udzielono porad konsultacyjnych 

2002 2006 2007 2008 2009 2010 I – VI 

871 1.208 806 890 600 407 

 

• DOŻYWIANIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje zadanie gminy o charakterze 

obowiązkowym zapewnienie posiłku na bazie: 

� Stołówek MOPS 

� Stołówek szkolnych 

� Świetlic środowiskowych 

� przedszkoli 

•  AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA  

Forum Inicjatyw Społecznych   

Realizowane przez Forum Inicjatyw Społecznych przedsięwzięcia sprzyjają 

integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, wyposażają uczestników w różnego rodzaju 

umiejętności, umożliwiając osiąganie indywidualnych i zbiorowych korzyści, a także 

sprzyjają organizowaniu społeczności lokalnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 

2007 roku posiada Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, nadany przez 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie. Promowane są 

innowacyjne rozwiązania z zakresu pomocy społecznej tak, aby przy zmieniających się 
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uwarunkowaniach społecznych, demograficznych i ekonomicznych wychodzić naprzeciw 

potrzebom lokalnej społeczności. 

Podejmowane działania tworzą warunki sprzyjające aktywności obywateli, 

umożliwiając im zdobycie odpowiednich narzędzi, pozwalających na jak najbardziej 

samodzielne rozwiązanie określonych trudności. Z tego też powodu prowadzona 

działalność ukierunkowana jest na: ukazywanie mieszkańcom istniejących możliwości 

rozwoju; promocję ruchu samopomocowego; tworzenie sieci partnerstw; poradnictwo; 

organizację szkoleń oraz realizację różnorakich projektów na rzecz określonych osób i 

grup społecznych.  

Poprzez powyższą działalność stwarzamy naszym beneficjentom szansę na 

samodzielny i skuteczny rozwój oraz przyczyniamy się do budowy na instytucjonalnym 

fundamencie, aktywnie działającego społeczeństwa obywatelskiego, w którym rozwija się 

aktywność społeczna jednostek.  

W skład Forum wchodzą:  

• Gminne Centrum Informacji  

• Miejski Klub  

• Centrum Aktywności Lokalnej  

 

 Forum Inicjatyw Społecznych propaguje i rozwija ruch wolontarystyczny, dając 

szansę zainteresowanym osobom na wykorzystanie posiadanych umiejętności, zdobycie 

doświadczenia oraz rozwijanie własnego potencjału. Wolontariusze skupieni w 

POGOTOWIU WOLONTARYSTYCZNYM spotykają się raz w miesiącu celem 

podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas wykonywania swoich 

zajęć.  

• USŁUGI OPIEKUŃCZE  

Na podstawie Art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze są 

formą pomocy społecznej, świadczonej przez gminę na rzecz osób samotnych, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione. Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości także 

zapewnienie  kontaktów z otoczeniem.  

 
 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 
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2006 2007 2008 2009 2010 I-VI 

205 194 216 211 162 

 

Usługi opiekuńcze finansowane są ze środków samorządowych. Odpłatność klientów 

reguluje uchwała Rady Miasta Nr XXII/181/2008 z dnia 29 maja 2008r.. 

• POMOC INSTYTUCJONALNA 

Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10 

Uchwałą Rady Miasta XL VI/416/2006 Ośrodek Opiekuńczy MOPS przy  

ul. Niepodległości 10 został przekształcony na Zespół Opiekuńczy. W jego strukturach 

funkcjonują: Ośrodek Opiekuńczy, Dzienny Dom Pobytu, Świetlica Środowiskowa, 

Pogotowie Noclegowe. 

Ośrodek Opiekuńczy MOPS  

Przeznaczony jest dla osób starszych oraz niepełnosprawnych fizycznie, które z powodu 

wieku, stanu zdrowia, sytuacji życiowej i rodzinnej wymagają całodobowej opieki. 

Ośrodek posiada 30 miejsc i realizuje funkcje usługowo-opiekuńcze w oparciu o 

indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Głównym celem jest zapewnienie 

mieszkańcom całodobowej opieki i pielęgnacji oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych. 

 Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Ośrodku Opiekuńczym ustala 

Prezydent Miasta Tczewa w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego 

roku. 

 

 Liczba osób korzystających  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba osób 26 30 39 39 36 

Miesięczny koszt 
utrzymania 1osoby 

1.603,00 1.717,56 2.160,00 2.249,00 2.167,00 

Partycypacja % mieszkańca 
w koszcie pobytu 

47,86 45,93 54,26 68,06 71,66 

 

Ośrodek zapewnia usługi w zakresie: 
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- podstawowych potrzeb życiowych; 

- usług opiekuńczych; 

- pracy socjalnej; 

- działań wspomagających; 

- realizacji potrzeb zdrowotnych. 

Świetlica środowiskowa ul. Niepodległosci 10 

Świetlica Środowiskowa dla dzieci młodszych działająca przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Tczewie, jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia prowadzone są 

w dwóch grupach od godziny 7.30 – 11.30 oraz od 11.30 – 15.30 od poniedziałku do 

piątku przez cały rok z przerwą wakacyjna w lipcu. W 2009 roku do świetlicy 

uczęszczało 60 dzieci. Podopiecznymi świetlicy są dzieci pochodzące z rodzin 

środowiska lokalnego potrzebujących wsparcia, rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, 

borykających się z problemem bezrobocia, ubogich kulturowo  

i nie przestrzegających norm społecznych. 

 Niesiona pomoc obejmuje dożywianie, pomoc opiekuńczą, pomoc wychowawczą. 

Wobec rodziny świetlica pełni funkcję doradczą i wspierająca działania wychowawcze, a 

w szczególności pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej. Opiekunowie wyrównują braki dzieci w ich 

edukacji i wychowaniu (bez czego trafiłyby do szkoły specjalnej), a przez co mają one 

równe szanse podjęcia dalszej nauki w klasie zerowej.   

 Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego 

każdego  

z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach 

ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.  

 Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba 

dzieci 
60 64 64 60 38 
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Dzienny Dom Pobytu 

Celem DDP jest wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia dziennej pomocy 

osobom starszym, wymagającym pomocy. Objęcie opieką i stworzenie odpowiednich 

warunków do  zaspokojenia ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne 

funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym. 

Seniorzy będący klientami Dziennego Domu Pobytu uczestniczą w wybranych przez 

siebie zajęciach terapii manualnej, zajęciach rehabilitacji i relaksacji, których celem jest 

usprawnianie i utrzymanie aktywności psychoruchowej. Pobyt w placówce ma stanowić 

zachętę do nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Praca o charakterze 

terapeutycznym pozwala w czynny sposób przeciwdziałać procesom starzenia.  

Liczba osób uczestnicząca w poszczególnych zajęciach pozostaje ruchoma w zależności 

od sprawności i indywidualnego samopoczucia seniorów.  

Od 2009r. Dzienny Dom Pobytu zapewnia uczestnikom pobyt 4godzinny (od 8.00 do 

12.00 i od 12.00 do 16.00) lub 8 godzinny (od 8.00 do 16.00).   

  Poza programowymi formami działalności seniorzy uczestniczyli w imprezach  

o charakterze okolicznościowym, a także autorskich inicjatywach i projektach Zespołu 

Opiekuńczego. Przedsięwzięcia te łączą w sobie idee kampanii przeciw dyskryminacji ze 

względu na wiek oraz międzypokoleniowego dialogu ponad podziałami wiekowymi. 

Nadrzędnym ich zadaniem jest wzajemna wymiana doświadczeń, realizacja potrzeb 

kulturalnych seniorów, przełamania przy wspólnej pracy i zabawie bariery wieku, 

własnych słabości i poczucia społecznej marginalizacji.  

 
 
 
Tabela nr 30 Liczba osób korzystających z usług w ciągu roku 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba osób 79 85 86 82 45 

 

Wczasy dla Seniorów  

Inicjatywa realizowana we współpracy z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Tczewie. W programie wczasów były zajęcia aktywizujące 

Seniorów, wycieczki autokarowe, warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia relaksacyjne, 
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muzykoterapia, rehabilitacja, gimnastyka lecznicza w ramach tzw. „Ścieżki zdrowia”. 

Prowadzone działania realizowane są  

w ramach prowadzonej kampanii przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek. 

 Liczba uczestników wczasów  

Rok 2006 2007 2008 2009 

Liczba osób 64 68 76 82 

 
Ponadto na terenie Ośrodka działa grupa wsparcia dla osób chorych na stwardnienie 

rozsiane – Polskie stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego o0rganizuje w każdą 

pierwszą sobotę miesiąca spotkanie dla 20 członków 

Kadra placówki prowadzi działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej m.in. 

- prowadzenie kampanii przeciwko dyskryminacji osób ze względu na wiek 

- współpraca z ZM PKPS w organizowaniu Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku 

- organizowanie okolicznościowych imprez np. z okazji Dnia Dziecka, Wigilii, 

Wielkanocy oraz parad wiosennej, w związku z obchodami międzynarodowego Dnia 

Seniora. 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy   

Najefektywniejszą formą wsparcia skierowaną do osób niepełnosprawnych jest 

pomoc świadczona w miejscu zamieszkania. Wiąże się to z tym, że naturalnym 

środowiskiem życia i rozwoju człowieka jest rodzina. Każde inne środowisko powoduje 

konieczność przystosowania się do nowych warunków życia. Często jest to trudne i 

pociąga za sobą różnorodne skutki: psychospołeczne, zdrowotne oraz wymaga 

dodatkowych nakładów finansowych (np. pobyt  w DPS, w szpitalu). Zasadny jest zatem 

rozwój takich form wsparcia społecznego jak Środowiskowe Domy Samopomocy.  

Na terenie miasta Tczewa działa pięć Środowiskowych Domów Samopomocy,  

które realizują zadania wynikające z : ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz w 

oparciu o projekt „Przeciwko społecznemu wykluczeniu”.  

Celem nadrzędnym Domów  jest : 

- zapobieganie izolacji, wykluczeniu poza nawias społeczności osób niepełnosprawnych - 

skazanych na wegetację w stacjonarnych Domach Pomocy Społecznej  

- rehabilitacja przywracająca uczestnikom zdolność do życia we własnym środowisku 
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- zminimalizowanie objawów zaburzeń oraz zapobieganie nawrotom choroby 

- stworzenie osobom chorym szansy pracy  

- zapewnienie udziału w życiu społecznym 

- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych, zwłaszcza zrozumienia , tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania 

ich dyskryminacji. 

 Środowiskowe domy samopomocy  

Lp. Placówka Adres 
Rok 

powstania 
Liczba 
Miejsc 

1. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością 
intelektualną MOPS Tczew 

ul. Nowowiejska 18 
Tczew 

1996 

2. 

a) Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością 
intelektualną 

b) Mieszkanie Chronione przy ŚDS 
MOPS Tczew ( dla 4 osób ) 

ul. Armii Krajowej 55 1997 

3 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością 
intelektualną MOPS Tczew 

ul. Niepodległości 10 2006 

2006 – 67 
2007 – 75 
2008 – 78 
2009 – 78 
2010 -78 

4 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla dzieci  przy Stowarzyszeniu na 
Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 

ul. Grunwaldzka 1 2006 

2006 – 20 
2007 – 20 
2008 – 25 
2009 – 25 
2010 - 25 

5 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością 
intelektualną  przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego. 

ul. Grunwaldzka 1 2008 
2008 - 20 
2009 – 20 
2010 -20 

  

 Ośrodki zapewniają osobom dotkniętym chorobą psychiczną odpowiedniej 

pozamedycznej opieki środowiskowej. Kompleksowa pomoc, wsparcie umożliwia 

uczestnikom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz pomaga w nawiązywaniu 

kontaktów społecznych. Wszystkim naszym działaniom przyświeca myśl, by utrzymać 

uczestników ŚDS w ich środowisku społecznym i rodzinnym. 
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 Działalność Środowiskowych Domów Samopomocy wspierana jest finansowo 

przez Pomorski Urząd Wojewódzki.  

 

Wysokość miesięcznej dotacji do kosztu pobytu w ŚDS 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Wysokość 
dotacji 

330 zł 600 zł 750 zł 750 zł 810zł 

 

 Realizując wielodziedzinowe inicjatywy o charakterze nowatorskim w zakresie 

aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz szerząc ideę samopomocy, na 

terenie ośrodków systematycznie odbywają się: 

- spotkania Grup Wsparcia dla rodziców i opiekunów osób chorych psychicznie,  

gdzie  na bieżąco rodziny uzyskują pomoc i wymieniają się doświadczeniami na temat 

sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Spotkania odbywają się1 x w miesiącu.  

 Liczba  rodzin korzystających z Grup Wsparcia. 

2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

7 36 42 55 48 

 

 - Wczasy letnie - jako nowatorska forma uaktywnienia w okresie letnim osób 

wymagających wsparcia psychicznego. Inicjatywa wczasów uzupełnia całoroczną ofertę 

działalności Środowiskowych Domów Samopomocy o program wsparcia grupy osób 

niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym, promuje inicjatywę aktywnego spędzania 

czasu wolnego i tak: 

 

Liczba osób uczestniczących w wczasach. 

2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

9 9 10 7 7 

 

  - szerząc ideę samopomocy i inicjatywę wsparcia społecznego na rzecz aktywizacji  

i integracji środowiska osób niepełnosprawnych i starszych  nasi domownicy aktywnie 

włączyli się w realizację projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”. Ta forma 

wsparcia dla wielu jej uczestników stanowi zachętę do nawiązywania kontaktów 



 193 

interpersonalnych i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

 Liczba uczestników Banku Czasu 

2008 2009 2010 I -VI 

36 30 28 

 

• PROGRAMY,  AKCJE, INICJATYWY 

Działania na rzecz bezrobotnych  

 Liczba osób bezrobotnych w Tczewie w latach 2002-2008. 

Tczew - miasto OGÓŁEM W TYM KOBIET 

31.12 2006 3.765 2.268 

31.12 2007 3.032 1.827 

31.12 2008 1.800 1.025 

28.02.2009 2.834 1.420 

2010 I - VI 2.892 1.434 

Źródło PUP Tczew. 

Prace społeczno – użyteczne  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 (Dz. U. Nr 210, 

poz. 1745) określa tryb organizowania prac społecznie użytecznych.  

Są to prace wykonywane przez bezrobotnego bez prawa do zasiłku na skutek skierowania 

przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 

charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Wymiar pracy jednej osoby nie może 

przekroczyć 10 godzin tygodniowo. 

Zgodnie z zawartym w dniu 27 marca 2006 porozumieniem pomiędzy Starostwem 

Powiatowym a Gminą Miejską  zostały zorganizowane prace społeczno użyteczne dla 30 

osób, klientów pomocy społecznej.  
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 Zestawienie z realizacji prac społecznie użytecznych 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Termin realizacji PSU 
03.04.2006 
22.12.2006 

19.02.2007 
21.12.2007 

01.04.2008 
14.12.2008 

06.04.2009 
29.11.2009 

15.03.2010 
30.06.2010 

Liczba podmiotów, 
w których realizowano PSU 

2 7 12 13 14 

Liczba utworzonych 
stanowisk pracy 

30 40 44 43  40  

Liczba skierowanych osób 63 110 85 95 52 

Stawka za godzinę 6,00zł 

II – VIII/07 –  
6,20zł 

IX – XII/07 – 
6,30zł 

IV – V/08  -   
6,30zł 

VI – XII/08 – 
6,50zl 

IV – V/09 – 
6,50 zł 

VI – XI/09 
6,80 zł 

III-V/10 
6,80 zł 
Od VI 
7,10 zł 

Liczba przepracowanych 
godzin 

11.589,5 14.606,5 14.245,5 13.028 5.602 

Środki gminne 
wydatkowane na realizacje 

27.814,80zł 
w tym 

8.025,60zł  -
ZUK 

36.609,80zł 
w tym 

8.880,76  -
ZUK 

36.780,78zł 
w tym 

8.133,00 - 
ZUK 

35.198,70zł 
w tym 
5.507,20 
ZUK 

15.428,72 
w tym 
ZUK 
2.275,56 

 

„Pakiet osłonowy dla osób bezrobotnych”  

Jest to działanie realizowane  od IV’2002 do 2008r.,  polegające na dystrybucji 

paczek zawierających podstawowe artykuły żywnościowe, zakupione w hurtowni po 

przeprowadzonej procedurze zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych. 

 Liczba i wartość wydanych paczek 

Rok 2006 2007 2008 

Ilość wydanych paczek w szt. 6.500 6.600 6.720 

W tym: 
- o wartości 30,- 
- o wartości 10,- 

 
5.750 
750 

 
5.400 
1.200 

 
5.280 
1.440 

śr. m- nie wydano szt. 541 550 560 

Wartość wydanych paczek w zł 179.702 239.726 262.831 

Ilość rodzin korzystających z tej 
formy pomocy 

1.601 1.437 1.186 
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Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 

– PAED” 

W ramach współpracy z PKPS wspieraliśmy najuboższych mieszkańców naszego 

miasta żywnością w ramach programu PAED. 

 Realizacja programu 

Rok 
Ilośc przekazanej 
żywności w kg 

Liczba rodzin 
Wartość 

przekazanej 
żywności 

2006 20.326 1.470 51.665,20 

2007 38.087 1.477 59.997,65 

2008 36.592 1.224 75.322,40 

2009 50.747 2.131 129.959,57 

2010 I - VI 5.872 350 27.176,44 

Razem 151.624  344.121,26 

 

Działania na rzecz bezdomnych  

Sprawami osób bezdomnych zajmuje się zespół ds. bezdomności. Pracownicy 

zespołu odwiedzają w godzinach wieczornych dworzec PKP, zsypy, altany i inne miejsca, 

gdzie zatrzymują się osoby bezdomne.  

Pracownicy socjalni zawierają z osobami bezdomnymi indywidualne programy 

wychodzenia z bezdomności, którego celem jest wspieranie osoby bezdomnej                          

w rozwiązywaniu jej problemów życiowych. Indywidualne programy wychodzenia                    

z bezdomności zawierane są z osobami bezdomnymi kierowanymi do schroniska. 

Aktualnie realizowanych jest 10 indywidualnych programów. 

Ponadto realizowany od 2001 roku jest „Program przeciwdziałania występowaniu                      

i wychodzenia z bezdomności na terenie miasta Tczewa”.  Celem tego programu jest 

użyczenie lokalu na zasadzie trójstronnego kontraktu: właściciel mieszkania – osoba 

bezdomna – pracownik socjalny. Zawarto 4 takie porozumienia. 

 

 

 



 196 

Liczba osób i środowisk osób bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba środowisk 

dotkniętych problemem 

bezdomności 

94 82 62 106 72 

Liczba osób dotkniętych 

problemem bezdomności 
130 89 67 136 76 

 

W strukturach MOPS, w Zespole Opiekuńczym przy ul. Niepodległości 10, w okresie 

zimowym, od listopada do marca działa pogotowie noclegowe - 2 miejsca.  

 
Liczba osób korzystających z noclegu w Pogotowiu Noclegowym 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba osób 20 16 13 26 24 

Liczba noclegów 25 37 20 40 108 

 

 

 Liczba osób bezdomnych spisanych podczas badania. 

Rok 2001 2003 2005 2007 2009 

Liczba osób 41 60 78 37 7 

 

W sprawach osób bezdomnych nawiązana jest ścisła współpraca z: Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz z organizacjami działającymi 

na rzecz osób bezdomnych. 

W oparciu o tę współpracę mamy możliwość pełnego zabezpieczenia miejsc 

noclegowych w placówkach.  

