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1. WSTĘP 

 

Prezydent Miasta Tczewa jako organ wykonawczy (wraz z podległymi mu pracownikami)  
działał w oparciu o plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2012 rok  oraz zajmował się 
istotnymi dla miasta sprawami i problemami, w szczególności czuwał nad zapewnieniem 
prawidłowej polityki finansowej miasta, w tym realizacji budżetu. 
Do podstawowych zadań w tym zakresie należało : 
 

• planowanie zbiorczego budżetu miasta i czuwanie nad zachowaniem równowagi 
budżetowej, 

• prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i urządzeń analitycznych dla rachunku 
zbiorczego budżetu miasta oraz współpraca z urzędami skarbowymi  
w zakresie rozliczeń udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych  
i dochodów własnych wymierzanych i pobieranych przez Urząd Skarbowy  
w Tczewie, 

• sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji budżetu dla Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zadań zleconych administracji 
rządowej, 

• sporządzanie kwartalnych informacji opisowych z realizacji zbiorczego budżetu miasta 
dla Prezydenta Miasta, 

• sporządzanie kwartalnych informacji o stanie zaległości w podatkach i opłatach 

lokalnych, 

• prowadzenie urządzeń księgowych w zakresie wymiaru i poboru podatków  
i opłat lokalnych, 

• windykacja należności podatkowych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, 

wpisy na hipotekę, przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie, egzekucje z 
nieruchomości),  

• wydawanie decyzji wymiarowych w zakresie podatków lokalnych, 

• rozpatrywanie wniosków podatników w zakresie odroczeń, ratalnej spłaty lub 

umorzeń zaległości podatków i opłat lokalnych.  
 
 
Ponadto wiele miejsca zajmowało zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, 
gospodarowanie mieniem komunalnym, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
placówek oświatowych oraz opieki i pomocy społecznej, a także działalności organizacyjnej 
Urzędu, prowadzenie działań kontrolnych oraz udoskonalających . 
 

Niniejsze sprawozdanie  obejmuje informacje dot. działalności Prezydenta  Miasta w 2012r. , 
w tym:  
 

1) realizację zadań własnych  z zakresu : 

• ładu i zagospodarowania przestrzennego, 

• gospodarki terenami i mieniem komunalnym, 
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• gospodarki ściekowej, odpadami komunalnymi i ochrony środowiska, 

• utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz Cmentarza Komunalnego, 

• zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną , wodę i gaz, 

• gospodarki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego, 

• dróg , ulic oraz organizacji ruchu drogowego, 

• lokalnego transportu zbiorowego, 

• edukacji publicznej, 

• kultury i sportu, 

• ładu i porządku publicznego, 

• opieki społecznej i zdrowia, 

• promocji, polityki informacyjnej oraz współpracy zagranicznej, 

• pozyskiwania środków zewnętrznych 
 
 oraz realizację zadań zleconych bądź powierzonych  z zakresu : 

• rejestracji akt stanu cywilnego, 

• ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

• spraw wojskowych  i obrony cywilnej. 
 

2) realizację uchwał Rady Miejskiej, 
3) strategię miasta, 
4) realizację interpelacji radnych, 
5) realizację zadań kontrolnych, 
6) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców, 
7) zestawienie ilościowe spraw i wniosków rozpatrywanych przez Urząd Miejski, 
8) zestawienie wydanych przez Urząd Miejski decyzji administracyjnych,   
 
Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje informacji z działalności Straży Miejskiej oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż  zostały one przedstawione Radzie Miejskiej na 
sesjach w miesiącach : kwiecień oraz maj 2013r. 
 
 

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – Prezydent Miasta podjął ogółem  489  
zarządzeń, w tym z zakresu : 

 

• gospodarki mieniem  - 252 

• zamówień publicznych  - 69 

• budżetu i podatków   - 42 

• spraw organizacyjnych  - 31 

• oświaty    - 50 

• spraw społecznych   - 25 

• rozwoju miasta                 -11 

• spraw obywatelskich  - 3 

• inwestycji i remontów  - 2 

• spraw komunalnych            - 2 

• i po 1 z zakresu audytu wewnętrznego oraz spraw informatycznych 
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Wszystkie zarządzenia zostały przekazane do realizacji  odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a ich realizacja była co 
kwartał przedmiotem szczegółowej analizy na naradach Prezydenta. 
 