Wypoczynek letni. 

Podejmowanie tego typu działań było wynikiem zdiagnozowanej, bardzo trudnej 

sytuacji dzieci z terenu miasta, które z uwagi na niskie dochody rodziców, ich 

niewydolności nie miały możliwości skorzystania z innych form wypoczynku.  
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  Zorganizowany wypoczynek letni 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Wyjazdy organizowane prze 
z instytucje i org. pozarządowe 

30 20 18 9 9 

Wycieczki finansowane ze 
środków Związku Miast 

Nadwiślańskich 
60 45 50 48 45 

Półkolonie 203 148 95 76 - 

Kolonie finansowane przez 
Kuratorium Oświaty 

7 8 7 16 16 

 

Wigilia dla najuboższych mieszkańców   

Dla najuboższych klientów, osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, bezdomne, 

rodziny niepełne od 2004 roku skorzystało z pomocy w formie z wieczerzy wigilijnej 

zorganizowanej i sfinansowanej przez Restaurację POKUSA.  

 

Liczba uczestników wieczerzy wigilijnej w Restauracji POKUSA - sponsoring 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Liczba rodzin 120 104 106 80 

 

 

„Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tczewie” – projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” został przyjęty do realizacji przez 

Gminę Miejską Tczew w okresie od 2008 do 2013 roku w oparciu o Uchwałę Rady 

Miejskiej w Tczewie Nr XXIII/184/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII.  Promocja integracji społecznej 

/ Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji / Poddziałania 7.1.1 
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Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Działania projektu ukierunkowane są na aktywizację społeczno-zawodową osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz ich otoczenia. Projekt realizowany jest w oparciu o kontrakt socjalny w zakresie 

upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej.  

Projekt realizuje priorytety Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście 

Tczewie, wpisuje się w zakres zadań statutowych MOPS określonych w ustawie o 

pomocy społecznej.  

Zestawienie danych merytorycznych za lata 2008-2010 projektu „Akademia Aktywnych – 

rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tczewie” 

 2008 2009 2010 

Okres realizacji 01.08-31.12.2008 r. 01.06-31.12.2009 r. 01.06-31.12.2010 r. 

Liczba osób skierowanych  do udziału: 

31 37 38 

Liczba osób, które przerwały udział w projekcie: 

1 1 2 (na dzień 15.09.2010 r.) 

Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie: 

Liczba osób 
korzystających  

ze świadczeń pomocy 
społecznej w MOPS 
objętych kontraktem 
socjalnym w ramach 
projektu systemowego 

30 36 Projekt w trakcie realizacji 

Liczba pracowników 
socjalnych skierowanych 
do bezpośredniej realizacji 

działań projektu 

 
5 

 
6 

 
6 

 

Działania projektu w latach 2008-2010 realizowane były w ramach kontraktu 

socjalnego w zakresie upowszechnienia pracy socjalnej i instrumentów aktywnej 

integracji zdrowotnej (badania z zakresu medycyny pracy); edukacyjnej poprzez 

organizację kursu zawodowego w zakresie (do wyboru): przygotowania do pracy w 

handlu z obsługą kas fiskalnych, pracownik gospodarczy, domowa opiekunka osoby 

starszej, domowa opiekunka dziecięca (2008 r.), przygotowania do pracy w handlu z 

obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, gospodarka magazynowa, pomoc domowa i 

hotelowa, pomoc kuchenna (2009 r.), obsługa kas fiskalnych  
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z gospodarką magazynową i fakturowaniem, gospodarka magazynowa z obsługą wózków 

widłowych, pomoc kuchenna (2010 r.), organizację szkolenia z obsługi komputera 

(dotyczy tylko 2008 r.); szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji społeczno-

zawodowych oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; społecznej             

w ramach organizowanych zajęć indywidualnego i grupowego poradnictwa z zakresu 

wizażu i stylizacji, poszukiwania pracy, prawa pracy, terapii uzależnień, wsparcia 

psychologicznego oraz warsztatów z zakresu pracy wolontarystycznej (dotyczy tylko 

2008 r.).  

W ramach projektu ponadto od 2009 roku realizowane są działania o charakterze 

środowiskowym, w ramach wyjazdowego spotkania integracyjnego oraz targów pracy 

połączonych z konferencją „Aktywni na rynku pracy”.  

 

Tabela nr 47 Zestawienie danych finansowych za lata 2008-2010 projektu „Akademia 

Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” 

 2008 2009 2010 

wnioskowane: 
227 765,90 zł 

wnioskowane: 
292 562,13 zł 

Wnioskowane: 
328 622,98 zł dofinansowanie  

w formie dotacji 
rozwojowej 

wydatkowane: 
225 930,47 zł 

wydatkowane: 
204 753,53 zł 

wydatkowane: 
projekt w trakcie 
realizacji 

wydatkowany wkład własny 
(środki MOPS na realizację 
prac społecznie użytecznych  
i/lub zasiłków celowych) 

33 420,00 zł 
12,89% wydatków 
kwalifikowanych 

projektu 

22 120,19 zł 
9,75% wydatków 
kwalifikowanych 

projektu 

35 502,21 zł 
9,75%  wydatków 
kwalifikowanych 

projektu 

Wydatkowana kwota 
całkowita projektu 

259 350,47 314 682,32 
364 125,19 
(planowana) 

 

• Świadczenia Rodzinne  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na mocy upoważnienia 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Tczewa, od 1 maja 2004r. realizuje zadania 

wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.                   

z 2006r., Nr 139, poz.992 z późn. zm).  
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Ponadto, tutejszy Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń związanych  

z bezskutecznością egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz prowadzi postępowanie 

aktywizacyjne względem dłużników alimentacyjnych. 

 

Dane statystyczne dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń związanych 

z bezskutecznością egzekucji świadczeń alimentacyjnych 

Liczba rodzin korzystających 

Rok ze świadczeń 
rodzinnych 

z zaliczki 
alimentacyjnej 

ze świadczeń  
z funduszu 

alimentacyjnego 

2006 5311 513 - 

2007 5736 473 - 

2008 5511 438 419 

2009 5059 - 535 

2010 I - VI 4385 - 521 

 

 Liczba wydanych decyzji administracyjnych 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 
2010  
I - VI 

świadczeń rodzinnych 8439 6620 5682 7826 1873 

zaliczki 
alimentacyjnej 

1053 890 618 24 - 

L
ic
zb
a 
w
yd
an
yc
h 

de
cy
zj
i 

ad
m
in
is
tr
ac
yj
ny
ch
   

z 
za
kr
es
u 

świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

- - 511 822 698 

świadczeń rodzinnych 5311 5736 5511 5059 4385 

zaliczki 
alimentacyjnej 

513 473 438 - - 

L
ic
zb
a 
ro
dz
in
 

ko
rz
ys
ta
ją
cy
ch
  

z 
za
kr
es
u 

świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

- - 419 535 521 

Wydatki związane z realizacją 
zadań wynikających z ww. ustaw 

[w zł] 
14.259.837 15.159.364 14.579.137 15.156.410 8.591.929 
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 Liczba świadczeń związanych z urodzeniem dziecka 

 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka 

410 420 337 362 156 

Jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia się dziecka 

764 725 792 777 401 

 

 Zestawienie działań podejmowanych względem dłużników alimentacyjnych 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 I - VI 

Liczba przeprowadzonych wywiadów 570 574 268 157 75 

Liczba wniosków o ściganie za 
przestępstwo uporczywego uchylania się 
od alimentacji, okreslone w art. 209 kk 

2 165 40 12 24 

Liczba wniosków do starosty  
o zatrzymanie prawa jazdy 

2 38 5 4 23 

  

3.1.13. ŁAD I PORZĄDEK PUBLICZNY 

 
Utrzymanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w mieście należy do policji 

, działania te wspomagane są przez Straż Miejską. 

Zgodnie z kompetencjami i regulaminem, działania Straży Miejskiej w okresie  

kadencji 2006-20010 ukierunkowano na: 

- ochronę urządzeń komunalnych 

- kontrolę ulic, placów, budynków mieszkalnych, targowisk, otoczenia 

zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej w zakresie należytego 

stanu sanitarno-porządkowego i estetyki, 

- kontroli i egzekwowania przepisów prawa miejscowego, 

- działaniach zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa, ładu i porządku 

publicznego na terenie naszego miasta i ścisłej współpracy w tym względzie           

z Policją. 

Skład osobowy Straży Miejskiej na koniec IV kadencji 2002-2006 wynosił 21 osób,                                                      

z natomiast na koniec czerwca 2010  - 36 osób. Poniżej , w tabeli przedstawiono stan 

etatowy Straży Miejskiej w rozbiciu na poszczególne lata: 
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2006 2007 2008 2009 I półrocze 2010r. 

21 osób 
 
z tego: 
- 19 strażników 
-  1 kier. doręcz. 
-  1 dozorca 

22 osoby 
 
z tego: 
- 20 strażników 
-  1 kier. doręcz. 
-  1 dozorca 

24 osoby 
 
z tego: 
- 22 strażników 
-  1 kier. doręcz. 
-  1 dozorca 

26 osób 
 
z tego: 
- 24 strażników 
-  1 kier. doręcz. 
-  1 dozorca 

36 osób* 
 
z tego: 
- 25 strażników 
-  1 kier. doręcz. 
-  4 dozorców 
-  6 prac. interw. 

  * Wzrost zatrudnienia w 2010r. o 10 osób w porównaniu do 2009r. – spowodowany był   

uruchomieniem Centrum Monitoringu przy ulicy Wąskiej 32/33.Oddanie do użytku obiektu 

spowodowało potrzebę zatrudnienia 6 pracowników cywilnych ( w ramach prac interwencyjnych ) 

– operatorów kamer. Etat strażnika miejskiego był niezbędny do uruchomienia patrolu 

interwencyjnego ( patrol mieszany z policjantem ) do obsługi zdarzeń zaobserwowanych z kamer. 

Ponadto w związku z przeniesieniem -  dyżurnych stanowisk kierowania Straży Miejskiej z 

budynku Urzędu Miejskiego do budynku Centrum Monitoringu Miasta – koniecznym było 

zatrudnienie 3 pracowników cywilnych do ochrony Urzędu. 

 

 

 

W kadencji 2006-2010  - funkcjonariusze SM podjęli  łącznie 22 498  interwencji                  

w następujących kategoriach wykroczeń: 

 

 

przeciwko interwencje pouczenia mandaty wnioski dowóz 

porządkowi publicznemu 
(ogółem)  

2284 1894 77/8700 16 297 

instytucjom  
państwowym 

12 5 1/500 4 2 

bezpieczeństwo osób i mienia 
(ogółem) 

1540 1294 205/39950 40 1 

wykroczenia przeciwko  
osobie 

5 5 - - - 

wykroczenia przeciwko 
mieniu 

3 3 - - - 

bezpieczeństwo w 
komunikacji (ogółem) 

8780 3971 4618/494560 191 - 

 
zdrowiu (ogółem) 

433 407 21/1650 5 - 

 
obyczajności (ogółem) 

766 569 178/16020 19 - 
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urządzeniom publicznym 
(ogółem) 

3706 1741 1944/107690 21 - 

ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku 

557 520 36/3550 1 - 

 
prawo o miarach i wagach 

18 12 6/550 - - 

ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości (ogółem) 

3902 1869 1937/167790 96 - 

inne pozakodeksowe przepisy 
o wykroczeniach (ogółem) 

431 297 132/7550 2 - 

wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

10 10 - - - 

akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

47 39 8/600 - 
 
- 

Szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

4 - 4/250 - - 

Ogółem 22498 12636 9167/849360 395 300 
 
 
Poniżej ukazano  wyniki osiągnięte w poszczególnych latach : 
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Wykres Nr 3 
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rok 2006 2007 2008 2009 I półrocze 2010 

 Dom –          27 osób 
Izba wytrz. - 39 osób 
 

Dom -           30 osób 
Izba wytrz. - 17 osób 
Policja -         4 osoby 
Szpital -         1 osoba 
Noclegown. - 2 osoby 
 

Dom -           33 osób 
Izba wytrz. - 23 osób 
Policja -         7 osoby 
Szpital -         2 osoba 
Noclegown. - 2 osoby 
Jedn.Wojsk. - 1 osoba 
Dom Dziecka 2 osoby 
 

Dom -           28 osób 
Izba wytrz. - 42 osób 
Policja -         2 osoby 
Szpital -         1 osoba 
Noclegown. - 1 osoby 
 

Dom -           19 osób 
Izba wytrz. - 16 osób 
Noclegown. - 1osoba 
 

RAZEM   66 54 70 74 36 
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1. Poniżej przedstawiono wyniki Straży Miejskiej w rozbiciu na poszczególne lata : 
 

 
    a) rozliczenie ilościowe podjętych działań przez Straż  Miejską w roku  2006: 
 
 
przeciwko interwencje pouczenia mandaty wnioski dowóz 

porządkowi publicznemu 
(ogółem)  

497 417 14/1500 - 66 

instytucjom  
państwowym 

5 4 - 1 - 

bezpieczeństwo osób i mienia 
(ogółem) 

190 156 27/5200 7 - 

wykroczenia przeciwko  
osobie 

3 3 - - - 

wykroczenia przeciwko 
mieniu 

2 2 - - - 

bezpieczeństwo w 
komunikacji (ogółem) 

1384 587 783/76710 14 - 

 
zdrowiu (ogółem) 

82 76 6/550 - - 

 
obyczajności (ogółem) 

140 105 31/1850 4 - 

urządzeniom publicznym 
(ogółem) 

583 380 203/11380 - - 

ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku 

149 147 2/150 - - 

 
prawo o miarach i wagach 

- - - - - 

ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości (ogółem) 

505 273 219/21000 13 - 

inne pozakodeksowe przepisy 
o wykroczeniach (ogółem) 

70 55 14/800 1 - 

wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

10 10 - - - 

akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

- - - - 
 
- 

Szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

- - - - - 

Ogółem 3620 2215 1299/119140 40 66 
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b) rozliczenie ilościowe podjętych działań przez Straż  Miejską w roku  2007: 

 
 

przeciwko interwencje pouczenia mandaty wnioski dowóz 

porządkowi publicznemu 
(ogółem)  

543 483 5/300 2 53 

instytucjom  
państwowym 

1 1 - - - 

bezpieczeństwo osób i mienia 
(ogółem) 

375 340 27/5400 7 1 

wykroczenia przeciwko  
osobie 

2 2 - - - 

wykroczenia przeciwko 
mieniu 

1 1 - - - 

bezpieczeństwo w 
komunikacji (ogółem) 

1262 839 400/39250 23 - 

 
zdrowiu (ogółem) 

170 166 3/250 1 - 

 
obyczajności (ogółem) 

185 161 21/1500 3 - 

urządzeniom publicznym 
(ogółem) 

641 377 256/15900 8 - 

ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku 

118 116 2/400 - - 

 
prawo o miarach i wagach 

- - - - - 

ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości (ogółem) 

472 299 153/15000 20 - 

inne pozakodeksowe przepisy 
o wykroczeniach (ogółem) 

96 77 18/950 1 - 

wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

- - - - - 

akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

29 29 - - 
 
- 

Szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

4 - 4/250 - - 

Ogółem 3899 2891 889/79200 65 54 
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c) rozliczenie ilościowe podjętych działań przez Straż  Miejską w roku  2008: 

 
 

przeciwko interwencje pouczenia mandaty wnioski dowóz 

porządkowi publicznemu 
(ogółem)  

528 425 33/4050 2 68 

instytucjom  
państwowym 

5 - - 3 2 

bezpieczeństwo osób i mienia 
(ogółem) 

371 310 55/11000 6 - 

wykroczenia przeciwko  
osobie 

- - - - - 

wykroczenia przeciwko 
mieniu 

- - - - - 

bezpieczeństwo w 
komunikacji (ogółem) 

2153 1104 1014/107350 35 - 

 
zdrowiu (ogółem) 

104 95 7/500 2 - 

 
obyczajności (ogółem) 

198 140 56/5520 2 - 

urządzeniom publicznym 
(ogółem) 

947 402 543/29960 2 - 

ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku 

61 58 2/200 1 - 

 
prawo o miarach i wagach 

- - - - - 

ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości (ogółem) 

932 455 463/46300 14 - 

inne pozakodeksowe przepisy 
o wykroczeniach (ogółem) 

96 62 34/2100 - - 

wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

- - - - - 

akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

18 10 8/600 - 
 
- 

Szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

- - - - - 

Ogółem 5413 3061 2215/207580 67 70 
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d) rozliczenie ilościowe podjętych działań przez Straż  Miejską w roku  2009: 

 
 

przeciwko interwencje pouczenia mandaty wnioski dowóz 

porządkowi publicznemu 
(ogółem)  

486 379 21/2000 12 74 

instytucjom  
państwowym 

- - - - - 

bezpieczeństwo osób i mienia 
(ogółem) 

328 249 68/13350 11 - 

wykroczenia przeciwko  
osobie 

- - - - - 

wykroczenia przeciwko 
mieniu 

- - - - - 

bezpieczeństwo w 
komunikacji (ogółem) 

2842 1038 1717/194970 87 - 

 
zdrowiu (ogółem) 

52 46 4/300 2 - 

 
obyczajności (ogółem) 

200 133 58/5700 9 - 

urządzeniom publicznym 
(ogółem) 

1132 405 719/38850 8 - 

ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku 

149 135 14/1250 - - 

 
prawo o miarach i wagach 

17 12 5/450 - - 

ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości (ogółem) 

1195 519 642/56390 34 - 

inne pozakodeksowe przepisy 
o wykroczeniach (ogółem) 

110 65 45/2650 - - 

wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

- - - - - 

akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

- - - - 
 
- 

Szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

- - - - - 

Ogółem 6511 2981 3293/315910 163 74 
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e) rozliczenie ilościowe podjętych działań przez Straż  Miejską w  I półroczu 2010r.: 

 
 

przeciwko interwencje pouczenia mandaty wnioski dowóz 

porządkowi publicznemu 
(ogółem)  

230 190 4/850 - 36 

instytucjom  
państwowym 

1 - 1/500 - - 

bezpieczeństwo osób i mienia 
(ogółem) 

276 239 28/5000 9 - 

wykroczenia przeciwko  
osobie 

- - - - - 

wykroczenia przeciwko 
mieniu 

- - - - - 

bezpieczeństwo w 
komunikacji (ogółem) 

1139 403 704/76280 32 - 

 
zdrowiu (ogółem) 

25 24 1/50 - - 

 
obyczajności (ogółem) 

43 30 12/1450 1 - 

urządzeniom publicznym 
(ogółem) 

403 177 223/11600 3 - 

ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku 

80 64 16/1550 - - 

 
prawo o miarach i wagach 

1 - 1/100 - - 

ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości (ogółem) 

798 323 460/29100 15 - 

inne pozakodeksowe przepisy 
o wykroczeniach (ogółem) 

59 38 21/1050 - - 

wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

- - - - - 

akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

- - - - 
 
- 

Szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

- - - - - 

Ogółem 3055 1488 1471/127530 60 36 
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2. Działania Straży Miejskiej w zakresie poprawy  stanu sanitarno-porządkowego: 

 

a) w  okresie zimowym do działań  Straży Miejskiej należało w szczególności : 

• egzekwowanie usuwania skutków zimy z ciągów pieszych i jezdnych –                  

nie odnotowano istotnych utrudnień dla mieszkańców, zgłaszane interwencje 

dotyczące niewłaściwych sytuacji podejmowane były niezwłocznie przez służby 

odpowiedzialne za utrzymanie zimowe.  