 
2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA  
    ZA 2012 ROK 
 
2.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH 
 
 
2.1.1. W zakresie ładu i zagospodarowania przestrzennego  
 
W okresie sprawozdawczym w zakresie ładu oraz zagospodarowania przestrzennego 
prowadzono : 
 
Działania w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

 W dziedzinie planowania przestrzennego w roku 2012 kontynuowano działania dotyczące 

realizacji umowy z roku 2011 dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, zmiany 

planu miejscowego. Ponadto wykonywano analizę złożonych w ubiegłych latach wniosków 

do planu. 

 

Studium uwarunkowań  i  kierunków rozwoju 
 
Na początku 2012 roku odbyły się konsultacje projektu studium z Prezydentem Miasta i 
prezentacja projektu studium na aktualnym etapie zaawansowania prac przed Komisją 
Polityki Gospodarczej, na zaproszenie Przewodniczącego Komisji.  
Przez kolejne miesiące prowadzona była weryfikacja dokumentu i przygotowanie do 
formalnych uzgodnień i opiniowania.  
Zgodnie z procedurą opracowywania Studium (art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) projekt dokumentu podlegał opiniowaniu 

przez komisję urbanistyczno – architektoniczną. 

W dniu 14 czerwca 2012r. odbyło się spotkanie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej (MKU-A) przy Prezydencie Miasta Tczewa, gdzie przedmiotem spotkania 

było wydanie opinii dla projektu Studium. 

Projekt Studium uzyskał rekomendację członków MKU-A z licznymi uwagami i wnioskami do 

uwzględnienia w opracowywanym materiale. Obecnie uwagi i wnioski MKU-A podlegają 

rozpatrzeniu przez Wykonawcę Studium.  

Wydłużony okres opracowania dokumentu, weryfikacji i nanoszenia korekt wynikał z dużej 

obszerności tekstu i stopnia jego złożoności. W I kwartale 2013 projekt studium został 

przekazany do uzgodnień, na przełomie maja, czerwca ( 14.05.2013r. – 04.06.2013r.)  nastąpił etap 

wyłożenia projektu studium.  
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Plany miejscowe  
 

Po przygotowaniu materiałów wyjściowych i projektu planu w roku 2011, w dniach od 23 
stycznia do 13 lutego 2012 r. miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego 
obszar nieruchomości nr 88/34 (obręb 5) położonej przy ul. Jagiellońskiej oraz nieruchomości 
nr 11/66 i nr 11/68 (obręb 4) przy ul. Kwiatowej w Tczewie, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. W dniu 8 lutego umożliwiono zainteresowanym wzięcie udziału w dyskusji 
publicznej nad przyjętymi w projekcie zmianami planu miejscowego rozwiązaniami. Po 
okresie wyłożenia w/w projektu w terminie do dnia 27 lutego 2012 r. można było składać 

uwagi do projektu zmiany planu. 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po uchwaleniu na 

sesji Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. Uchwałą nr XVIII/151/2012 został w 

dniu 10 kwietnia 2012r. przedłożony Wojewodzie Pomorskiemu celem oceny zgodności z 

przepisami prawnymi oraz publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym.  

Wojewoda po stwierdzeniu zgodności z obowiązującym prawem, nie wniósł uwag do treści 

uchwały i skierował ją do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

Ogłoszenie aktu miało miejsce w dniu 21 maja 2012r. w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego poz. 1788 (Dz. Urz. Woj. Pom.2012 poz. 1788).  

Zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy, uchwała podlegała publikacji na stronie internetowej 

gminy i w dniu wejścia w życie była dostępna na stronie internetowej urzędu w Biuletynie 

Informacji Publicznej, w zakładce Prawo lokalne/Zagospodarowanie przestrzenne. 