• egzekwowanie usuwania nawisów lodowych z rynien i dachów – jak                        

i w punkcie pierwszym w przypadku ujawnienia opisywanych sytuacji strażnicy 

polecali usunięcie nawisów co wpływało na bezpieczeństwo przechodniów. 

• kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych – w przypadku występowania 

bardzo niskich temperatur powietrza, strażnicy kontrolowali miejsca przebywania 

bezdomnych, podejmując interwencje w przypadkach kiedy stwierdzano                      

iż osobom takim groziła utrata zdrowia bądź życia w związku z pozostaniem ich  

w miejscach przebywania. Kontrole takie odbywały się również wspólnie                         

z pracownikami MOPS oraz funkcjonariuszami Policji. 

• interwencje dotyczące padłych zwierząt – sporadycznie notowano przypadki   

ich występowania, Straż Miejska pomagała właścicielom i zarządcom terenów                

w usuwaniu padłych zwierząt (przekazywanie do utylizacji) 

 

b)  w okresie letnim : 

� egzekwowanie sprzątania  terenów położonych w granicach 

administracyjnych Tczewa. W omawianym okresie najwięcej kontrowersji 

budziło utrzymanie należytego stanu terenów powiatowych – tereny często nie 

sprzątane bądź też sprzątane po interwencjach SM, co negatywnie rzutowało                     

na estetykę miasta. 

� egzekwowanie wykaszania terenów zielonych oraz wszelkiego rodzaju 

chwastów porastających inne miejsca. I w tym temacie notowano znaczne 

opóźnienia koszenia terenów powiatowych.  

� kontrole miejsc nielegalnego wysypywania odpadów stałych w miejscach do 

tego nie wyznaczonych,  w ok.90%  udało się zlikwidować miejsca nielegalnego 

wysypywania odpadów stałych. Bardzo dobry skutek przyniosła akcja „wiosenne 

sprzątanie” zorganizowane w 2009 roku a w szczególności umożliwienie 
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mieszkańcom nieodpłatnego złożenia odpadów stałych do kontenerów 

podstawionych przy wysypisku miejskim, 

� kompleksowe kontrole wymiany piasku w piaskownicach na placach zabaw 

zgodnie z regulaminem utrzymania czystości na terenie miasta. Stwierdzone 

niedociągnięcia usuwane są niezwłocznie po interwencjach SM. Od bieżącego 

roku zgodnie z wymogami sanitarnymi piaskownice zabezpieczane są przed 

dostępem zwierząt, 

� kontrole zawierania umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz 

wyposażania posesji i placówek usługowych w pojemniki na odpady stałe. 

Aktualnie sporadycznie notuje się przypadki nie zawarcia umów bądź też nie 

wyposażania posesji i placówek usługowych w pojemniki na odpady stałe, 

� egzekwowanie zakazu wywieszania wszelkich ogłoszeń w miejscach do tego nie 

wyznaczonych, na chwilę obecną prowadzone działania SM oraz Wydziału Spraw 

Komunalnych UM, spowodowały iż sporadycznie notuje się takie przypadki. 

Wcześniej ogłoszenia takie w bardzo dużych ilościach rozwieszane były na 

wszelkich urządzeniach takich jak: znaki drogowe, rynny, drzewa itp., 

� egzekwowanie usuwania z elewacji budynków różnego rodzaju napisów              

i rysunków, właściciele budynków czy też zakładów usługowych i innych 

placówek użytku publicznego   coraz częściej pokrywają ściany środkami, które 

powodują iż napisy takie można łatwo usunąć,  

� kontrole miejsc ustawienia kontenerów na odpady stałe (wolno stojące oraz w 

kojcach) pod kątem przepełnień. W związku z licznymi interwencjami SM 

właściciele i zarządcy budynków spowodowali iż w większości kojce są aktualnie 

zamykane przed dostępem osób postronnych, co w wyraźny sposób 

zminimalizowało przypadki powstawania zaśmieceń w ich obrębie (osoby 

trudniące się pozyskiwaniem butelek i puszek wyrzucały odpady z kontenerów, 

które następnie były rozwiewane przez wiatr), 

� podejmowanie działań w przypadkach ogłoszenia pandemii ptasiej grypy, 

dotyczyło to w głównej mierze kontroli przestrzegania zaleceń sanitarnych w tym 

względzie przez hodowców drobiu i innego ptactwa oraz podejmowania działań w 

przypadkach ujawnienia padłych zwierząt dziko żyjących. Nie odnotowano w tym 

temacie poważniejszych zdarzeń, a co za tym idzie bezpośrednich zagrożeń dla 

mieszkańców, 

� kontrole targowisk, sprawdzanie zaświadczeń wydawanych przez Sanepid w 
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kwestii dopuszczenia do sprzedaży grzybów. Ponadto kontroluje się w jakich 

warunkach sprzedawane są wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze i czy odbywa 

się to zgodnie z przepisami.  

� egzekwowanie usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez psy. W każdym 

kolejnym roku kładzie się coraz większy nacisk na dyscyplinowanie właścicieli 

czworonogów w zakresie sprzątania po nich. Osoby niestosujące się do 

obowiązujących przepisów karane są mandatami oraz kieruje się na nie wnioski 

do sądu (patrz wykres poniżej ). Niezależnie od tego w szerokim zakresie 

prowadzone są działania profilaktyczne, uświadamiające właścicieli psów o 

nałożonych na nie obowiązkach (rozdawane są ulotki, torebki na odchody, 

stosowne informacje przekazywane są mieszkańcom za pośrednictwem prasy, 

internetu, prowadzone są również pogadanki w szkołach). W temacie tym pomimo 

stosowania coraz większej ilości kar nie osiągnięto zamierzonego celu tj. 

wyegzekwowania sprzątania po psach. 
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Wykres Nr 5 
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3. Działania Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa : 

 
W dniu 21 marca 2008 r. zmieniono porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta 

Tczewa i Komendantem Powiatowej Policji w Tczewie w kwestii współpracy Straży 

Miejskiej i Policji w zakresie realizacji przedsięwzięć służących ochronie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zwłaszcza w zakresie działań prewencyjnych 

oraz wymiany informacji. Do najważniejszych zadań w tym temacie należało : 

 
a) organizowanie wspólnych służb patrolowych  

 

2006 2007 2008 2009 I półrocze 2010 

Wsp. służby -1086 Wsp. służby - 447 Wsp. służby - 186 Wsp. służby - 132 Wsp. służby - 103 

 
 

Wykres Nr 7
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 b) wymiana informacji o zagrożeniach 

 c) wspólne zabezpieczanie imprez masowych 

 d) pomoc w rozliczaniu wykroczeń drogowych z fotoradaru ujawnionych na   

                terenie Tczewa  
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Wykres Nr 8 
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4. Monitoring wizyjny miasta 
 
      Ilość zainstalowanych kamer:  26.  
 
W połowie czerwca 2008 r. na stanowisku kierowania dyżurnych SM został 

zainstalowany system nagrywania, tym samym nagrywanie zostało zlikwidowane 

na stanowisku dyżurnego KPP Tczew. Od dnia 21 lipca 2010 r. Centrum 

Monitoringu z UM zostało przeniesione do wybudowanego na ten cel obiektu przy 

ul. Wąskiej 32/33. Wyraźnie obserwowano spadek ilości  interwencji w miejscach 

objętych podglądem kamer a co za tym idzie miejsca te stały się bezpieczniejsze 

dla mieszkańców.   

 

Ilość odnotowanych interwencji z monitoringu,  w poszczególnych  latach przedstawia się 

następująco : 

 
2006 2007 2008 2009 I półrocze 2010 

brak danych 89 interwencji 697 interwencji 1014 interwencji 358 interwencji 
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Ilość przekazanych do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie  nagrań zdarzeń do 

wykorzystania : 

 

2009 I półrocze 2010 

23 zapisy 14 zapisów 
 
 
5. Do pozostałych działań Straży Miejskiej  w kadencji 2006-2010 należały : 
 
       

� spotkania z mieszkańcami organizowane przez administrację spółdzielni oraz 

różnego rodzaju instytucje w tematach m. in. bezpieczeństwa na poszczególnych 

osiedlach. Wytypowani strażnicy brali udział w spotkaniach, które przynoszą 

wymierne efekty dla obu stron. Straż Miejska w oparciu o przekazane uwagi i 

informacje może weryfikować swoje działania, mieszkańcy natomiast w wyniku 

działań SM mogą odczuć wyraźną poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonach co 

do których przekazywali swoje uwagi.  

�  organizacja akcji skierowanej do mieszkańców w oparciu o plakaty i ulotki 

pt. „Bezpieczne Wakacje” w których zawarto informację jak zabezpieczyć 

mieszkanie na czas wyjazdu, opieki nad małoletnimi oraz radami dla tych 

ostatnich w trosce o ich bezpieczeństwo. Akcję zorganizowano w miesiącu 

czerwcu 2010 r. 

� zabezpieczanie imprez masowych, uroczystości itp. W większości 

zabezpieczenia były organizowane przy współdziałaniu z funkcjonariuszami KPP 

Tczew w oparciu o sporządzane plany zabezpieczeń. Siły i środki skierowane do 

zabezpieczeń były adekwatne do potrzeb i nie odnotowano poważniejszych 

zdarzeń w czasie ich przebiegu. 

Poniżej przedstawiono ilość zabezpieczonych imprez w poszczególnych latach: 

 

2006 2007 2008 2009 I półrocze 2010 

 zabezp. imprez - 71 zabezp. imprez - 52 zabezp. imprez - 61 zabezp. imprez - 66 zabezp. imprez - 48 

 
 
 

• kontrole miejsc zagrożonych, odbywały się w oparciu o sporządzony wykaz 

takich miejsc, weryfikowany i uaktualniany zgodnie z aktualnymi potrzebami.         
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W wielu miejscach zagrożonych prowadzone kontrole powodowały poprawę 

sytuacji bądź też zanik negatywnych zdarzeń, które tam wcześniej notowano 

• niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów bez zachowania środków 

ostrożności – konsekwentne działania SM doprowadziły do bardzo wyraźnej 

poprawy sytuacji w opisywanym temacie, na chwilę obecną sporadycznie można 

zauważyć osoby wyprowadzające psy bez smyczy i kagańca. Dotyczy to również 

psów bez opieki osób, zwierzęta takie są wyłapywane i umieszczane                             

w schronisku. 

• kontrole placów zabaw – zgodnie z planem pracy kontrolowane są doraźnie oraz 

kompleksowo urządzenia zabawowe pod kątem ich stanu technicznego. 

Stwierdzane uwagi przekazywane były do właścicieli zarządców 

odpowiedzialnych za ich utrzymanie. Dokonywane rekontrole wykazywały 

niezwłoczne usuwanie  nieprawidłowości, co służyło bezpieczeństwu dzieci.  

• kontrole miejsc spożywania alkoholu – ciągłe działania SM przyczyniły się do 

wyraźnego spadku takich zdarzeń w miejscach centralnych miasta i objętych 

monitoringiem. Zdarzenia te przeniosły się na obrzeża miasta oraz miejsca mało 

uczęszczane przez mieszkańców.  

      Ilość nałożonych grzywien i skierowanych wniosków obrazuje poniższy  wykres. 
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� zgłaszanie właściwym służbom wszelkich awarii i miejsc niebezpiecznych 

mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie miasta oraz 

bezpieczeństwo mieszkańców. Nie notowano większych opóźnień w usuwaniu 

wskazanych nieprawidłowości, w ponad 90 % usuwane były one niezwłocznie. 

� zabezpieczanie miejsc pożarów, katastrof i innych – strażnicy w przypadkach 

gdy wystąpiły takie zdarzenia zabezpieczali te miejsca przed dostępem osób 

trzecich, chroniąc również mienie osób poszkodowanych. Często działania te były 

prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Policji.  

� Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w dniu 26.05.2010 r. nastąpił 

odbiór przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Gdańsku 

pomieszczenia i dokumentacji dostępu do zasobów CEPIK. Uzyskanie dostępu do 

tej bazy w sposób znaczący usprawni pracę strażnika ds. wykroczeń. 

� Szkolenia – strażnicy brali udział w szeregu szkoleń w tematach związanych 

ściśle z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, celem podniesienia 

ich kwalifikacji zawodowych. Przykładem takiego szkolenia było szkolenie z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 
 

3.1.14. POZOSTAŁE  ZADANIA 
 
 
3.1.14.1. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
3.1.12. Pozostałe zadania – ewidencja działalności gospodarczej 

 

W okresie  bieżącej  kadencji realizowane były zadania w zakresie prowadzenia ewidencji 

działalności gospodarczej, w tym m.in.: 

� udostępnianie nieodpłatnie formularzy zgłoszeń do ewidencji działalności 

gospodarczej,  a od 31 marca 2009 r. wniosków EDG-1 wraz z załącznikami 

niezbędnymi do rejestracji przedsiębiorcy w ramach tzw. „1 okienka”; 

� wprowadzenie możliwości złożenia przez przedsiębiorców wniosków EDG-1 

drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej oraz za pomocą 

platformy EPUAP- stanowi on część projektu elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej, realizowanego w ramach Centrum Projektów 
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Informatycznych MSWiA. Zadaniem portalu jest udostępnianie informacji                   

na temat usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną. 

� udostępnianie klientom przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 

oraz informacji o zmianie klasyfikacji PKD2004 na 2007 przeprowadzonej                  

w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2009 r. W pracach nad 

przeklasyfikowaniem PKD 2004 na 2007 we wpisach do ewidencji działalności 

gospodarczej tut. organ nawiązał współpracę z Urzędem Statystycznym                        

w Gdańsku. 

� od 31 marca 2009 r. rejestracja przedsiębiorców odbywa się ramach tzw.                      

„1 okienka”, przedsiębiorcy składający wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji nie 

muszą już udawać się  do Urzędu Statystycznego celem nadania nr REGON               

i większości spraw związanych z późniejszymi zmianami wpisów w jednostce 

ubezpieczeń społecznych i Urzędach Skarbowych. Wnioski o wpisie, zmianach, 

zawieszeniach, wznowieniach jak i zaprzestaniu są przekazywane w ciągu 

ustawowych 3 dni do jednostek ubezpieczeń społecznych i Naczelnika Urzędu 

Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.  

� przy wdrażaniu idei tzw. „1 okienka” organ ewidencyjny uczestniczył                       

w specjalnych szkoleniach i spotkaniach organizowanych dla przedsiębiorców 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie wspólnie z innymi jednostkami 

wypracowano model przekazywania dokumentów i wyjaśniono wszelkie 

wątpliwości dot. nowych przepisów. Mając na uwadze zmiany przepisów                     

jak i rosnące zainteresowanie przedsiębiorców organ ewidencyjny czynnie 

uczestniczył w Targach przedsiębiorczości organizowanych w 2009 i 2010 r. 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie. 

� przy wsparciu Prezydenta Miasta Tczewa 29 czerwca 2010 r. zorganizowano                  

w Urzędzie Miejskim w Tczewie konferencję pt. „Powiatowe Centrum 

Informacyjne – pożyczki, poręczenia i dotacje unijne dla przedsiębiorców                     

w Powiecie Tczewskim”. 
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Szczegółowe dane dot. ilości  przedsiębiorców w latach 2006-2010 

Lata 2006 2007 2008 2009 2010 

( stan na dzień 30 
lipca ) 

Liczba zarejestrowanych  4032* 3824* 3885* 3847* 3790* 

Liczba wykreślonych  513 478 543 411 278 

Liczba nowo zarejestrowanych 567 535 611 548 305 

* Potencjalne różnice w liczbie zarejestrowanych aktywnych podmiotów wynikają ze składanych 
przez  przedsiębiorców informacji o zawieszeniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
 
 
Poniżej w tabeli przedstawiono podział zarejestrowanych przedsiębiorców wg. branż               
w rozbiciu na poszczególne lata : 
 
L.p. Branża: Stan na dzień 

31.12.2006 r. 
Stan na dzień 
31.12.2007 r. 

Stan na dzień 
31.12.2008 r. 

Stan na dzień 
31.12.2009 r. 

Stan na dzień 
31.07.2010 r. 

1. Handel stały 830 803 818 813 811 

2. Handel okrężny 425 367 329 310 297 

3. Gastronomia 95 89 91 91 91 

4. Usługi 2166 2096 2192 2184 2157 

5. Produkcja 112 106 97 93 101 

6. Produkcja i usługi 404 363 358 356 333 

 RAZEM: 4032 3824 3885 3847 3790 

 

Od 20 września 2008 r. organ ewidencyjny na podstawie zmienionych przepisów ustawy 

o prawie działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 , poz. 1178 z późn. zm.)                  

i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155 

poz. 1095, z późn. zm.) przyjmuje zgłoszenia przedsiębiorców o wpisie informacji                       

o zawieszeniu i wznowieniu działalności. Dotychczas zarejestrowano następującą ilość 

zawieszeń wpisów: 

Okres: Od 20 września 2008 r.  
do 31.12.2008 r. 

W całym 2009 r.  Od 1 stycznia 2010 r.  
do 31 lipca 2010 r. 

Liczba 
przedsiębiorców 

27 226 189 

Razem:  442  
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Ilość wydanych decyzji, zaświadczeń oraz załatwionych spraw związanych                                   

z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej przedstawia poniższa tabela 

 

 

                     Lata 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
stan na dzień  
31 lipca 2010 r. 

Ilość spraw: 1844 2016 2377 3125 1909 

Decyzje o 
zaprzestaniu 
działalności: 

513 478 543 411 278 

Zaświadczenia o 
wpisie lub zmianie 
wpisu 

1131 1088 1218 1726 958 

 

 
 
3.1.14.2. ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O WYCHOWANIU                                          

               W TRZEŹWOŚCI  I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

 

a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

 

W okresie bieżącej  kadencji realizowano zadania w zakresie ustawy o wychowaniu                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.                           

w następującym zakresie: 

• wydawanie zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

dla punktów handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie miasta 

Tczewa oraz firm organizujących przyjęcia; 

• wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych podczas imprez organizowanych na terenie miasta; 

• pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

• wygaśnięcia i cofnięcia zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. 
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Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych (handel detaliczny) : 

                     Lata: 
Rodzaj  
alkoholu: 

2006 2007  2008  2009 2010 
stan na dzień 
31 lipca 2010 r. 

do 4,5% zaw. alk. 146 143 145 149 144 

pow. 4,5% do 18% zaw. alk. 55 
(limit do 55) 

56 
(limit do 60) 

66 
(limit do 70) 

73 
(limit do 75) 

72 
(limit do 75) 

pow. 18% zaw. alk. 54 
(limit do 55) 

56 
(limit do 60) 

68 
(limit do 70) 

71 
(limit do 75) 

74 
(limit do 75) 

 

Liczba punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (gastronomia): 

                     Lata: 
Rodzaj  
alkoholu: 

2006 2007  2008  2009 2010 
stan na dzień  
31 lipca 2010 r. 

do 4,5% zaw. alk. 47 52 57 61 60 

pow. 4,5% do 18% zaw. alk. 26 
(limit do 45) 

25 
(limit do 45) 

30 
(limit do 45) 

31 
(limit do 45) 

29 
(limit do 45) 

pow. 18% zaw. alk. 26 
(limit do 45) 

31 
(limit do 45) 

32 
(limit do 45) 

35 
(limit do 45) 

34 
(limit do 45) 

Liczba wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych podczas imprez: 

 
Lata 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

stan na 31 lipca 2010 r. 