Wersja publikowana aktu została umieszczona na stronie Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku, jednolity identyfikator aktu znajduje się pod adresem: 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1788 

Identyfikator ten został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tczewie 

w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy odwiedzający BIP ma dostęp do aktu bezpośrednio 

z miejsca jego ogłoszenia, to jest z wojewódzkiego dziennika urzędowego.  

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) kopię Uchwały nr XVIII/151/2012 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa przekazano Staroście Powiatowemu 

w Tczewie. 

 

W maju podjęto działania dotyczące kolejnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa – w sprawie ul. Jedności Narodu i zapisów dla obszaru 
Starego Miasta. 
Rada Miejska w Tczewie podjęła w dniu 31 maja 2012r. uchwałę Nr XX/166/2012  w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. 
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana parametrów ulicy Jedności Narodu oraz zmiany w 
przepisach ogólnych dotyczących stref ochrony konserwatorskiej. 
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Zmiany części tekstowej Planu dotyczące ochrony konserwatorskiej zagwarantują 

kontynuację działań estetyzacyjnych przestrzeni publicznych miasta, zapoczątkowanych w 

ramach działań rewitalizacyjnych, w oparciu o Program rewitalizacji miasta Tczewa.  

Zamieszczono w prasie ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp, obwieszczono na tablicy 

ogłoszeń oraz zawiadomiono instytucje opiniujące i uzgadniające plany. 

Wyłoniono Wykonawcę, w dniu 12 września zawarta została umowa na opracowanie zmiany 

j.w. 

Do końca roku trwał etap analiz, prac wstępnych. Ze względu na zakres prac i czas 

wymaganych procedur, w budżecie zaplanowano środki na lata 2012 i 2013, a zakończenie 

prac ustalono na czerwiec 2013r.   

 
 

Ponadto w 2012 roku wydano : 

• 132     wypisy wraz z wyrysami z planu zagospodarowania przestrzennego, 

• 217 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego 

• 28  zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.   
 

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 

 

1. Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Tczew (na mocy porozumienia pomiędzy 
Wojewodą Pomorskim w Gdańsku a Gminą Miejską Tczew), w tym m.in. wydawano: 
1) pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych robót 

budowlanych w obszarach zabytkowych podlegających ochronie prawnej w myśl 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (decyzje administracyjne) – 19 
spraw (rozpatrzonych pozytywnie), 

2) pozwolenia na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych podlegających 
ochronie prawnej w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(decyzje administracyjne)  – 1 sprawa (rozpatrzona negatywnie), 

3) prowadzono uzgodnienia w trybie prawa budowlanego decyzji o pozwoleniu na 
budowę w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków – 50 spraw (w tym 3 rozpatrzone negatywnie), 

4) pisemne wstępne uzgodnienia/opinie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i innych robót budowlanych przy obiektach i w obszarach 
znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków – 67 spraw (w tym 18 rozpatrzonych negatywnie), 

5) pisemnie udzielano informacji/wytycznych na temat obiektów znajdujących się w 
strefach ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub ujętych   w gminnej ewidencji - 12 spraw. 

2. Ponadto prowadzono sprawy związane z udzielaniem przez Gminę Miasta Tczewa dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru (na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 
września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa); 

3. Przeprowadzono kontrole/wizje w terenie – odnośnie przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także postępu prac 
budowlanych (m.in. w trakcie prowadzonych inwestycji prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew w ramach projektu: REWITALIZACJA STREFY A OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO STAREGO MIASTA W TCZEWIE współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 

 
 
2.1.2 W zakresie gospodarki terenami i mieniem komunalnym 
 

W  roku 2012  prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym zgodnie z uchwałami Rady 
Miejskiej, zatwierdzonym  budżetem tak po stronie dochodów  jak i wydatków oraz  
zarządzeniami Prezydenta Miasta.  
 
Rada Miejska podjęła 14 uchwał związanych z gospodarką mieniem komunalnym, a 
Prezydent Miasta podjął 252 zarządzenia.  
 
W 2012 roku gospodarka mieniem komunalnym przedstawiała się następująco:          
 

1.  NABYCIE 
  

L.p. Cel nabycia Forma nabycia 

Ilość 

działe

k 

Pow. w m
2 

Wartość nabytych 

nieruchomości  w 

zł. 

zakup 7 4 767      254 845 

z mocy prawa – podziały 
nieruchomości 

8 22 669   1 037 805 1  Pod drogi 

Komunalizacja 1 186        14 582,40 

przejęcie 2 1 201   1 562 204 
2 Na cele inwestycyjne 

zamiana 6 186 779 31 251 033 

 Razem  24 215 602 34 120 469,40 

 
Jak wynika z powyższego zestawienia Gmina Miejska Tczew nabyła 24 działki o łącznej 
powierzchni 21,5602 ha. Nabycie w drodze zakupu, wypłaty odszkodowania za grunty 
przejęte decyzjami administracyjnymi oraz w drodze komunalizacji dotyczyło gruntów pod 
drogi gminne- głównie przy ul. Głowackiego.  
Realizując zapisy „Strategii rozwoju Tczewa do 2020 roku” dotyczących włączenia terenów 
powojskowych do struktur funkcjonowania miasta  dokonano zamiany gruntu stanowiącego 
własność Gminy Miejskiej, położonego przy  ul. Bałdowskiej, dz. nr 8/1 o pow. 19,2539 ha, na 
nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa (Agencji Mienia Wojskowego), położoną 
przy ul. Wojska Polskiego 20, dz. nr 13/2, 212/3, 217/5 o pow. 18,5992 ha –  teren byłych 
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koszar. Dokonano również zamiany przy ul. Kasztanowej i Łaziennej oraz nieruchomości przy 
ul. Podgórnej na mieszkanie położone przy Al. Zwycięstwa 1D/2 nabytego w drodze spadku. 
Przejęto od PKP prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku 
położonego przy ul. 1-go Maja 8, dz. nr 120/7, 120/19 za zaległości z tytułu podatku  od 
nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby MOPS-u.  

 

 2.  ZBYCIE 
 

 Zbycie  w drodze przetargu 
 
 

L. p. Przeznaczenie 
ilość 

działek 

łączna  pow. w 

m
2 dochód netto   w zł 

1 Budownictwo jednorodzinne 8 8079 626.500,00 

3 Budownictwo usługowe - - - 

 Razem 8 8079 626.500,00 

 
Pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu wyłoniono nabywców ośmiu działek 
położonych przy ul. Pileckiego, ul. Świętopełka, ul. Kapitańskiej, ul. Głowackiego, ul 
Nadbrzeżnej. 
Ogłoszono również przetargi pod budownictwo usługowe związane ze sprzedażą działek 
położonych przy ul. Czerwonego Kapturka oraz ul. Zamkowej. Jednakże nie znalazły się osoby 
do ich nabycia.  
 

  Zbycie bezprzetargowe 
 
 

L. p. Przeznaczenie 
ilość 

działek 

łączna  pow. w 

m 2 

dochód netto    

w zł  

1 Poszerzenia 7 3 881 112 756,98 

Bud. jednorodzinne – na rzecz u. w. 3 341 56 000,00 

  Na rzecz użytkownika wieczystego 1 449 37 000,02 

Grunty pod garażami 5 171 23 650,59 

2 

Budownictwo handlowo-usługowe 2 604 94 000 

3 Przekształcenia  prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 

8 3701 6384,16 

4 Przeniesienie prawa własności  -
zamiany  

3 193 551 17 480 287 

6 
Aport – podwyższenie kapitału 

zakładowego 
1  2342 

400 500 
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L. p. Przeznaczenie 
ilość 

działek 

łączna  pow. w 

m
 2 

dochód netto    

w zł  

7 Inne- infrastruktura techniczna 2 80 
15 000 

8 Dekomunalizacja 2 5659 443  665,60   

 Razem  210779 

 
18 669 244,35 

 

 

 

W 2012 roku wydano 8 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności. Siedem z tych decyzji dotyczyło budownictwa jednorodzinnego a jedna 
to część udziału gruntu w nieruchomości zabudowanej wielorodzinnym budynkiem.  Tak 
mała ilość przekształceń wynikała z konieczności wydania zarządzeń lub podjęcia uchwał 
uwzględniających przepisy wprowadzone w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności.  