Razem: 9 6 26 9 7 

  

Liczba wydanych zezwoleń, decyzji o wygaśnięciu i cofnięciu zezwoleń: 

                     Lata 
Rodzaj 
decyzji 

2006 2007  2008  2009 2010 
stan na 31 lipca 

2010 r. 

Zezwolenia 205 202 208 219 129 

Decyzje o wygaśnięciu zezwoleń 210 181 202 196 140 

Decyzje o cofnięciu zezwoleń 0 0 1 0 1 

Razem: 415 383 411 415 270 
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b) zadania z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  

    alkoholowych. 

 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia        

26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami uchwalono 10 uchwał Rady Miejskiej 

w Tczewie w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 

1) Uchwała Nr XXXVIII/334/2005  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.11.2005 r., 

2)  Uchwała Nr XLIII/384/2006        Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.03.2006 r., 

3) Uchwały Nr XLIX/450/2006        Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.10.2006 r., 

4) Uchwała  Nr VI/28/2007                Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.03.2007 r., 

5) Uchwała Nr XIV/110/ 2007           Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.11.2007 r., 

6) Uchwała Nr XVIII/157/2008         Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.03.2008 r., 

7) Uchwała Nr XXVIII/225/2008      Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.11.2008 r., 

8) Uchwała Nr XXXI/262/2009         Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2009 r., 

9) Uchwała Nr XXXIX/341/2009      Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.11.2009 r., 

10) Uchwała Nr XLIII/376/2010       Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.03.2010 r.  

 

Zadania zawarte w uchwałach zrealizowano w następujący sposób: 

1. W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu: 

 

▪ finansowano  działania Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta "SAMBOR" ( Dzień 

Trzeźwości, Pieszy Rajd Trzeźwościowy udział 400 osób, uliczny Bieg Trzeźwościowy 

udział 4250 uczestników, spotkania profilaktyczno – edukacyjne z młodzieżą udział 

3700 uczniów, obozy rehabilitacyjne udział 190 osób, Turnieju Drużyn Mieszanych w 

piłce nożnej dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych miasta 

Tczewa), 

▪ przeprowadzano specjalistyczne szkolenia różnych grup zawodowych ( pedagodzy, 

nauczyciele, pracownicy Policji, pracownicy MOPS, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, kuratorzy, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych ) w zakresie 

pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, pomocy ofiarom przemocy, 

szkolenia dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych w zakresie pomocy 
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psychologicznej dzieciom alkoholików oraz szkolenia w zakresie prowadzenia klubów 

młodzieżowych, i tak : 

 

 

rok 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

2010 

( 6 miesięcy ) 

Liczba biorących udział 

w szkoleniach 

 

2 

 

15 

 

19 

 

53 

 

1 

 

▪ zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne dla członków GKRPA, szkół,  

   pedagogów oraz plakaty piśmiennicze do organizacji szkoleń, 

▪ prowadzono punkt konsultacyjny, w którym: 

- przyjęto 745 wniosków o skierowanie osób nadużywających alkohol na leczenie  

   odwykowe, 

- przeprowadzono 601 rozmów ze świadkami i członkami rodzin zgłoszonych na 

leczenie, przeprowadzono także rozmowy motywujące do podjęcia działań leczniczych, 

terapeutycznych. 

- skierowano 211 wniosków do sądu Rejonowego celem wydania postanowienia o 

leczeniu obowiązkowym u osób zakłócających ład i porządek publiczny po wpływem 

alkoholu, 

- złożono zlecenia do lekarza biegłego celem orzeczenia stopnia uzależnienia, wykonano  

   161 opinii. 

 

2. Udzielano rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą poprzez: 

 

▪ kontynuację i finansowanie pracy świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla 

dzieci z grup ryzyka, obecnie na terenie miasta działa 7 świetlic prowadzonych przez: 

STKA "SAMBOR" prowadzi 3 świetlice: ,,Sambor” przy ul. Orzeszkowej 6, ,,Wyspa” 

przy ul. Żwirki 49, ,,Betania” przy ul. Spóldzielczej4; Caritas Diecezji Pelplińskiej 

prowadzi 2 świetlice środowiskowe: przy ul. Łaziennej 9 i Rokickiej 1 , PKPS prowadzi 

1 świetlicę przy ul. Kopernika 9 oraz Fundacja Pokolenia prowadzi świetlicę 

,,Akwarelka” przy ul. Kościelnej 6/7. 

   Poniżej w tabeli przedstawiono informacje dot. ilości dzieci objętych opieką                          

   w poszczególnych latach : 
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rok 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 
 

Liczba dzieci objęta 
opieką w świetlicach 

 
182 

 
176 

 
166 

 
182 

 
182 

 

▪ dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z grup ryzyka:  

▪ Organizacja wypoczynku zimowego w tczewskich szkołach podstawowych 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba dzieci 726 811 806 792 747 

 

Dofinansowano między innymi:  koszty zakupu biletów do Parku Wodnego w Sopocie, 

Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, 

koszty wejścia na krytą pływalnię w Tczewskim Centrum Sportu i Turystyki, koszty 

pobytu  w Klubie Jeździeckim ,,Turze”, w gospodarstwie agroturystycznym 

,,Maciejówka” w Opaleniu kosz biletów  wstępu do kina ,,Krewetka w Gdańsku", do 

Muzeum Miodu w Skowarczu. Ponadto na zimowiskach zorganizowano szereg 

interesujących zajęć, m. in. gry i zabawy, zajęcia sportowe, konkursy i pogadanki z 

policjantami, strażakami, Zorganizowano wyjścia do Pracowni Edukacji Ekologicznej, 

Straży Miejskiej, schroniska dla zwierząt, Muzeum Wisły w Tczewie i Kręgielni Ebro. 

 

▪ organizację wypoczynku letniego w szkołach podstawowych i Osiedlowych Domach  

   Kultury 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba dzieci 843 720 759 706 667 

 

Dofinansowano między innymi wycieczki autokarowe do ZOO, na sopockie molo, do 

kąpieliska  Rakowiec i Twardy Dół, do gospodarstwa agroturystycznego w Miłobłądzu, 

do Centrum Zabaw Dziecięcych ,,KIDS Land” w Gdyni, zorganizowano wyjścia do 

Pracowni Edukacji Ekologicznej, na basen TCSiR oraz do Centrum Wystawienniczo- 

Regionalnej Dolnej Wisły. 

 

 

 



 227 

▪ organizację wypoczynku letniego  przez Organizacje Pozarządowe: 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba dzieci 430 524 440 915 848 

 

Dofinansowano wypoczynek letni dla członków Harcerskiej Orkiestry Dętej w Olpuchu, 

kolonie rozwojowo – wypoczynkowe dla dzieci uczęszczających do Świetlic 

Środowiskowych przy ul. Rokickiej 1  i Łaziennej 9,  kolonie, obozy dla dzieci ze 

Świetlic Socjoterapeutycznych prowadzonych przez STKA ,,Sambor”, obozy sportowe- 

turystyczne organizowane  przez Towarzystwo Miłośników Koszykówki ,,Pomorze”, 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka”, kolonie letnie z nauką tańca i warsztatami 

plastycznymi oraz półkolonii plastycznych prowadzonych przez Fundację Domu Kultury 

w Tczewie, wypoczynek letni dla dzieci z Dziennego Centrum Aktywności z Koła 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie w 

Ośrodku Wypoczynkowym  w Borzechowie – Jeziorki, na obozy harcerskie dla dzieci i 

młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych organizowane przez ZHP - Komenda Hufca Tczew, 

półkolonie organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Wictoria” ŚHP,  na zajęcia 

sportowe przeprowadzone w czterech edycjach projektu przez Stowarzyszenie Górki . 

 

▪ Liczba dzieci objętych wypoczynkiem zimowym i letnim ogółem: 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 
 

 
Liczba dzieci 

 
1.999 

 
2.055 

 
2.005 

 
2.413 

 
2262 

     

3. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną                              

    w szczególności dla młodzieży poprzez:  

▪ szkolenie młodzieży w zakresie przeciwdziałania skutkom dojrzewania w rodzinie                 

z problemem alkoholowym. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży odbywały siew 

Centrum Interwencji  Kryzysowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie, 

▪ realizację programu nauki umiejętności społecznych oraz zapobiegania nawrotom picia 

był adresowany do osób,  które ukończyły podstawowy program terapii oraz osób 

utrzymujących trzeźwość i zaangażowanych w ruch trzeźwości A,,  

▪ organizowanie i prowadzenie dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i Rad 
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pedagogicznych takich jak:  "Spójrz inaczej", wczesna profilaktyka tj. ,,Cukierki” i 

,,Magiczne kryształy”, 

▪ udział w oglądaniu spektakli poruszających problematykę uzależnienia od alkoholu, 

używek:  "Stop cyberprzemocy", "Dylemat", "Metamorfoza", "Nieważne skąd jesteś", 

"Kolczasta przyjaźń", "Psoty nie z tej ziemi", "Sieć", "W cyber - zwierciadle", "Ciągle 

żyję", "Siła przyjaźni", "Jak Wiki uwielbiał smakołyki", "Wychowanie dla wartości", 

"Dwa scenariusze", "Na ostatnia chwilę", "Przeboje mistrzów", "Niemy krzyk", 

"Zamknięci w sobie", spektakle obejrzało ok. 20.600 uczniów,  

▪ przeprowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pt."Sprawdź, czy Twoje picie 

jest bezpieczne", oraz pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Sportu  

"Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Mnie to nie kręci", 

▪ przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży pod nazwą "Spójrz inaczej", 

▪ udział w organizacji festynu promującego zdrowy styl życia pt. ,,Dopóki masz wybór”, 

▪ współorganizowanie Święta Młodzieży pod hasłem "Nie wchodzę w to , nie dajmy się  

   nałogom", 

 

▪ kontynuację i dofinansowanie Klubu Młodzieżowego "Przystań" przy Al. Solidarności  

   oraz kontynuację pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień "OKNO". 

 

4. Wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących  

    rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez : 

▪ współpracę z instytucjami i osobami, takimi jak : Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek 

Szkolno Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, 

Policja, Tczewskie Centrum Kultury, Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki,                        

z nauczycielami, dyrekcjami szkół podstawowych, gimnazjalnych,                                            

i ponadgimnazjalnych, punktem konsultacyjnym "Okno", Młodzieżową Radą Miasta, 

Stowarzyszeniem Terapii i Profilaktyki Szkolnej Przemiana, 

▪ dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli szkół  

   podstawowych  m. Tczewa ( zajęcia sportowe, artystyczne, teatralne i inne ), 

▪ współfinansowanie działalności instytucji i stowarzyszeń realizujących Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych takich jak: 

Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta "SAMBOR", Caritas, Polski Komitet 

Pomocy Społecznej, Środowiskowy Hufiec Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno 

Wychowawczy, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki 
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Szkolnej "Przemiana", Uczniowski Klub Sportowy "Victoria", Stowarzyszenie "Nowa 

Generacja", Stowarzyszenie "Bliżej Rodziny", Stowarzyszenie Brydża Sportowego 

"TREFL". 

 

5.  Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

     W ramach swojej działalności Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  

    Alkoholowych : 

▪ skontrolowała 772 placówek sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem 

przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i uchwały RM oraz   dokonała wizji lokalnych i zaopiniowała 667 

wniosków właścicieli placówek handlowych ubiegających się o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

▪ odbyła 59 spotkań roboczych, 

▪ na bieżąco inicjowała i koordynowała wykonywanie założeń gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

▪ zorganizowała 5 spotkań z wychowawcami świetlic w celu wymiany doświadczeń            

i planów wspólnych działań oraz spotkanie z pedagogami i dyrektorami szkół               

ds. wychowawczych w celu omówienia działań profilaktycznych na terenie szkół, 

▪  zainicjowała  "Tydzień profilaktyki" w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, 

▪  współuczestniczyła w organizacji Święta Młodzieży, 

▪ współpracowała  z prasą lokalną, w której ukazywały się informacje na temat 

działań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych  ( Panorama Miasta, Dziennik Bałtycki, Gazeta Tczewska, Tygodnik 

Tczewski). 

 

3.2. ZADANIA ZLECONE I  POWIERZONE  

 

Obok zadań własnych w okresie bieżącej kadencji realizowano zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej , wynikające z przepisów szczególnych oraz  zadań 

powierzonych wynikających z zawartych porozumień. 
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3.2.1. Akta stanu cywilnego  

 

Zadania te obejmowały rejestrację zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, 

wynikających z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego.  

 

Zbiorcze zestawienie ilości sporządzonych aktów stanu cywilnego w latach 2006-
2010 przedstawia poniższa tabela: 
 

Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 
(do 

30.06.2010r.) 

Łącznie 

Urodzenia 1184 1340 1421 1544 730 6219 

Małżeństwa 548 566 648 549 172 2483 

Zgony 673 675 704 762 381 3195 

Łącznie 2405 2581 2773 2855 1283 11897 

 

Ponadto w okresie bieżącej kadencji : 

• załatwiano sprawy konsularne związane z wydawaniem zaświadczeń o zdolności 

prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami RP,  

• wydawano decyzje dot. transkrypcji aktów oraz dot. poprawy błędów pisarskich, 

skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, odtworzenia treści aktu, 

• wydawano zaświadczenia  o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oraz 

zaświadczeń konkordatowych, 

•  wpisywano na podstawie orzeczeń sądowych , oświadczeń woli i decyzji 

administracyjnych( wzmianki o rozwodach, przysposobieniach i uznaniach dzieci, 

ustaleniu brzmienia i pisowni imion i nazwisk)  wzmianki  w aktach stanu 

cywilnego, 

• organizowano uroczystości jubileuszowe związane z rocznicami pożycia 

małżeńskiego.  

Urząd Stanu Cywilnego w Tczewie przechowuje księgi stanu cywilnego urodzeń, 
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małżeństw i zgonów z terenu powiatu i miasta Tczewa od 1910 roku, a także akta 

zbiorcze do ksiąg sporządzonych dla miasta i gminy Tczew od 1946 r. Co roku 

stuletnie księgi przekazywane są do Archiwum Państwowego w Gdańsku. 

Poniżej  w tabeli przedstawiono zbiorcze zestawienie decyzji wydanych w okresie 
2006-2010  
 

Decyzje administracyjne 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010             
(do 

30.06.2010r.) 

Łącznie 

Sprostowanie błędu pisarskiego –  
art.28 Prawa o asc 

100 132 101 123 59 515 

Odtworzenie aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą –  
art.35 Prawa o asc 

21 12 5 1 1 40 

Uzupełnienie treści aktu stanu 
cywilnego – art.36 Prawa o asc 

30 30 54 55 41 210 

Rejestracja zdarzenia, które miało 
miejsce za granicą – art.70 Prawa       
o asc 

- 2 2 13 - 17 

Wpisanie do polskich ksiąg stanu 
cywilnego aktu sporządzonego za 
granicą (transkrypcja) – art.73 Prawa  
o asc 

71 86 135 113 55 460 

Skrócenie miesięcznego terminu 
oczekiwania na zawarcie związku 
małżeńskiego – art.4 Krio 

44 31 30 26 7 138 

Zmiana imion i nazwisk – ustawa         
z dnia 15 listopada 1956r. 

56 57 49 16 - 178 

Zmiana imienia i nazwiska – ustawa        
z dnia 17 października 2008r. 

- - - 17 11 28 

Łącznie 
 

322 350 376 364 174 1586 

 
 
W okresie 2006-2010 wydano następujące zaświadczenia: 
  

Zaświadczenia 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 ( do 
30.06.2010r.) 

Łącznie 

Zaświadczenie o zdolności prawnej 
do zawarcia małżeństwa za granicą 
– art.71 Prawa o asc 

37 28 49 32 12 158 

Zaświadczenie stwierdzające brak 
okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa – art.4 Krio 

334 363 419 331 190 1637 

Łącznie 371 391 468 363 202 1795 
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 Rada Miejska w Tczewie uchwałą nr XLIX/453/2006 z dnia 26 października 2006 

roku, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2007r., przyznała nagrody pieniężne 

parom małżeńskim obchodzącym jubileusz długotrwałego pożycia małżeńskiego, 

poczynając od 50-tej rocznicy oraz osobom, które ukończyły 100 lat życia. 

 
 
d) zestawienie liczby par małżeńskich, którym wypłacono nagrody pieniężne                

za długoletnie pożycie małżeńskie:  
 

 Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 ( do 
30.06.2010r.) 

Łącznie 

50 - lecie pożycia małżeńskiego 0 69 77 105 33 284 

55 - lecie pożycia małżeńskiego 0 16 31 48 25 120 

60 - lecie pożycia małżeńskiego 0 12 12 14 6 44 

65 - lecie pożycia małżeńskiego 0 1 1 - 1 3 

70 - lecie pożycia małżeńskiego 0 - - 1 - 1 

Łącznie 0 98 121 168 65 452 
 
 
c)  zestawienie osób, którym wypłacono nagrody pieniężne z okazji 100-ej rocznicy 

urodzin: 
 

Setna rocznica urodzin 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 Łącznie 

Ilość osób 0 2 1 1 2 6 
 

 

3.2.2. Sprawy obywatelskie 

 

Zadania te obejmują realizację zagadnień wynikających z  ustaw: 

- o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

- o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

- zgromadzeń i zbiórek publicznych, 

- o działalności gospodarczej. 
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1) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. 
 

 
W okresie bieżącej kadencji: 

-  wydano 31807  dowodów osobistych,  

- przyjęto 2418 zgłoszeń  o utracie dowodów  osobistych i tyle samo wydano 

zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. 

 

Ponadto wydano  4388 zaświadczeń i kserokopii z akt dowodowo-osobowych, o które 

zwracała się Policja i osoby fizyczne. 

Do innych urzędów na terenie kraju wysłano 5693 teczki dowodów osobistych z 

archiwum dowodowego. 

W sprawach meldunkowych dokonano   20 066 czynności  meldunkowych 

polegających na dokonaniu zameldowania osób na pobyt stały lub czasowy oraz 

wymeldowania z pobytu stałego, w tym:                 

• zameldowanie na pobyt stały     -         9143, 
• zameldowanie na pobyt czasowy     -         6081, 
• wymeldowanie z pobytu stałego    -         4527, 
• zgłoszenie pobytu czasowego za granicą -  315 osób.  

    
 
Przepracowano  akta stanu cywilnego ogółem  -    9384 w tym:    

• urodzeń     -  3558 
• małżeństw -  3382 
• zgonów     -  2444 

 

Wydano   5148 zaświadczeń w sprawach meldunkowych. 

Udzielono 10 232 pisemnych poświadczeń informacji danych osobowych                              

i adresowych, o które występowały organy administracji państwowej (sądy, prokuratura, 

urzędy skarbowe, itp,) oraz inne instytucje i osoby fizyczne. 

Sporządzono 142 wykazów (wydruków) dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 

dla potrzeb szkół i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu tut. urzędu oraz w  dokonano 10 

aktualizacji dla potrzeb  występujących szkół. 

Wydano 1725  zaświadczeń o prawie do głosowania. 

 
Ponadto wykonano prace związane z przeprowadzonymi wyborami (sporządzanie spisów 
wyborców i ich aktualizacja): 
 

• do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednie wybory 
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wójta, burmistrza, prezydenta miasta (12.11.2006r.), 

• Sejmu i Senatu RP (  21.10.2007r.),   

• posłów do Parlamentu Europejskiego (7.06.2009r.),                                  , 

• Prezydenta RP (I i II tura 20.06.2010  i  04.07.2010r). 