 
 

Sprzedaż lokali mieszkalnych 
 

L. p. Przeznaczenie 

pow. 

udziałów 

w m 2 

ilość 

lokali 

łączna  pow. 

lokali w m 2 

dochód 

netto   w zł  

1  Lokale mieszkalne 3 223 91 4 325,80 2 025 861 

 
Sprzedaż lokali mieszkalnych następowała systematycznie, zgodnie ze złożonymi wnioskami 
przez ich  najemców.  

Dokonano również  sprzedaży przyległych gruntów na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w 
budynkach przy ul. Starowiejskiej 6, ul. Paderewskiego 22, ul. Piaskowej 1, ul. Kaszubskiej 10, 
ul. Bałdowskiej 51 oraz przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 
ułamkowych części gruntów w nieruchomościach zabudowanych wielorodzinnymi 
budynkami mieszkalnymi położonymi przy ul. Wyzwolenia. Oprócz sprzedaży na wniosek 
zbyto również dwa mieszkania w trybie przetargowym przy ul. Podgórnej oraz ul. 
Nowowiejskiej.  
 
Łącznie na koniec 2012 r.  Gmina Miejska Tczew  była  właścicielem  587,2046 ha gruntów o 
łącznej wartości 477 654 337,38 zł,  a także właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych 
wykazanych w poniższej tabeli: 

LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 
                                                   (stan na dzień 01.01.2013 r.)* 
       

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali Pow. w m2 Ilość lokali Pow. w m2 
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Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

mieszkalnych  użytkowych  

1504 67 206,24 37 2 404,02 

Budynki gminne 

727 30 780,02 34 4 125,52 

                 
D Z I E R Ż A W Y , N A J E M  i  U Ż Y C Z E N I A 

 

L. p. Cel  dzierżawy 

Ilość zawartych  

umów w 2012 r. 

 

 Łączna ilość umów  

 

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

10 
65 

3 na cele reklamowe  10 15 

4  na cele uprawy warzyw i zagospodarowania zielenią  30 166 

5 pod uprawy rolne 3 29 

6 pod garażami 9 279 

8 pod wesołe miasteczka i cyrki 11 11 

9 na budowę wiat śmietnikowych 5 7 

                                      Razem  78 572 

 
 

T A R G O W I S K O  -  ul. Żwirki 
 

 

L. p. Cel  dzierżawy 
Ilość zawartych 

umów w 2012 r. 
Łączna ilość umów   

1 grunt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 0 41 

2 umowy najmu lokali 5 29 

3 umowa użyczenia  0 2 

Razem 5 72 

             
 
Łącznie z tytułu dzierżaw do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.977.151,89 zł.  
 
Ponadto w 2012 roku : 
 

• podpisano porozumienie z dzierżawcami z ul. Grunwaldzkiej w sprawie dalszej 
dzierżawy gruntu zabudowanego garażami - porozumienie objęło 56 dzierżawców, 
natomiast 8 boksów garażowych przeniesiono na ul. Targową, 
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• podpisano 22 umowy użyczenia w tym jedną w której Gmina Miejska Tczew jest 

biorącym do używania przy ul. Lipowej z przeznaczeniem pod miejsca postojowe, 

• ustanowiono 1 odpłatną służebność przechodu/przejazdu przy Al. Solidarności na 
rzecz osoby prawnej, 

• w związku z dokonaniem wszystkich  zobowiązań przez inwestora Galerii Kociewskiej 

wyrażono zgodę na wykreślenie hipoteki kaucyjnej, 

• dokonano 39 podziałów nieruchomości (na wniosek i z urzędu) oraz wydano 46 
zezwoleń na zakładanie i wykonywanie urządzeń technicznych, 

• nadano nazwy pięciu ulicom: Jabłoniowej, Gazety Tczewskiej, Kpt. Mamerta 

Stankiewicza, Willego Muscate, Północnej, nazwę osiedla (Jabłoniowe Wzgórze) oraz  
nazwę skweru  (Doktora Schefflera), 

• nadano numery porządkowe 38  nieruchomościom i przeprowadzono kontrolę ich 

oznakowania, 

• naliczono dwie opłaty adiacenckie związane ze wzrostem wartości nieruchomości z 
tytułu ich podziału na łączną kwotę  3834,90 zł. Od decyzji tych wniesiono odwołania 
więc przekazano je do organu odwoławczego SKO.  

                 

Ponadto w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miejska Tczew 
posiada udziały  prowadzono ewidencję udziałów spółek, przygotowywano sprawy związane 
z obejmowaniem i zbywaniem przez spółki udziałów oraz z  wnoszeniem aportów do spółek 
Prezydent Miasta reprezentował Gminę Miejską Tczew na  16 zgromadzeniach wspólników 
poszczególnych spółek. 
 

 2.1.3. W zakresie gospodarki ściekowej, odpadami komunalnymi i ochrony  środowiska 
 

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W eksploatacji zakładu znajduje się następująca 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

• komunalna oczyszczalnia ścieków – ul. Czatkowska, 

• ujęcie wody ,,Motława’’ wraz ze stacją uzdatniania wody – ul. Działkowa, 

• ujęcie wody ,,Park Miejski’’ wraz ze stacją uzdatniania wody – ul. Kołłątaja, 

• przepompownia Chełmońskiego, 

• przepompownia Kossaka, 

• przepompownia Piotrowo, 

• przepompownia Obrońców Tczewa, 

• przepompownia Andersa, 

• przepompownia Ceglarska, 

• przepompownia Konarskiego, 

• przepompownia Malinowska, 

• przepompownia Czatkowy, 

• hydrofornia Al. Zwycięstwa, 

• hydrofornia Górki, 

• hydrofornia Malczewskiego, 

• hydrofornia Pinokia, 
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• zbiornik retencyjny Górki. 

Jakość wody dostarczanej odbiorcom 
 

Mieszkańcy Miasta Tczewa są zaopatrywani w wodę z dwóch Stacji Uzdatniania Wody: 
„Motława” i „ Park Miejski”. Laboratorium badania wody w ZWiK Sp. zo. o. prowadziło na 
bieżąco badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zarówno poszczególnych 
studni jak i wody uzdatnionej. W 2012r. zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę  było 
bardzo dobre. Nie odnotowano skarg w tym zakresie. Parametry jakościowe wody określa się 
jako dobre. Woda wprowadzana do sieci wodociągowej odpowiada standardom krajowym 
oraz obowiązującym w Unii Europejskiej. W ramach prowadzonej modernizacji sieci 
wodociągowej  i urządzeń wodociągowych systematycznie poprawia się stan techniczny 
sytemu uzdatniania i dystrybucji wody. Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako 
niską. 

 
 
Jakość ścieków wprowadzanych do rzeki Wisły 
 
 
Tabela 1. Jakość wody pitnej w 2012 roku 

 

 
ZWIK Sp. z o.o. Lp. Wskaźniki Jednostka Dz. U. Nr 72 poz. 