Na bieżąco prowadzona jest aktualizacja bazy ewidencji ludności i rejestru 

wyborców w systemie kartotecznym i informatycznym niezależnie od bieżącej 

aktualizacji w związku z dokonywaniem zgłoszeń meldunkowych (zameldowania, 

wymeldowania, akta stanu cywilnego (małżeństwa, zgony), zmiany nazwisk, wymianą 

dowodów osobistych, unieważnianiem dowodów osobistych.  

W sierpniu 2008 roku została przeprowadzona  kontrola dot.  zadań z zakresu ewidencji 

ludności przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) . W trakcie trwania kontroli aktualizacja 

bazy ewidencji ludności wynosiła 38 %.  

Do chwili obecnej udało się zaktualizować bazę w 70 %. Zgodnie z ustawą baza do końca 

2010 roku winna być zaktualizowana w 100%.   

Zadanie to nie zostanie wykonane, ze względu na zajęcie pracowników pracą bieżącą               

i brakiem możliwości poświęcenia więcej czasu  na aktualizację bazy. 

 
Poniżej zestawienie tabelaryczne ilości wykonanych zadań w rozbiciu na poszczególne 
lata : 
 

Rok 

Lp. Zadanie 

2006 2007 2008 2009 
2010 
m-ce I-
VII 

Razem 

1 Dokonano czynności meldunkowych 
ogółem: 
w tym dotyczyło spraw: 
• zameldowania na pobyt stały 
• zameldowania na pobyt czasowy 
• wymeldowania z pobytu stałego 
• zgłoszenie pobytu czasowego za granicą 

4068 
 
2058 
1068 
 942 

4582 
 
2088 
1306 
1036 
 152 

4452 
 
2176 
1121 
1071 
   84 

3766 
 
1801 
1027 
  885 
    53 

3198 
 

1020 
1559 
593 
26 

20066 
 

9143 
6081 
4527 
315 

2 Przepracowano akta stanu cywilnego 
ogółem: 
 z tego: 
• urodzeń 
• małżeństw 
• zgonów 

1991 
 
 731 
 725 
 535 

2063 
 
783 
764 
516 

2230 
 
850 
877 
503 

2161 
 
819 
777 
565 

939 
 
375 
239 
325 

9384 
 

3558 
3382 
2444 

3 Zaświadczenia meldunkowe 1010 976 1168 1272 722 5148 
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Rok 

4 Poświadczenia informacji danych osobowych 
i adresowych 

1928 2126 1944 2240 1994 10232 

5 Wykazy dzieci do szkół     33     28     36 28 17 142 

6 Wydano zaświadczenia o prawie do 
głosowania 

-    241      - 90 1394 1725 

7 Wydano dowodów osobistych 8845 12318 4944 3292 2408 31807 

8 Wysłano teczki dow. osob. do innych 
urzędów  

1298 2417 1186 504 288 5693 

9 Przyjęto zgłoszeń o utracie dow.osob. i 
wydano zaświadczenia 

424 498 481 567 448 2418 

10 
 
 

4388 Inne zaświadczenia i udostępnianie danych z 
akt dowodów osobistych 
 
 

706 636 524 1449 1073 

11 2394 Unieważniono dowody osobiste na podstawie 
aktu zgonu 

531 516 532 535 280 

1156 
149 182 350 302 173 Unieważniono dowody osobiste wydane 

przez inne organy (zawiadomienia wysyłane 
do innych gmin). 

12 
 

13 
Unieważniono dowody osobiste własne na 
podstawie zawiadomień z innych gmin. 

---- -- 521 461 220 1202 

14 
 
15 

Unieważniono dowody osobiste w związku 
ze zmianą danych. 
 
Wydano decyzji administracyjnych. 

0 
 
 

355 

0 
 
 

291 

0 
 
 

286 

2068 
 
 

222 

1094 
 
 

139 

3162 
 
 

1293 
16 Ogółem (wpłynęło) załatwiono  spraw  21338 26874 18654 

 

18957 

 

14387 100210 

 
* unieważnianie dowodów osobistych  z urzędu  zostało wprowadzone w 2009r. Rozporządzeniem 

Rady Ministrów  z dnia 6 lutego 2009r.  w  sprawie wzoru dowodu osobistego  oraz  trybu   
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,  ich unieważniania,  wymiany i 
zwrotu  lub  utraty  (Dz.U. Nr 47, poz.384) 
 

2)  w zakresie spraw wojskowych i obronnych 

 

Corocznie na przełomie miesiąca lutego i kwietnia przygotowywano i uczestniczono           

w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. 

W miesiącu październiku każdego roku przeprowadzana jest rejestracja przedpoborowych 

mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat, a od 2009r sporządza się 
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dla potrzeb  wojskowych rejestr osób (mężczyzn i kobiet)  objętych rejestracją na 

potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej . 

Osoby, które nie  stawiały się na (rejestrację przedpoborowych ) i kwalifikację wojskową 

były wpisywane  do wykazu osób o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej. 

W stosunku do osób, co do których ustalono, że nie zamieszkują pod adresem 

zameldowania,  wszczynano  postępowania o wymeldowanie. 

Ponadto w okresie kadencji 2006-2010 dokonano aktualizacji dokumentacji dot. Akcji 

kurierskiej. Na bieżąco wydawane są decyzje administracyjne w sprawie świadczeń 

osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wypłaty należności z tytułu odbytych ćwiczeń 

wojskowych, uznania żołnierza( poborowego) za jedynego opiekuna i posiadającego na 

wyłącznym utrzymaniu członków rodziny 

 

 

3.2.3.  POZOSTAŁE ZADANIA 

 

3.2.3.1 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ  

W ramach zadań zleconych oraz częściowo w zakresie zadań własnych realizowano 

sprawy związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej. 

Bieżącą konserwacją i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i przygotowaniem 

do rocznic zajmuje się – w ramach zakresu wpisanego do przeprowadzonego przetargu na 

utrzymanie zieleni miejskiej – Spółka z o.o. w Rokitkach  „Zieleń Miejska”.  

Zgodnie z  Porozumieniem zawartym w dniu 10.05.2007r. pomiędzy Wojewodą 

Pomorskim a Gminą Miejską w Tczewie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych na terenie Gminy  Miejskiej Tczew  Prezydent Miasta corocznie występował                     

z wnioskiem o  przyznanie   przez Wojewodę Pomorskiego dotacji na remonty, 

konserwację i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – które stanowią zadania 

zlecone. Z przyznanych środków  finansowych Urząd Miejski  corocznie  rozliczał się               

z Wojewodą Pomorskim. 

 

 



Wyszczególnienie remontów, konserwacji i utrzymania MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ                   
w latach 2006-2010 

(cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz obelisków i tablic pamiątkowych) 

 

W 2006 roku : 

 

Wykonano 

• projekt pomnika żołnierzy z lat 20-tych   

• oznakowanie nazwy „Skweru Weteranów II wojny światowej” na dwuramiennej i 

dwustronnej tabliczce umieszczonej na słupku 

• ekshumację z sześciu grobów szczątków żołnierzy „Błękitnej Armii”   z lat 20-tych , 

demontaż i wywiezienie 6 szt. starych pomników z 9 grobów, dostarczenie skrzynki 

na szczątki 

• nowy pomnik poległych żołnierzy „Błękitnej Armii”  zlokalizowanego na Cmentarzu 

przy ul. 30 Stycznia 

• utwardzono dojście do miejsca pamięci – pomnika żołnierzy „Błękitnej Armii” 

• oznakowanie skweru nazwą SKWER BOHATERÓW SZYMANKOWA na 

dwustronnej tabliczce umieszczonej na słupku. 

• nasadzenia krzewów ozdobnych na Cmentarzu Starym – przy pomniku żołnierzy z lat 

20-tych („hallerczyków”) 

• uzupełnienie łańcuchów przy słupkach wokół płyty na Cmentarzu Żołnierzy 

Radzieckich przy ul. 30 Stycznia 

• projekt tablicy pamiątkowej upamiętniającej działaczy NSZZ SOLIDARNOŚĆ- 

mieszkańców Tczewa – internowanych podczas stanu wojennego  

• montaż płyty granitowej na wiązanki i znicze pod płyta pamiątkową poświęconą 

internowanym działaczom NSZZ Solidarność wraz z pracami dodatkowymi 

wynikającymi z jej montażem na budynku portierni EATON 

 

W 2007 roku : 

Wykonano: 
 

• tablicę pamiątkową informującą  o miejscu obozu przejściowego na  terenie dawnej 

fabryki Arkona – obecnie Centrum Regionalno-Wystawienniczego Dolej Wisły  

• płytę granitową z nazwiskami żołnierzy na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej 

przy ul. 30 Stycznia w Tczewie  
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• uzupełniono  nasadzenia krzewów ozdobnych na terenie cmentarzy wojennych w 

Tczewie  

•  zakupiono książkę autorstwa Czesława Glinkowskiego Przywróćmy pamięć –– 250 

szt. 

• odcinek nowego ogrodzenia z elementów betonowych  przy Cmentarzu Komunalnym 

ul. Rokicka w Tczewie od strony wysypiska 

 

W roku 2008 

• opracowano koncepcję  zagospodarowania terenu miejsca pamięci poświęconego 

poległym w okresie 1939-45  na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia w Tczewie 

• opracowano  wizualizację  w formie elektronicznej i papierowej terenu w rejonie 

miejsca pamięci na cmentarzu przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie 

• wykonano  płytę granitową  przeznaczoną do ustawiania zniczy przed pomnikiem 

Jana Pawła II - zlokalizowanym na skwerze przy rozwidleniu ulic Rokickiej                  

i Jagiellońskiej 

• wykonano  projekt budowlano-wykonawczy  oświetlenia miejsca pamięci                       

na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia w Tczewie  

• zamontowano łańcuchy  ozdobne przy pomniku na Cmentarzu Radzieckim przy ul. 30 

Stycznia w  Tczewie 

• wykonano  odcinek nowego ogrodzenia z elementów betonowych na Cmentarzu 

Komunalnym od strony wysypiska ul. Rokicka w Tczewie  

 

 

W roku 2009 

 

       Wykonano : 

 

• rzeźbę przydrożną przy drodze prowadzącej  do grobów masowych w Szpęgawsku 

p.n. Golgota Kociewia. Dotacja dla Gminy Starogard Gdański 

• stację Drogi Krzyżowej „Szpęgawsk - Golgota Kociewia” 

• budowę oświetlenia terenu miejsca pamięci narodowej  na Cmentarzu tzw.  Starym 

przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie, 

• prace kamieniarsko-renowacyjne wraz z wykonaniem nowej tablicy na pomniku  

znajdującym się na Cmentarzu tzw. Starym przy ul. 30 Stycznia w Tczewie , 
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• urządzenie 45 m2 trawnika z rolki na terenie modernizowanego miejsca pamięci na 

Cmentarzu  „Starym” przy ul. 30 Stycznia w Tczewie, na którym znajdują się 

kwatery pochowanych ofiar terroru, pomordowanych przez Niemców w latach 1939-

1945 , 

• wzór i model korony dla orła na pomniku ofiar terroru pomordowanych                      

w latach 1939-1945, 

• napis nowo upamiętnionego nazwiska żołnierza AR oraz korekta napisu              na 

tablicy poświęconej m.in. AK 

•  modernizację terenu miejsca pamięci na Cmentarzu przy ul. 30 Stycznia  w Tczewie 

polegającą na podniesieniu obrzeży i krzyży kwater zbiorowych ofiar terroru, 

pomordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 oraz utwardzenie terenu miejsca 

pamięci wokół pomnika -  

• dokonano  chemicznego czyszczenia Pomnika Patriotów  na Pl. Patriotów w Tczewie  

oraz pomnika poświęconego ofiarom terroru, pomordowanym przez Niemców w  

latach 1939-1945 na Cmentarzu „Starym” przy ul. 30 Stycznia w Tczewie, 

• usunięto graffiti i zabezpieczono środkami anty-graffiti na pomniku  Cmentarza 

Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. 30 Stycznia w Tczewie 

• nadzorowano wykonanie zadania p.n.:  “Wykonanie prac modernizacyjnych na  

terenie miejsca pamięci narodowej na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia w Tczewie”   

 

DODATKOWO: W związku z przypadającą w 2009 roku 70 rocznicą wybuchu II wojny 

światowej i oczekiwanym licznym udziałem gości na uroczystościach rocznicowych 

zrealizowano ze środków budżetowych zadanie związane z modernizacją miejsca pamięci 

znajdującego się na Placu Kombatantów II Wojny Światowej przy rozwidleniu ulicy Jana 

z Kolna. Wykonano zmianę usytuowania obelisku z tablicą (przeniesienie na skraj skarpy) 

wraz z utwardzeniem placu  i zagospodarowaniem w zieleń. 

 

  W roku 2010 : 

• zdemontowano i przeniesiono orła oraz wykonano nową podstawę znajdującą               

się na pomniku zbiorowej mogiły poległych w latach 1939-45 na Cmentarzu 

„Starym” przy ul. 30 Stycznia w Tczewie  
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3.2.3.2   ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ ORAZ  
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO 

 

Zadania obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w latach 2006 – 2010 

realizowano w oparciu o coroczne Wytyczne Starosty Tczewskiego – Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu oraz Wytyczne Prezydenta Miasta Tczewa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta. 

 

1. Zasadniczymi celami działania były: 

 

• Przygotowanie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej 

i zarządzania kryzysowego; 

• Doskonalenie współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, społecznymi 

organizacjami ratowniczymi i placówkami oświatowymi w dziedzinie realizacji zadań 

z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

• Opracowanie i dostosowanie planu reagowania kryzysowego miasta do wymogów 

określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz zintegrowanie przedsięwzięć 

z zakresu obrony cywilnej z planem reagowania kryzysowego; 

• Opracowanie planu organizacji, rozwinięcia i działania zastępczych miejsc szpitalnych 

w Tczewie; 

• Zakończenie prac związanych z opracowaniem Planu ochrony zabytków miasta  

Tczewa na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 

• Doskonalenie systemu rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania ich wystąpieniu; 

• Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej Urzędu i specjalistów od zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej. 

 

2. Głównymi zadaniami zrealizowanymi z zakresu obrony cywilnej i zarządzania  

 kryzysowego w latach 2006 – 2010 były: 

 

a) w zakresie zadań ogólnych: 

 

� opracowanie Tczewskiego Planu reagowania kryzysowego miasta Tczewa wraz z 

załącznikami funkcjonalnymi i zatwierdzenie przez Starostę ; 

� opracowanie Planu organizacji, rozwinięcia i działania zastępczych miejsc szpitalnych                 

w Tczewie i uzgodnienie go z PUW w Gdańsku; 
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� opracowanie Zabytków Planu ochrony zabytków miasta Tczewa na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych przez Wydział Planowania Przestrzennego 

Miasta i uzgodnienie   z Wojewódzkim Konserwatorem; 

� doskonalenie współpracy ze służbami uczestniczącymi w reagowaniu na sytuacje 

kryzysowe (powódź, wichura, epidemia, atak zimy itp.); 

� doskonalenie współpracy z komórkami właściwymi ds. obrony cywilnej                                

w instytucjach, przedsiębiorstwach, społecznych organizacjach ratowniczych                           

i placówkach oświatowych w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń; 

� coroczne uaktualnianie bazy danych o Niebezpiecznych Substancjach Chemicznych 

znajdujących w zakładach pracy, hurtowniach i stacjach paliw na terenie miasta; 

� doskonalenie wykrywania i alarmowania UM  w realizacji procedur podczas zagrożeń 

klęskami żywiołowymi, uderzeniami bronią jądrową i chemiczną poprzez udział                

w 3 wojewódzkich, 4 powiatowych treningach systemu wykrywania i alarmowania 

oraz przeprowadzenie 9 szkoleń doskonalących;                  

� przeprowadzenie 3 treningów w alarmowaniu miasta po skażeniach z głośnym 

włączeniem syren alarmowych i z emisją komunikatów ostrzegawczych, sygnałów 

alarmowych i zalecanych sposobów postępowania mieszkańców przez Telewizję 

TeTka i Radio Fabryka; 

� przeprowadzenie miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania                   

w sytuacji wystąpienia skażenia wody  w wodociągach; 

� utrzymywanie w sprawności Miejskiego Scentralizowanego Systemu Alarmowego 

(kontrole sprawności codzienne, miesięczne, konserwacje półroczne); 

� systematyczne ostrzeganie mieszkańców miasta i zakładów pracy (instytucji)                

o zagrożeniach warunkami atmosferycznymi przy współudziale ZHU TELKAB            

i Biura Promocji UM;   

� rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta zmienionych komunikatów 

ostrzegawczych i sygnałów alarmowych; 

� przeprowadzenie szkolenia obsady Stałego Dyżuru. 

 

b) w zakresie planowania cywilnego: 

• aktualizowanie Planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Tczewa; 

• dokonanie gruntownej aktualizacji Planu obrony cywilnej miasta Tczewa; 

• aktualizowanie Planu operacyjnego funkcjonowania gminy miejskiej Tczew                   

w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; 
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• coroczne współuczestniczenie w prowadzeniu wspólnie z placówkami 

oświatowymi Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

poświęconego powszechnemu bezpieczeństwu; 

• coroczne współuczestniczenie w prowadzeniu wspólnie z Zarządem Rejonowym 

Polskiego Czerwonego Krzyża Mistrzostw Pierwszej Pomocy Medycznej, 

• przygotowywanie i obsługiwanie posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego; 

 

c) w zakresie zabezpieczenia logistycznego: 

• przeprowadzenie inwentaryzacji budowli ochronnych (schronów i ukryć); 

• uaktualnienie we współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Planu 

zabezpieczenia miasta w wodę w warunkach specjalnych; 

• coroczne przeprowadzenie kontroli zabezpieczenia i konserwacji publicznych studni 

awaryjnych; 

• poszerzenie zasięgu oddziaływania syren miejskiego scentralizowanego systemu 

alarmowego z 70 % do 95 % zamieszkałego obszaru miasta poprzez zakup                   

i montaż 2 syren alarmowych (w tym 1 elektronicznej) oraz włączenie      w system 

syreny Eaton Truck Components; 

• zakupu i montaż anten do centrali alarmowej, radiotelefonu oraz anten RTV                 

w Stanowisku Kierowania Szefa OC Miasta (schron pod Szkołą Podstawową Nr 8 

przy ul. Armii Krajowej 70); 

• zakup i montaż radiotelefonu wraz z anteną dla potrzeb łączności Straży Miejskiej               

w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Powiatu; 

• zakup 8 przenośnych radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego; 

• racjonalne gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej użyczonym nieodpłatnie przez 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; 

• przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej; 

• dokonywanie stałej rotacji sprzętu OC w instytucjach, placówkach oświatowych            

i przedsiębiorstwach na terenie miasta posiadających sprzęt na podstawie umowy 

użyczenia; 

• dokonywanie przeglądu i  wybrakowania użytkowanego sprzętu OC; 
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• przekazywanie do utylizacji sprzętu, który utracił swoje cechy przydatności                

do użytkowania; 

• przyjmowanie sprzętu OC z reorganizowanych zakładów pracy; 

• dokonywanie legalizacji i naprawy przyrządów dozymetrycznych; 

• przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych posiadanego sprzętu; 

• dokonywanie zakupu sprzętu i wyposażenia zgodnie z ustalonym planem budżetowym 

na poszczególne lata; 

• utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia przeznaczonego 

na zabezpieczenie przeciwpowodziowe; 

• utrzymywanie pomieszczeń magazynowych   w odpowiednim stanie technicznym 

wraz z ich wyposażeniem; 

• utrzymywanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej budowli ochronnej przeznaczonej 

na Stanowisko Kierowania Szefa Obrony Cywilnej Miasta, 

• dokonywanie zakupu łóżek składanych i kocy  na  wyposażenie zastępczych miejsc 

szpitalnych, 

• dokonywanie reorganizacji oraz częściowej likwidacji formacji OC, dostosowując je 

do aktualnych potrzeb i możliwości zakładów pracy, 

• przeprowadzanie szkoleń z pracownikami ds. OC w zakładach pracy. 
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IV. REALIZACJA CELÓW I MONITORING STRATEGII 

ROZWOJU TCZEWA 

 

W roku 2008 kontynuowane były prace dotyczące 

aktualizacji Strategii Rozwoju Tczewa. 

Przeprowadzono dwukrotnie konsultacje                        

z Radnymi Rady Miejskiej i ostatecznie nowa wersja Strategii została przyjęta Uchwałą Nr 

XXIII/188/2008 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2008 r. 

Uchwalona Strategia zobowiązała Prezydenta Miasta do powołania Rady Strategii Rozwoju 

Tczewa. W tym celu Prezydent Tczewa wydał zarządzenie Nr 730/2008 z dnia 19.08.2008 r. 

w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady powołania, określenia składu, zakresu zadań i trybu 

pracy Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa". W wyniku 

dwukrotnego ogłoszenia publicznego została powołana Rada Strategii Zarządzeniem Nr 872 

Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31.12.2008 r.,     w następującym składzie: 

1. Mirosław Augustyn   - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa 

2. Krzysztof Misiewicz   - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa 

3. Roman Kucharski   - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa  

4. Karolina Chamska   - przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 

5. Mirosław Pobłocki   - przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa 

6. Zenon Drewa    - przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa 

7. Magdalena Okapiec-Kortas - przedstawiciel organizacji pozarządowych 

8. Kazimierz Smoliński  - przedstawiciel organizacji pozarządowych 

9. Mirosław Ostrowski  - przedstawiciel organizacji pozarządowych 

10. Piotr Kończewski   - przedstawiciel organizacji pozarządowych 

11. Roman Liebrecht   - przedstawiciel sektora przedsiębiorczości 

12. Andrzej Konieczny  - przedstawiciel sektora przedsiębiorczości 

13. vakat - przedstawiciel samorządu powiatowego (nie 

odpowiedziano na zaproszenie) 

 

W celu wykonania zobowiązania związanego z roczną oceną realizacji celów strategii 

dokonano analizy zadań w ramach celów strategii oraz przygotowano założenia do pomiarów 

celów, czyli zestaw wskaźników wraz z ich miarami bazowymi. Materiał został 
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przedstawiony na I spotkaniu Rady Strategii i uzyskał pozytywną opinię Rady                                 

z rekomendacją dla celów Strategii i sposobu monitorowania realizacji. 

Działania dotyczące Strategii Rozwoju Tczewa - zarządzanie wdrażaniem celów 

strategicznych zostało wzmocnione w roku 2009 poprzez projekt „Tworzenie                                  

i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń 

europejskich” (punkt  3.1.11- 4.2. niniejszego sprawozdania).  

Na podstawie rezultatów projektu wdraża się nowy system oceny realizacji strategii,                       

z wykorzystaniem opracowanego modelu wskaźników ekonomicznych i społecznych. Wyniki 

przedstawiono na II Spotkaniu Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta 

Tczewa w kwietniu 2010 r. i uzyskano jednogłośną pozytywną opinię dla kontynuacji 

opracowanego modelu monitorowania i oceny wdrażania celów Strategii.  

 

Tczew, jeden głównych ośrodków subregionalnych Pomorza wykorzystuje swoją szansę na 

rozwój i podnoszenie jakości życia jego mieszkańców poprzez systematyczne działania 

inwestycyjne, społeczne i kulturalne. Cele rozwojowe zostały zawarte w                                         

4. domenach uchwalonej Strategii Rozwoju Tczewa. Poniżej zawarto przedstawienie domen i 

kluczowych zadań prowadzonych na rzecz wdrażania ich celów. 

 

Domena I - Wzrost atrakcyjności gospodarczej – kierunek rozwoju wdrażany za sprawą 

korzystnego położenia na szlakach komunikacyjnych: przy drodze krajowej nr 1                          

i w sąsiedztwie autostrady A1, tras związanych z rozwijającymi się centrami logistycznymi. 

W obszarze zainteresowania samorządu znajdują się działania na rzecz wspierania małej                    

i średniej przedsiębiorczości oraz wzmacniania kontaktów z zakładami Pomorskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 

Stymulowanie tej aktywności realizuje się poprzez projekt realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wyremontowany budynek przy ul. Obrońców 

Westerplatte 3 pozwoli utworzyć Dom Przedsiębiorcy, w którym powstanie mały inkubator 

przedsiębiorczości, ośrodek doradczy w biznesie, a także promowana będzie innowacyjność 

w aktywność małej i średniej przedsiębiorczości. 

Rozwój gospodarczy miasta wspierają inwestycje wzmacniające infrastrukturę komunalną 

miasta. Budowa składowiska odpadów pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami – 

Tczew”, spowoduje, iż odpady komunalne z regionu powiatów malborskiego, tczewskiego, 

nowodworskiego oraz gdańskiego ziemskiego, będą w całości odebrane            od wytwórców 

i zagospodarowane. Zostaną poddane odzyskowi, przetworzeniu                                                 
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oraz unieszkodliwieniu. Jest to jeden z największych projektów unijnych realizowanych              

w Województwie Pomorskim. Natomiast projekt pn. „Kompleksowe wyposażenie                

w kanalizację sanitarną miasta Tczew – Etap IV” współfinansowany z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozwoli na podłączenie wszystkich mieszkańców 

miasta Tczewa do oczyszczalni ścieków Tczew oraz stworzy warunki           do podłączenia 

nowych mieszkańców miejscowości Czarlin oraz w przyszłości mieszkańców miejscowości 

Bałdowo, Knybawa, Gniszewo, Śliwiny. Projekt pozwoli na utrzymanie 100% stopnia 

zwodociągowania Miasta Tczew. 

 

W ramach działań wspierających rozwój gospodarczy podjęto działalność informacyjno-

marketingową. Opracowano i wydano formie reklamowej ofertę sprzedaży nieruchomości 

gminnych oraz przewodnik dla zakładających działalność gospodarczą z lokalnymi danymi 

teleadresowymi.  

 

Domena II - Rewitalizacja starego miasta i obszaru 

nadwiślańskiego – Powrót Tczewa nad Wisłę – kluczowy 

kierunek rozwoju miasta o bogatej tradycji i wartościach 

historycznych. Lokalną unikalną jego wartością jest Stare Miasto     

i obszary nadwiślańskie. Prowadzone od lat konsekwentne działania w ramach własnego 

budżetu, wspierane także dofinansowaniem zewnętrznym (kolejne projekty realizowane w 

ramach programów: Phare, Kontraktu Wojewódzkiego, Inicjatywy wspólnotowej Interreg 

IIIA i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) doprowadziły do 

spójnego zagospodarowania obszaru nadwiślańskiego. Jego główne elementy to urządzenie 

terenu rekreacyjnego i przystań rzeczna, jako jedyny obiekt o takim standardzie na Wiśle. 

Teren ciągle o silnym potencjale rozwojowym, zyska od listopada tego roku ścieżkę 

promującą zasoby przyrodnicze rzeki, jednocześnie obszaru Natury 2000. Do roku 2013 Stare 

Miasto zyska odnowiony wygląd za sprawą projektu „Rewitalizacji strefy A obszaru 

zdegradowanego”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego.  

W upływającej kadencji znacząco poprawiono także wizerunek parku miejskiego, 

prowadzono prace porządkowe, wykonano prześwietlenia, nowe nasadzenia, wzmocnienie 

skarp i wprowadzono nowe atrakcyjne elementy zagospodarowania.  

Działania rewitalizacyjne są stale wzmacniane cyklicznymi imprezami kulturalnymi                

i sportowymi na bulwarze nadwiślańskim i na Starym Mieście.  
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Wzmocnienie bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym nastąpiło poprzez stworzenie               

i uruchomienie działalności centrum monitoringu w budynku przy ul. Wąskiej.   

 

Na rzecz II domeny Strategii podjęto działania we współpracy w Lokalną Organizacją 

Kociewie, polegające na stworzeniu produktu turystycznego Tczewa. Celem było 

wprowadzenie potencjału turystycznego miasta do Strategii Rozwoju Produktów 

Turystycznych Województwa Pomorskiego. W myśl polityki „Powrotu Tczewa                  

nad Wisłę” wykorzystano ideę  komplementarności efektów dotychczasowych projektów 

miasta, produkt zyskał miano „Tczewa Nadwiślańskiego” i został zintegrowany w ramach 

subregionu kociewskiego z innymi jego produktami jak „Opanuj Gniew” (którego trzonem 

jest zamek w Gniewie), „Pelplin miasto z duszą” (zbudowanego na bazie Katedry 

Pelplińskiej) i „Kociewie na rowerze” (dotyczący szlaków rowerowych Kociewia). Jednostką 

integrującą informację i działania w subregionie jest Lokalna Organizacja Turystyczna 

Kociewie. „Tczew Nadwiślański” to inicjatywa scalenia nadwodnego wizerunku Tczewa            

i przedstawienia wartościowego elementu Kociewia.             

 Na produkt składają się 4 elementy: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły            

w Tczewie, Przystań rzeczna, historyczne Stare Miasto i ścieżki rowerowe łączące obszar 

nadwiślański ze szlakami rowerowymi Kociewia.  

Produkt posiada stronę internetową www.tczewnadwislanski.pl, na którą wprowadzane są 

dane ogólne, a jej głównym przesłaniem jest połączenie stron internetowych poszczególnych 

elementów produktu oraz podnoszenie i wyrównywanie poziomu jakości informacji 

poszczególnych obiektów.   

 

1. Rewitalizacja społeczna 

 

Program Rewitalizacji obejmuje również szereg działań o charakterze społecznym. Są to 

projekty aktywizujące mieszkańców Starego Miasta, skierowane do osób starszych, 

niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Są to m.in. programy i projekty, których głównym operatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, poprzez Forum Inicjatyw Społecznych na Starym Mieście: 

- „Stuk- Puk. Otwórz drzwi pomogę Ci”  

. Celem było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niewychodzących z domu z uwagi 

na wiek i niepełnosprawność. Realizowano program warsztatów z zakresu animacji 
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społecznej, warsztaty obsługi urządzeń typu: laptop, odtwarzacz mp3, mp4, ramka cyfrowa, 

dyktafon, aparat cyfrowy; 27 animacyjnych wizyt domowych.  

 

- Gminne Centrum Informacji  

Jego działalność skierowana jest do osób bezrobotnych, ukierunkowana na aktywizowanie do 

efektywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy. Oferta skierowana do klientów 

obejmuje  w szczególności instruktaż komputerowy w zakresie obsługi systemu operacyjnego 

Windows Vista oraz programów Word, Excel, Publisher, Powerpoint oraz tworzenie stron 

internetowych w HTML,  możliwość korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do 

Internetu w zakresie poszukiwania pracy, naukę bezwzrokowego maszynopisania, naukę 

języków obcych. 

 

- Miejski Klub Pracy 

Program MKP skierowany jest do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i do 

młodzieży ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program obejmuje: Spotkania z 

Liderem Klubu Pracy -głównym celem spotkań jest przygotowanie uczestników do 

intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy; zajęcia obejmują warsztaty z komunikacji i 

motywacji, naukę aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, zasady pisania życiorysu 

i listu motywacyjnego, naukę radzenia sobie ze stresem, zajęcia relaksacyjne oraz zajęcia 

komputerowe z dostępem do Internetu i spotkania z terapeutą.  

 

- Centrum Aktywności Lokalnej 

Inicjatywa polegająca na organizowaniu społeczności lokalnej, której zadaniem jest 

przywrócenie zdolności podejmowania własnych inicjatyw. Główne cele to m.in.: 

wykorzystywanie dla realizacji lokalnych inicjatyw potencjału tkwiącego w jednostkach i 

grupach społecznych, integrowanie organizacji, instytucji oraz mieszkańców miasta do 

podejmowania wspólnych działań, propagowanie wolontariatu i tworzenie sieci samopomocy 

w diagnozowanych potrzebach. 

 

- Klub Integracji Społecznej 

Jego głównym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Adresatami są osoby długotrwale bezrobotne w różnym 

przedziale wiekowym oraz o zróżnicowanym poziomie wykształcenia 
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Działania prowadzone w ramach projektu to: warsztaty z zakresu efektywnego poszukiwania 

pracy oraz podstaw przedsiębiorczości, szkolenia komputerowe z podstaw obsługi komputera, 

poradnictwo psychologiczne – zajęcia psychoedukacyjne, poradnictwo terapeutyczne – dla 

uczestników projektu w celu przybliżenia problematyki choroby alkoholowej jako jednej z 

częstych powodów bezrobocia, obalenie stereotypów, poradnictwo prawne – warsztaty 

dotyczące stosunku pracy, pozyskiwanie miejsc pracy dla uczestników projektu. 

 

- Punkt Poradnictwa Społecznego „Puls” 

Zadaniem Punktu jest świadczenie mieszkańcom naszego miasta specjalistycznego 

poradnictwa z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej, w tym poprzez pomoc w 

przygotowaniu dokumentacji, informowanie o zadaniach instytucji i organizacji pomocy 

społecznej i jej specjalistycznych jednostek. Usługi realizowane w ramach poradnictwa 

indywidualnego.  

 

- Nauka języków obcych 

Zajęcia organizowane dla osób starszych oraz osób bezrobotnych nauki języków obcych: 

angielskiego i niemieckiego. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy.  

 

- Pogotowie wolontarystyczne 

 Forum Inicjatyw Społecznych rozwija ruch wolontarystyczny, dając szansę osobom 

zainteresowanym na wykorzystanie posiadanych umiejętności, zdobycie doświadczenia oraz 

rozwijanie własnego potencjału. Wolontariusze świadczą usługi na rzecz wybranych 

placówek MOPS. Do ich głównych zadań należy pomoc w realizacji projektów, pracach 

administracyjno-biurowych, prowadzeniu instruktaży komputerowych oraz prace 

porządkowe. Wolontariusze Forum Inicjatyw Społecznych W ramach funkcjonowania 

Pogotowia zorganizowano warsztaty dla młodzieży „Krok do wolontariatu” oraz 

„Wolontariat - kuźnia talentów”. 

 

- Bank Czasu – Bankiem Życzliwości 

Realizowane są zadania dot. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 

osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie sieci oparcia społecznego i ruchu samopomocy w 

ramach banku czasu. Ideą jest pośredniczenie w bezgotówkowej wymianie usług i pomocy. 

Katalog świadczonych usług to 60 kategorii, w tym usługi w zakresie animacji społeczności 
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lokalnej, tworzenia sieci oparcia społecznego dla osób niewychodzących z domu (m.in. 

organizacja wizyt, pomoc w pracach domowych), aktywizacji edukacyjno-kulturalnej.   

 

-  Cafe Senior.  

Działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób 

starszych. Organizowane są m.in. spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, wieczorki 

poetyckie, spotkania z cyklu „Świat różnych kultur” oraz spotkania integracyjne.  

 

- Święto ulicy Łaziennej.  

W ramach obchodów Ogólnopolskiej Kampanii „Czerwiec Aktywnych Społeczności” 

realizowano święto ulicy Łaziennej. Inicjatywa o charakterze animacyjnym umożliwiła 

integrację osób, głównie ze Starego Miasta.  

 

- Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Tczewie 

Działanie zrealizowane w niecce przy ulicy Łaziennej 5 w formie festynu miejskiego. 

Inicjatywa miała charakter międzypokoleniowej zabawy plenerowej połączonej z konkursami 

i pokazami artystycznymi. W obchodach wzięli udział mieszkańcy miasta, w szczególności 

osoby starsze i niepełnosprawne. Do realizacji obchodów zaangażowano 8 partnerów: 

Centrum Kultury i Sztuki, Fundacja Domu Kultury, Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa 

Specjalnego, Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej, Spółdzielczy Dom 

Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej, Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” Przedszkole 

Publiczne Nr 9, Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.  

 

- Wystawy promujące aktywność artystyczną członków lokalnej społeczności:  

Organizowano wystawy artystów amatorów m.in.: prac malarstwa olejnego Stanisława 

Buczkowskiego, prac rękodzielniczych: filc, papier malowanie na szkle, decoupage, 

wykonanych przez uczestników projektu „Letniej Kawiarenki dla Seniora Cafe Senior”, prac 

haftu krzyżykowego Alicji Kiwatrowskiej, prac malarstwa olejnego Pawła Galińskiego. 

 

Ponadto w różnych obiektach publicznych Starego Miasta organizowane są wystawy 

tematyczne, biesiady Literackie, promocje książek, prelekcje i konferencje historyczne, 

aranżacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, pensjonariuszy środowiskowych domów 

samopomocy, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestników Kawiarenki dla 

Seniora. 
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Domena III - Wysoka jakość mieszkalnictwa i usług miasta  

Rozwijające się usługi komercyjne i publiczne umożliwiają 

kształtowanie klimatu miasta przyjaznego do zamieszkania, 

zapewniającego podstawowe i wiele ponadpodstawowych usług 

oraz wypoczynek, a także dogodny dostęp do centrum akademickiego i ośrodków kultury w 

trójmieście. Tczew posiada atrakcyjną ofertę terenów mieszkaniowych i sprzyja rozwojowi 

usług. Wzmocnienie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w relacjach                                          

z Trójmiastem następuje poprzez podejmowanie inwestycji miejskich i regionalnych. Tczew 

realizuje swój projekt przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego, dotyczący uporządkowania i wprowadzenia nowoczesnych 

rozwiązań komunikacyjnych przy dworcu PKP, stworzenie zintegrowanego węzła 

przesiadkowego komunikacji zbiorowej miejskiej, regionalnej i krajowej. Koszt 

inwestycji wynoszący ok. 26 mln zł został wzmocniony dotacją Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego w wysokości ok. 12 mln zł.  

 

Poprawa jakości obsługi mieszkańców stała się celem kolejnego projektu „Wrota Tczewa, 

dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Polega on na stworzeniu nowoczesnego 

portalu miejskiego odpowiadającego współczesnym standardom informacyjno-

komunikacyjnym. To przedsięwzięcie wielowątkowe dotyczące zintegrowanego pakietu 

usług elektronicznych skierowanych szczególnie do mieszkańców Tczewa. Projekt zyskał 

wysoką ocenę konkursową i będzie wdrażany  w latach 2011-2012. 

 

W zakresie celu związanego z promocją zdrowia prowadzono szereg działań dotyczących 

organizacji i dofinansowania badań profilaktycznych dla dzieci i dorosłych mieszkańców, 

które zawsze spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ponadto zmodernizowano teren 

wokół ośrodka zdrowia przy ul. Jagiellońskiej.  

 

Domena IV - Wzmocnienie potencjału kulturowego i społecznego – realizowane poprzez 

wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym podnoszenie poziomu aktywności 

obywatelskiej i samoorganizacji. Cechą domeny jest intensyfikowanie współpracy sektora 
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publicznego i pozarządowego na rzecz realizacji polityki społecznej miasta, a także                         

w obszarze turystyki, promowania dziedzictwa historycznego  i kulturalnego. 

W obszarze działań społecznych miasto rozwija system grantowy, który pozwala                  

na efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez przekazywanie im zadań 

gminnych w obszarach tematycznych: edukacja i opieka wychowawcza, pomoc społeczna, 

ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

Samo także przeprowadziło szereg zadań, w tym promocyjnych, wzmacniając w ten sposób 

działania na rzecz integracji, współpracy mieszkańców i budowania ich otwartości                          

we współczesnej Europie. 

Poniżej informacja o zrealizowanych z dobrym efektem projektach. 

 

Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie tożsamości kulturowej obszaru przygranicznego w 

Tczewie i Kłajpedzie” przyczyniła się do zacieśnienia współpracy w zakresie 

dziedzictwa kultury pomiędzy Tczewem oraz partnerem z Kłajpedy. Działania 

na rzecz propagowania dziedzictwa kultury regionalnej partnerów w swoich 

miastach oraz w mieście każdego z partnerów przyjęły formę imprez masowych 

zorganizowanych zarówno w Kłajpedzie (Festiwal Folklorystyczny)                                            

jak i w Tczewie (Festiwal Familiada, Dni Ziemi Tczewskiej). Uzupełnienie imprez stanowił 

panel edukacyjny dla działaczy kultury w postaci konferencji i warsztatów.  

 

Rok 2008 został określony rokiem Dialogu Międzykulturowego w Unii Europejskiej. Tczew 

w tym roku zrealizował projekt „Dialog o tolerancji – obóz dla młodzieży z miast 

partnerskich Tczewa”. W zaplanowanym letnim obozie udział wzięli przedstawiciele 

czterech państw: Litwy, Łotwy, Francji oraz Polski. Jego uczestnikami była młodzież                      

w wieku od 13 do 16 lat. Obóz przeprowadzono na terenie bazy harcerskiej, niedaleko 

miejscowości Osiek. Obóz trwał 10 dni. W trakcie realizacji projektu młodzież miała 

możliwość przeprowadzenia wspólnego dialogu, zmierzenia się                      

z zakorzenionymi głęboko stereotypami, polepszenia wzajemnych 

stosunków oraz zastanowienia się nad wspólnymi planami                         

i marzeniami. – Młodzi europejczycy uczestniczyli w licznych zajęciach sportowych, m.in.                

z zakresu żeglarstwa, strzelectwa, wspinaczki, terenoznawstwa, biegów na orientację oraz 

gier zespołowych. Na warsztatach tematycznych zgłębiano zagadnienia dotyczące 

nietolerancji i dyskryminacji we współczesnej Unii Europejskiej. Zaprezentowano państwa 
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poszczególnych uczestników, jak również zrealizowano wspólne wycieczki oraz zajęcia 

rekreacyjne. 

 

W projekcie „Edukacja Formą Sukcesu Miast Pomorskich – Kwidzyn, Malbork, 

Starogard Gdański, Tczew” uczestnikami były osoby aktywne zawodowo na terenie 

województwa pomorskiego. Łącznie przeszkolono ok. 1800 osób. Szkolenia przeprowadzono 

równolegle oprócz Tczewa w miastach Kwidzyn, Malbork i Starogard Gdański. Uczestnicy 

otrzymali okazję do podniesienia swoich kwalifikacji, dzięki czemu wzmocnili swoją pozycję 

zawodową. W Tczewie przeprowadzono szkolenia językowe (na różnych poziomach 

zaawansowania), komputerowe, z dziedziny komunikacji społecznej, zamówień publicznych, 

marketingu i reklamy, pozyskiwania środków UE, księgowości, rachunkowości i finansów z 

modułami językowymi oraz kurs operatorów obrabiarek CNC. W Tczewie w projekcie 

uczestniczyło 308 osób, natomiast szkolenia ukończyły 284 osoby, z czego 145 osób                   

w zakresie języków obcych.  

 

Aktywizacja niewykorzystanego potencjału społecznego możliwa stała 

się dzięki projektowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

Tczewie pn.: „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji”. Dzięki niemu przeszkolono 30 osób w wieku 

produkcyjnym, poszukujących pracy oraz korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. W ciągu pięciu miesięcy trwania projektu, uczestnicy odbyli 

różne szkolenia zawodowe w tym szklenie z zakresu obsługi komputera, kilkugodzinne 

zajęcia grupowe ze specjalistami – prawnikiem, psychologiem, instruktorem terapii 

uzależnień, wizażysty-stylisty jak również z liderem klubu pracy. Uczestnicy projektu 

otrzymali dodatkowo pomoc finansową na czas trwania przedsięwzięcia oraz od września do 

grudnia 2008 r. uczestniczyli w pracach socjalnych       i pracach społecznie użytecznych.  
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V.    REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO    
NA LATA 2006-2013   

 
 

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2013 został uchwalony uchwałą Rady 

Miejskiej Nr XLVI/409/2006 dnia 29 czerwca 2006 r.  

W roku 2008 uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/209/2008  z dnia  25.09.2008 r. uchwała Nr 

XLVI/409/2006 z dnia 29.06.2006 została zmieniona. Zaktualizowany został załącznik do 

uchwały z wykazem zadań inwestycyjnych. Kolejna aktualizacja WPI  nastąpiła w dniu 

30.12.2009 r. w wyniku , której uchwała obowiązująca została zmieniona uchwałą Nr 

XL/363/2009. Ponownie został zaktualizowany do aktualnych potrzeb miasta oraz 

możliwości finansowych budżetu miasta załącznik do WPI z wykazem zadań inwestycyjnych  

 

� Sprawozdanie z realizacji zadań  inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym  zrealizowanych w okresie od listopada 2006 do 25.09.2008 r. czyli w 

okresie od początku trwania kadencji ( kiedy obowiązywała  Uchwała  Nr 

XLVI/409/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie  

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006-2013) 

do daty podjęcia pierwszej aktualizacji tej  uchwały: 

 

III.1.5 Nowa jakość usług w komunikacji  

 

-budowa parkingu  przy ul. Kubusia Puchatka 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r i zostało zrealizowane w 2008 r. ( pkt.3.1.7.2 

Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

 

-modernizacja pętli autobusowej przy ul. Konarskiego 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r. i  zostało w 2008 r.  zrealizowane ( 

pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 
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III.1.6 przygotowanie przez miasto dodatkowych obiektów i  zielonych  terenów 

rekreacyjno-sportowych 

-poprawa stanu boisk przyszkolnych: 

*modernizacja boiska SP 12 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2007r. a zostało zrealizowane w 2008 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.19) 

 

*modernizacja boiska SP 11 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI  na 2008r i zostało zrealizowane w2008 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.28) 

 

III.2.2 pozyskiwanie mieszkań do zasobu komunalnego  

*ul. Armii Krajowej 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2008 i zostało wykonane w 2008r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.15) 

 

III.2.3 Zapewnienie przez miasto terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

-budowa drogi przy TTBS 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na  2006,  natomiast wykonane zostało 

 w 2007 r. ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.2 p.pkt.6) 

 

-remont ul. Kruczkowskiego 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2007 r.  i zostało  wykonane w 2007 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.2 p.pkt.6) 

 

-remont ul. Tetmajera 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI do realizacji w 2007 r. Wykonane zostało w 2008 r. ( 

pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

 

-budowa ul. Chłopskiej 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2007 r.  i zostało  wykonane w 2007 r.  

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.2 p.pkt.6) 
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-remont ul. Chrobrego 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI  do realizacji na 2007 r., natomiast wykonane zostało  w 

2008. ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

 

-remont ul. Kołłątaja 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2007 r.  i zostało  wykonane w 2007 r.  

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.2 p.pkt.6) 

 

-budowa ul.Brzechwy, Pinokia, Braci Grimm 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2007 r.  i zostało  wykonane w 2007 r.  

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.2 p.pkt.6) 

 

-budowa ul. Księżniczki Dobrawy 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r.  i zostało  wykonane w 2008 r.  

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

 

-budowa ul. Jasia i Małgosi  

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r.  i zostało  wykonane w 2008 r.  

. ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

 

-remont ul. Wyzwolenia  

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r.  i zostało  wykonane w 2008 r.  

 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

 

-remont ul. Saperskiej 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r.  i zostało  wykonane w 2008 r. 

 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

  

-remont ul. Starowiejskiej 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r.  i zostało  wykonane w 2008 r. 

 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 
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-budowa ul. Czerwonego Kapturka 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r.  i zostało  wykonane w 2008 r. 

 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.4) 

 

� Sprawozdanie z realizacji zadań  inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym  zrealizowanych w okresie od 25.09.2008 r. (pierwsza aktualizacja 

WPI)  do 30.12.2009 r. (druga aktualizacja WPI) : 

 

II.1.1 Ożywianie  obszaru  poprzez  kreowanie  aktywnych  przestrzeni 

i miejsc publicznych z zachowaniem walorów historycznych  

i uwzględnieniem waterfrontu 

-budowa ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Nad Wisłą i ul. 

Nadbrzeżną 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2008 i zostało wykonane w 2008r. 

 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.8) 

 

II.1.3 Optymalizacja ruchu kołowego w obszarze Starego Miasta 

-Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „staromiejskiej”(rondo 

Piłsudskiego, Westerplatte, Jana z Kolna, Zamkowa Wodna, Nad Wisłą, Kołłątaja, 

Paderewskiego, rondo Piłsudskiego)-realizacja ul. Zamkowa 

*realizacja ul. Zamkowej 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2009  i wykonane zostało w 2009 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.4) 

 

II.2.1. Stałe badanie stanu komunalnych  zasobów mieszkaniowych 

 i podnoszenie ich jakości technicznej 

-remonty budynków mieszkalnych: 

*ul. Westerplatte 11 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2008 i zostało wykonane w 2008 r. 

 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.31) 

 

*ul. Zamkowa 8 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2008 i zostało wykonane w 2008 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.30) 



 258 

 

*ul. Lecha 9 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2008 i zostało wykonane w 2008 r. 

 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.32) 

 

III.1.3 Zapewnienie ochrony statusu i warunków bytowych rodzin 

-modernizacja terenu przed ZOZ Jagiellońska/Jagiełły 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2009 i zostało wykonane w 2009 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.7) 

 

-przebudowa ul. Jodłowej wraz z budową miejsc parkingowych przy  

ul. Topolowej 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2009 i zostało wykonane w 2009 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.4) 

 

 

III.2.1 Podnoszenie jakości komunalnego zasobu mieszkaniowego i usług oferowanych 

najemcom 

-budowa mieszkań komunalnych : 

*ul. Nowowiejska 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2008 r.  i zostało wykonane w 2008 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.16) 

 

III.2.4. Tworzenie klimatu miasta o podwyższonej jakości usług kultury, sportu i 

rekreacji 

-budowa nowych placów zabaw i terenów rekreacyjnych 

*niecka przy ul. Jedności Narodu 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2009 i zostało wykonane w 2009 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.18) 

 

-budowa pomieszczeń na szatnię i aulę przy G1 

Zadanie zaplanowano WPI na lata 2008-2009  i wykonano w latach 2008-2009 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.23) 
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-budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Ceglarskiej 

W WPI zaplanowano realizację zadania w latach 2008-2009. Zadanie zostało zrealizowane w 

2009 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.19) 

 

III.2.5 Wzmocnienie usług komunikacji , w tym powiązanie z systemem 

metropolitalnym 

-modernizacja ul. Nadbrzeżnej 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2009-2010. Zadanie zostało wykonane w 

roku 2009 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.4) 

 

� Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  zrealizowane w 

okresie od dnia 30.12.2009 r.(druga aktualizacja uchwały) do października 2010  

 

I.1.6 Zapewnienie terenów i infrastruktury umożliwiającej rozwój gospodarczy Tczewa 

  

-Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 

„Stanisławie” 

*dofinansowanie budowy wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI  na 2010 rok. Inwestycja została rozpoczęta ( pkt.3.1.7.2 

Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.1) 

 

-Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej” 

*ul. Rokicka 

Zadanie zaplanowane w WPI  do realizacji w latach 2008-2009 zostało wykonane. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt1) 

 

*modernizacja wiaduktu ul. 1 Maja 

Zadanie zaplanowane w WPI  do realizacji w latach 2009-2010 zostało wykonane  ( 

pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.2) 

 

-budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Czerwonego Kapturka 
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Zadanie zostało zaplanowane  w WPI  do realizacji na rok 2010. Zadanie nie zostało ujęte w 

budżecie miasta i nie jest realizowane w 2010 r. 

 

II.1.1 Ożywianie obszaru poprzez kreowanie aktywnych przestrzeni 

i miejsc publicznych z zachowaniem walorów historycznych i uwzględnieniem 

waterfrontu 

 

-rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z adaptacją budynku przy stacji pomp (ZWiK) 

dla celów edukacji ekologicznej  

Zadanie zaplanowane zostało w WPI na rok 2009 oraz 2012 i 2013.Zadanie zostało 

rozpoczęte w 2009 r. 

  

III.1.2 Poprawa stanu środowiska społecznego i przyrodniczego 

-budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów 

Zadanie zaplanowano  w WPI do  realizacji na lata 2010-2011. Zadanie zostało rozpoczęte w 

2010 r. 

 

III.2.1 Podnoszenie jakości komunalnego zasobu mieszkaniowego i usług oferowanych 

najemcom 

-partycypacja w kosztach budowy 10 mieszkań rocznie w zasobach TTBS 

Nie została zrealizowana 

 

-budowa mieszkań komunalnych : 

*ul. Prosta 

Zadanie zostało rozpoczęte zgodnie z WPI  w roku 2009 i  kontynuowane jest  

w 2010 r.  

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.9) 

 

III.2.4. Tworzenie klimatu miasta o podwyższonej jakości usług kultury, sportu i 

rekreacji 

-poprawa stanu boisk przyszkolnych: 

*modernizacja boiska SP5 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI  do realizacji na rok 2010 i jest w trakcie realizacji( 

pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.12) 
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-remont dachu w SP 5 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI do realizacji na 2010 r. Zadanie zostało częściowo 

wykonane. Koniecznym będzie jego dokończenie w 2011 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.12) 

 

-remont przedszkola nr 8 (dach i kuchnia) 

Zadanie  ( bez remontu dachu) zostało zaplanowane w  WPI  do realizacji na 2010 r. Zadanie 

zostało wykonane w 2010 r. ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.12) 

 

-dostosowanie przedszkoli do wymogów ppoż. 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI  do realizacji w 2010 r. W 2010 r. dostosowano budynek 

przedszkola Nr 8 do przepisów przeciwpożarowych 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.12) 

 

-remont przedszkola nr 9 

W 2010 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola. 

Zadanie jest w trakcie realizacji.  

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.6) 

 

-przebudowa obiektów przy pl. Grzegorza 

Zadanie zostało przewidziane w WPI do realizacji w 2011 r. Zadanie zostanie rozpoczęte w 

2010 r. i zakończone w 2011 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.8) 

 

III.2.5 Wzmocnienie usług komunikacji , w tym powiązanie z systemem 

metropolitalnym 

-uzbrojenie terenu os. Czatkowska 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI do realizacji w latach od 2008  do 2013.  

W roku 2008 i 2009 rozpoczęto realizację etapową budowy układu drogowego.  

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.3 p.pkt.3) 

 

-budowa ul. Obrońców Tczewa 

Na rok 2010  zaplanowano w WPI wykonanie dokumentacji zamiennej. 
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Zadanie nie zostało ujęte w budżecie miasta i nie jest realizowane w 2010 r. 

 

-modernizacja ul. Spółdzielczej 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI do realizacji na lata 2010-2011.Zadanie jest w trakcie 

realizacji( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.5) 

 

III.2.6 Tworzenie społeczeństwa informacyjnego 

-opracowanie i wdrożenie programu „Miejska ogólnodostępna sieć teletransmisji z 

terminalami internetowymi w obiektach publicznych i MŚP 

Zadanie zaplanowano w WPI na lata 2010-2013. Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 r. 

 

PROJEKTY   REALIZOWANE  Z  UDZIAŁEM  ŚRODKÓW  UE 

I.1.3 Tworzenie warunków umożliwiających lokalizację nowych oraz rozwój już 

istniejących małych i średnich firm w Tczewie 

-realizacja projektu „Miejski Dom Przedsiębiorców w Tczewa”  

Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia projektu-marzec 2011 r. ( 

pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4p.pkt.11,pkt.5 p.pkt.7) 

 

II.1.1 Ożywianie obszaru poprzez kreowanie aktywnych przestrzeni  

i miejsc publicznych z zachowaniem walorów historycznych  

i uwzględnieniem waterfrontu 

-Planty staromiejskie-rewitalizacja obszaru zdegradowanego: 

*droga widokowa 

� ul.Krótka-Pl.Hallera-Podgórna-łącznik Zamkowa /bulwar 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2009 rok i wykonane w 2009 r. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.5) 

� fontanna na Placu Hallera 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na 2010 r. Nie zostało ujęte w budżecie miasta i nie 

jest realizowane w 2010 r. 

 

� remont budynku przy ul. Chopina 33 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w WPI  na 2010 r. Przetarg na wybór 

wykonawcy robót budowlanych został unieważniony ze względu na wniesione odwołanie 
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od decyzji pozwolenia na przebudowę budynku przez jedną ze stron postępowania. 

Przetarg zostanie powtórzony po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.8) 

 

� remont budynku przy Mickiewicza 18 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI do realizacji w roku 2011. W roku 2010 zlecono 

wykonanie dokumentacji projektowej 

 

*szlak forteczny 

• remont budynku przy ul. Podmurnej 12 

Zadanie zaplanowano WPI  i wykonano w roku 2009. 

( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.12) 

 

• remont budynku przy ul. Podmurnej 15 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI na rok 2010. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 

2010 r. i są w trakcie. ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.8) 

 

• zagospodarowanie fosy, odbudowa murów obronnych przy ul. Podmurnej 

Zadanie zaplanowano w WPI  do realizacji w 2010 r. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 

2010 r. i są w trakcie. ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 p.pkt.11) 

 

*droga spacerowa 

� umocnienie skarpy ul. Zamkowa 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI do realizacji w 2010 r. Nie zostało ujęte w budżecie 

miasta i nie jest realizowane w  2010 r. 

 

III.1.1.Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa osób i mienia 

-budowa systemu monitoringu 

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2009-2011. Zadanie zostało rozpoczęte w 2009 r. ( 

pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.4 p.pkt.15) 
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III.2.5 Wzmocnienie usług komunikacji, w tym w powiązaniu z systemem 

metropolitalnym 

- opracowanie i wdrożenie projektu „Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu 

pasażerskiego w Tczewie zintegrowany z aglomeracją Trójmiasta” 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są prace budowlane. Planowany termin 

zakończenia projektu –marzec 2012 ( pkt.3.1.7.2 Realizacja zadań inwestycyjnych pkt.5 

p.pkt.4) 

 

IV.2.1.Wprowadzanie oferty Tczewa do sieci produktów turystycznych regionu 

-budowa systemu ścieżek rowerowych „Szlak Grzymisława” 

Zadanie zostało zaplanowane w WPI do realizacji na lata 2010-2012 r. 

Realizacja będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej Zadanie nie 

zostało rozpoczęte w 2010 r. 

 

-realizacja projektu „Pętla Żuław”-budowa pomostu pływającego 

Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2010 r. Harmonogram realizacji inwestycji uległ 

przesunięciu na rok 2011 
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VI.  W N I O S K I 
 
W zakresie gospodarki komunalnej   : 
 
1) budowa  Regionalnego Systemu utylizacji odpadów, w tym Zakładu Utylizacji Odpadów 
w Tczewie, 

2) modernizacja Parku Miejskiego, 
3) tworzenie nowych terenów zielonych, 
4) przeprowadzenie remontów skwerów i terenów parkowych : Kopernika i przy ul. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, 

5) modernizacja oświetlenia miasta, 
6) budowa nowych wylotów wód deszczowych do Wisły, 
7) dalszy etap zagospodarowania Niecki Czyżykowo,  
8)  eliminowanie źródeł zanieczyszczania atmosfery poprzez kontynuowanie procesu 
likwidacji lokalnych kotłowni węglowych, 

 
W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym   : 
 
1)   kontynuacja sprzedaży lokali mieszkalnych, 
2) kontynuacja sprzedaży z bonifikatą 99% działek będących w użytkowaniu wieczystym na 
rzecz użytkowników działek – spółdzielni mieszkaniowych, budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, 

3) dalsze prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości od osób 
fizycznych i prawnych oraz podziałem nieruchomości, 

4) przygotowanie strategii gospodarowania mieniem komunalnym 
 
 
W zakresie inwestycji i remontów: 
 
1) dokończenie realizacji projektu  „Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego 
w Tczewie”, 

2) realizacja i dokończenie projektu rewitalizacji obszaru zdegradowanego Starego Miasta  
w Tczewie, 

3) przebudowa i remonty ulic wchodzących w skład istniejącego układu sieci dróg 
miejskich, 

4) budowa nowych ulic,  
5) budowa parkingów, ścieżek rowerowych i spacerowych, 
6) remonty  i budowa komunalnych budynków mieszkalnych, 
7) rozwiązanie potrzeb lokalowych ośrodka  MOPS, 
8) budowa i modernizacja boisk szkolnych, 
9) remonty szkół, przedszkoli i gimnazjum, 
10) remont Urzędu Miejskiego, w tym 

• remont dachu w budynku głównym UM, 
• remont elewacji budynku głównego UM, 

11) wyszukanie nowej lokalizacji dla części wydziałów UM oraz USC lub budowa nowego 
biurowca, 
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W zakresie budownictwa mieszkaniowego i gospodarki mieszkaniowej : 
 
1) dążenie do odzyskiwania lokali komunalnych w budynkach nisko standardowych                        
z przeznaczeniem na lokale socjalne, 

2) realizacja rozwoju budownictwa komunalnego, 
3) dążenie do zahamowania wzrostu stopnia zadłużenia czynszowego; 
 4)  ułatwianie ludziom  dokonywanie  zamian  według  zasady  ,,mniejsza  rodzina  
     - mniejsze  mieszkanie”. 
 
 
W zakresie ładu,  planowania przestrzennego i  architektury : 
 
1) analiza funkcjonowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z 
monitoringiem zmian w przestrzeni, 

2) realizacja Programu rewitalizacji miasta Tczewa – kontynuacja działań rewitalizacyjnych 
w obszarze Starego Miasta, 

3) realizacja Programu rewitalizacji miasta Tczewa – Lokalny Program Rewitalizacji dla 
dzielnicy Suchostrzygi, 

4) realizacja działań wynikających z zapisów Programu rewitalizacji miasta Tczewa  
w obszarze miasta, 

5) realizacja działań wynikających z Gminnego programu opieki nad zabytkami. 
 
 
W zakresie oświaty, kultury i kultury fizycznej : 
 
1)  opracowanie założeń polityki oświatowej na lata 2011-2014, 
2)  racjonalizacja sieci szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, 
3)  rozpatrzenie potrzeb w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej – niepubliczna placówka 
oferująca kształcenie na poziomie podstawowym,  

4)  kontynuacja poprawy bazy oświatowej z uwzględnieniem infrastruktury do lekkoatletyki,   
5) podjęcie działań związanych ze spełnieniem wymogu liczebności dzieci w oddziałach 
szkolnych : szkoły podstawowe 26-28 uczniów, gimnazja 28-30 uczniów, 

6) przeanalizowanie wysokości dotacji na ucznia i zaproponowanie kierunków zmian w 
jednostkach generujących najwyższe kwoty w celu ich obniżenia ( możliwość obniżenia 
kwoty dotacji na ucznia w szkołach, w szczególności w Gimnazjum Nr 2 ), 

7)  przeanalizowanie celowości prowadzenia oddziałów ponadgimnazjalnych i policealnych w 
CED, 

8)  przeanalizowanie celowości funkcjonowania Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, 
9)  przeanalizowanie celowości kontynuacji prowadzonych na poszczególnych etapach 
kształcenia oddziałów sportowych ( lekkoatletyka, pływanie ) 

  
 
W zakresie pozyskiwania środków: 
 
1) kontynuacja wdrażania rozpoczętych projektów, zgodnie z postanowieniami zawartych  
     umów o dofinansowanie 
2) kontynuacja budowania partnerstwa i poszukiwanie propozycji projektowych                    
w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w różnych obszarach 
tematycznych, wynikających z celów Strategii Rozwoju Miasta 
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W zakresie nadzoru nad wdrażaniem celów strategicznych: 
 
1) monitorowanie wdrażania celów strategicznych 
2) rozwijanie modelu pomiaru celów poprzez system wskaźników 

 
 
W zakresie wdrażania rezultatów zrealizowanych projektów: 
 
1) budowanie podstaw pracy i programu działań nowo powoływanego Biura ds. Wspierania 
Przedsiębiorczości 

2) budowanie regionalnych i ponadregionalnych tematycznych sieci współpracy w oparciu o 
nowy potencjał rozwojowy miasta w oparciu o nowe zasoby: 
          -  rozwijanie przez CWRDW współpracy z organizacjami turystycznymi, PROT,  
              LOT, organizacjami przewodników i z animatorami kultury; 

- nawiązywanie przez Dom Przedsiębiorcy w Tczewie kontaktów z parkami 
przemysłowymi, organizacjami wspierania biznesu, Agencją Rozwoju Pomorza, 
ośrodkami badawczo-rozwojowymi; 

- wykorzystywanie roli Węzła Transportowego do wzmacniania powiązań miasta z 
siecią głównego korytarza transportowego Pomorza, traktowanego gospodarczo 
jako korytarz ICT (także poprzez istnienie w Tczewie strefy ekonomicznej);  

- aktywne wprowadzanie oferty przystani rzecznej do sieci turystycznej Pętli 
Żuławskiej; 

- wzmacnianie efektów społecznych i gospodarczych rewitalizacji Starego Miasta 
poprzez różne zadania Programu Rewitalizacji, wspieranie aktywności 
obywatelskiej i przedsiębiorców.  

 
 
W zakresie zdrowia, profilaktyki i opieki społecznej: 
 
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi , w tym kontynuacja dofinansowania zadań 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

2) kontynuacja dofinansowania programów profilaktycznych, 
3) zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów, 
4) dostosowanie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia                 
z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

5) zwiększenie kontraktu na poradnie specjalistyczne działające na terenie miasta Tczewa,   
w szczególności kardiologicznej i gastroenterologicznej oraz usługi rehabilitacyjne, 

6) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, 

7) udzielanie rodzinom ( w których występują problemy alkoholowe ) pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, 

8) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  , w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, 
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9) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi , w tym kontynuacja dofinansowania zadań 
realizowanych przez organizacje pozarządowe 

 
 

 
 
W zakresie ładu i porządku publicznego: 
 
1)  kontynuowanie współpracy z Powiatową Komendą Policji w zakresie poprawy porządku i   
bezpieczeństwa publicznego, 

2)  rozbudowa monitoringu, 
3)  rozbudowa zintegrowanego systemu ratownictwa. 
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VII.  Wykaz obowiązujących uchwał : 
 
 
Wykaz obowiązujących uchwał: 
 
w zakresie spraw organizacyjnych:  
 

• Uchwała Nr IV/18/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie ustalenia należności z tytułu podróży służbowych radnych gminy.  

• Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2003 
roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Tczewa 

• Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 
2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, 

• Uchwała Nr XXXIV/298/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2009 
roku uchylająca uchwałę w sprawie uprawnienia przewodniczącego rady do 
wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy                                      
w stosunku do Prezydenta Miasta, 

• Uchwała Nr  XLIV / 385  / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 
2010 roku w sprawie : podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz   liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 

• Uchwała Nr  XLIV / 386 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                         
29 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału miasta Tczewa  na stałe obwody 
głosowania. 
 

 
 
w zakresie oświaty, kultury i sportu: 

• Uchwała Nr XXXXIX/204/1997 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                      
20 listopada 1997r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa 
 

• Uchwała Nr XXXIX/375/2002 z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Tczewskiego Centrum Kultury jako instytucji kultury  

 
• Uchwała Nr XIX/184/2004 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r.                  
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 

 
• Uchwała Nr XXVIII/264/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                          
27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej 
Rady Miasta Tczewa 

 
• Uchwała Nr XL/354/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 
r.  w sprawie zmiany nazwy i statutu Tczewskiego Centrum Sportu i Turystyki 
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• Uchwała Nr XLIII/379/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2006 
r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

• Uchwała Nr XLIX/447/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 
października 2006r.  w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej 
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie 
 

• Uchwała Nr XLIX/455/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 
października 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew 

 
• 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/41/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
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 IX/53/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie podpisania umowy o współpracy partnerskiej z miastem Aizkraukle 
(Łotwa) 

 
• Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie podpisania umowy o współpracy partnerskiej z miastem Iljiczjowsk 
(Ukraina) 

 
• Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie zmiany nazwy Tczewskiego Centrum Kultury i zmiany statutu 

 
• 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 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 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 
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• 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 

 
• 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 

• Uchwała Nr XVII/153/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 
r.  w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i 
powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów 
Lokalnych 
 

• Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 
2008 r.  w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa 

 
• Uchwała Nr XXV/198/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 
2008 r.  w sprawie zmiany statutu Centrum Wystawienniczo-Regionalnego 
Dolnej Wisły  w Tczewie 

 
• 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/284/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 
2009 r.  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prze Powiat Tczewski 
gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy  

 
• 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/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 
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• 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/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/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 

 
• Uchwała Nr XL/351/2009 Rady miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2010 
dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa 

 
• 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/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 XLIX/447/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 
października 2006r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej 
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie 

 
• 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 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 
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• Uchwała Nr XLVIII/416/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji 
zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Tczew – Przedszkola Nr 8 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, przy ul. Jodłowej 6, celem 
przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie 

 
• Uchwała Nr XLVIII/417/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 
2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Tczew – 
Przedszkola Nr 9 w Tczewie, przy. ul. Kościuszki 18, celem przekształcenia w 
jednostkę budżetową o tej samej nazwie 

 
 
 
w zakresie budżetu i finansów: 

• Uchwała Nr XXXVIII / 351 / 2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
27.12.2001r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wykonanie 
czynności urzędowych na terenie miasta Tczewa, 
 

• Uchwała Nr XIII / 99/ 2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2007r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie 
miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru, 

 
• 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, 

 
• 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 XLVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 
2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i 
udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew 

 
 
w zakresie inwestycji i remontów: 
 

• 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 
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w zakresie gospodarki mieniem: 
 

• Uchwała nr XXXIX/375/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.01.2002r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty za przekształcenie prawa 
wieczystego użytkowania w prawo własności. Przysługujące w udziale do 
nieruchomości gruntowej właścicielom lokali mieszkalnych,    

• Uchwała Nr XLVI/410 2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.08.2002r. w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. 
Warsztatowej, zabudowanej garażami na okres 9 lat, 

• Uchwała Nr XV/142/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11.12.2003r. w 
sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Orkana kl. A i B  

• Uchwała Nr XV/143/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11.12.2003r. w 
sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jagiełły nr 5, 

• Uchwała Nr XIX/176/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.04.2004r. w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz 
użytkowników wieczystych – spółdzielni mieszkaniowych, 

• Uchwała Nr XXIII/217/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.08.2004r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny sprzedaży  nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na 
rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych 

• Uchwała Nr XXXIII/218/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.08.2004r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz 
użytkowników wieczystych, 

• Uchwała Nr XXX/282/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31.03.2005r. w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe, co do których wygasło 
prawo użytkowania wieczystego, 

• Uchwała Nr XXXII/299/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.05.2005r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie 
nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata,   

• Uchwała Nr XLIII/381/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.03.2006r. 
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 XLIX/457/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.10.2006r. w 
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 
Gminy Miejskiej w Tczewie z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania 
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego 
uprawnionych, 

• 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, 

 
w zakresie spraw komunalnych: 
 

• Uchwała Nr XXII/187/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 
2000 roku w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub 
ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie. 
 

• Uchwała Nr XXXIX/379/02 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.01.2002 
roku 

            w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi wywozowe. 
 

• Uchwała Nr XLVII/398/02 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.06.2002 roku 
w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy 
ul. Rokickiej. 
 

• Uchwała Nr VII/46/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z dnia 27.03.2003 
roku w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 
prowadzonego w formie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową i 
utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie. 

 
• Uchwała Nr VII/48/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.03.2003 roku w 
sprawie ustalenia wysokości opłat za utrzymanie czystości i kosztów 
eksploatacyjnych urządzeń targowiskowych na Terenia miasta Tczewa. 
 

• Uchwała Nr VII/49/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.03.2003 roku w 
sprawie ustalenia inkasenta do poboru opłat targowych w mieście Tczewie. 
 

• Uchwała Nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.11.2003 roku 
w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie oraz nadania statutu + Dziennik Urzędowy 
Województwa Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2003 roku Nr 156. 
 

• Uchwała Nr XIX/172/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada  w 
sprawie współfinansowania „Regionalnego Systemu Organizacji, Zbierania i 
Unieszkodliwiania Odpadów Tczew”. 
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• Uchwała Nr XIX/177/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 
2004 roku w sprawie uchwalenia strategii rozwoju mieszkalnictwa w Tczewie 
w latach 2004-2017. 

• Uchwała Nr XIX/180/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 
2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 

• Uchwała Nr XXIII/213/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.sierpnia 
2004 roku. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu 
Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym oraz nadania statutu. 

• Uchwała Nr XXVI/240/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 
2003 roku w sprawie współdziałania z innymi gminami. 

• Uchwała Nr XXVI/246/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 
2004 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie miasta 
Tczewa i zapewnienie wyłapanym psom dalszej opieki. 

• Uchwała Nr XXXV/319/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 
2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Gminę 
Miejską Tczew programu inwestycyjnego ze Studium Wykonalności 
przedsięwzięcia pt. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 

• Uchwała Nr XLI/367/2006 z dnia 23 lutego w sprawie zasad udzielenia i 
rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 

• Uchwała Nr XLI/368/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej 
Tczew. 

• Uchwała Nr XLI/369/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. 

• Uchwała Nr XLII/373/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 9 marca 2006 
roku w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia Pt.” 
Regionalny System Gospodarki Odpadami- Tczew” wskazanego przez 
Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia 
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                                                
i Gospodarki Wodnej. 

• Uchwała Nr XLIV/389/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27   kwietnia 
2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób środkami 
miejskiej komunikacji masowej w Tczewie. 
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• Uchwała Nr XLV/404/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja                                            
2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie oraz nadania statusu. 

• Uchwała Nr XLV/406/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2006 
roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla 
Zakładu Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. 

• Uchwała Nr XLVI/410/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 
2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia 
pasa drogowego. 

• Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2007 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie oraz nadania statutu. 

• 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/69/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2007 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 
świadczenie usług w zakresie prowadzenia AZYLU dla bezdomnych zwierząt 
w Tczewie w latach 2008-2010. 

• Uchwała Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 
2007 roku w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówka na rok 2008. 

• 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/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 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. 
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• 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 XXI/175/2008 roku Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 15 maja 
2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
”Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 

• Uchwała Nr XXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 lipca 2008 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z 
tytułu refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów 
do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. 

• Uchwała Nr XXVI/207/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 
2008 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia 
przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa. 

• Uchwała Nr XXVII/213/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 
października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozciągnięcie 
zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w 
mieście Tczewie w latach 2009-2010. 

• 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/243/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                                
30 października 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.                 
z siedzibą w Tczewie. 

• Uchwała Nr XXIX/244/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                               
30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 
targowej w Tczewie. 
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• 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”. 

• Uchwała Nr XXXIII/295/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                        
30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2007-2008” wraz ze 
„Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa 
za lata 2007-2008”. 

• Uchwała Nr XXXVII/318/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                   
29 września 2009 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych             
i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym w obrębie miasta 
Tczewa. 

• Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                     
29 października 2009 roku w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010. 

• Uchwała Nr XXXV/303/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 
2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk w mieście Tczewie. 

• 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/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 XXXVIII/337/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                   
29 października 2009 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Tczewskiego 
zadań  publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
na terenie miasta Tczew. 

• Uchwała Nr XXXIX/343/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                       
26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania                    
z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-2008. 

• Uchwała Nr XXXIX/344/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                      
26 listopada 2009 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 
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przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 
zakresie objętym regulacją ustawy o utrzymaniu czystości porządku                           
w gminach. 

• Uchwała Nr XL/353/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 
roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 
2010 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym 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 XLIV/383/2010 Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie ustalenia 
przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu               
do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie. 

• Uchwała Nr XLVII/406 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. 

• 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/412/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 
2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania uprawnień pasażerów 
dla bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską                         
w Tczewie. 

• 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 
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publicznej w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich 
unieszkodliwiania. 

• Uchwała Nr XLVIII/422/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 
2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie „Pomnika XXX-lecia 
Solidarności”. 

 
w zakresie planowania przestrzennego: 

• Uchwała Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 1999 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulicy Kusocińskiego w Tczewie  
 

• Uchwała Nr XXXVIII/348/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                 
27 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w rejonie ul. Czatkowskiej” w Tczewie. 

 
• Uchwała Nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii 
Krajowej w Tczewie 

 
• Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie 

 
• Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w rejonie                 
ul. Piotrowo w Tczewie  

 
• Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu mieszkalnego położonego przy ul. Bałdowskiej                w Tczewie  

 
• Uchwała Nr XI/85/2003 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy 
Głowackiego  

 
• Uchwała Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w obszarze Starego Miasta w Tczewie 

 
• Uchwała nr XXVII/257/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 
2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa  
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• Uchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                      
27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 

 
• Uchwała Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie  

 
• 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 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 XLIX/432/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 
2010 r.  
w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                           
 obowiązujących na obszarze miasta Tczewa. 

 
 
w zakresie rozwoju miasta i architektury: 
 

• Uchwała Nr XXXI/292/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 
2005 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Tczewa 
 

• Uchwała Nr XL/355/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania 
i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 
• 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 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”  

 
 

w zakresie spraw obywatelskich: 
 

• Uchwała Nr  XLIX  / 436 / 2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 
września 2010 roku w sprawie : utworzenia na obszarze miasta Tczewa 
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odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 
2010r. 

 
w zakresie spraw społecznych:  

• Uchwała Nr XXXVI/341/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2001 r. 
w sprawie ustalenia na terenie miasta Tczewa liczby punktów sprzedaży i 
podawania napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

• Uchwała VII/47/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.03.2003 r.                    
w sprawie regulaminu targowisk w mieście Tczewie. 

• Uchwała Nr XVIII/166/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.03.2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

• Uchwała Nr XXIII/221/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.08.2004 r. 
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży                
i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 

• Uchwała Nr XLIV/392/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.04.2006 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miejskiej Tczew 

• Uchwała Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.03.2009 r.                
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży 

• Uchwała Nr XXXVII/316/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew                         
z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2010. 

• 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. 
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