466 z 2010 r. 
Dyrektywa 
9883/EC 1998 

Ujęcie Park Miejski 
 

Ujęcie Motława 
 

1. Barwa  - akceptowalna  akceptowalna akceptowalna akceptowalna 

2. Mętność NTU 1 akceptowalna 0,22 0,25 

3. Odczyn pH - 6,5-9,5 6,5-9,5 7,4 7,5 
4. Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 

5. Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,5 0,25 0,063 

6. Azotany mgN03/l 50 50 0,22 0,22 

7. Azotyny mgN02/l 0,5 0,5 0,021 0,015 

8. Chlorki mgCl/l 250 250 54,2 13,1 

9. Fluorki mgF/l 1,5 1,5 0,72 1,2 

10. Mangan µgMn/l 50 50 43 25 
11. Twardość mgCaC03/l 60-500 nie normowana 208 179 

12. Przewodność µS/cm 2 500 2 500 825 688 

13. Żelazo µgFe/l 200 200 28 44 

 
 
Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w 2012 roku (tab. 2)  nie 
przekraczały dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co oznacza spełnienie 
warunków pozwolenia wodnoprawnego 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. Oprócz ciągłej poprawy pracy oczyszczalni ścieków, działania ZWiK Tczew 
polegały również na rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych i podłączaniu nowych 
odbiorców usług kanalizacyjnych. 
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Tabela 2. Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do Wisły z oczyszczalni w Tczewie w 2012 

roku 

 

 
 
 
 

 

Uwaga: 
Wartość średnia roczna azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych przy temperaturze w 
reaktorze biologicznym powyżej 12OC wyniosła 6,22 gN/m3 (odrzucono wyniki przy 
temperaturze poniżej 12OC). 

 

 
Tabela 3. Wykonane planu inwestycji w 2012 roku 

 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość                  
wg planu 

[w zł] 

Wykonanie                    
w 2012r.  

[w zł] 
Zaawansowanie 

I. Sieć wodociągowa 

1. Sieć wodociągowa  
ul. Czyżykowska               
(odcinek od 
 ul. Starowiejskiej                                
do ul. Nowowiejskiej) 

50.000,00 87.197,31 

Zadanie zakończone 
{wstrzymano kwotę : 1.532,16  zł(netto),             
w związku z warunkami atmosferycznymi 
asfaltowanie nawierzchni do 15.04.2013r.} 

2. Sieć wodociągowa rejon                         
ul. Głowackiego                             
(część południowa) 

150.000,00 71.051,88 Wykonano :  

− dokumentację projektową; 

− uzyskano pozwolenie na budowę; 
− zakup sieci o L= 327,00 mb                                        

w ul. Bądkowskiego i Łajming od firmy 
AKO z Tczewa 

− W trakcie realizacji : 

− budowa sieci wodociągowej                         
o  L= 31,0mb w ul. Łajming, termin 
realizacji do 31.01.2013r. 

(kontynuacja w latach następnych) 

Wskaźnik Jednostka 
Wartość  

rzeczywista 

Wartość dopuszczalna  
wg pozwolenia 

wodnoprawnego 

ChZT mgO2/dm
3
 43,6 125,0 

BZT5 mgO2/dm
3
 4,7 15,0 

Azot ogólny mgN/dm
3
 6,48 15,0 

Fosfor ogólny mgP/dm
3
 0,73 2,0 

Zawiesina ogólna mg/dm
3
 13,4 35,0 
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3. Spinki wodociągowe na 
terenie miasta Tczewa  
(węzły + odcinki sieci) 

170.000,00 64.157,74 Wykonano : 

− mapę do celów projektowych                            
ul. Kilińskiego;   

− mapę do celów projektowych                              
ul. Suchostrzycka;  

− W trakcie realizacji : 

− dokumentacja projektowa na odcinek 
sieci wodociągowej w ul. 
Suchostrzyckiej, termin realizacji do 
31.01.2013r.; 

− przebudowa sieci wodociągowej                                 
w ul. Kilińskiego, termin realizacji do 
26.04.2013r.;                                                                 

4. Sieć wodociągowa w  
ul. Za Dworcem (rozpoczęcie 
zadania) 

35.000,00 65.848,14 
Zadanie zakończone i rozliczone 
 (Etap I) 
(kontynuacja w latach następnych) 

5. Sieć wodociągowa rejon                                
ul. Głowackiego 
(część północna)  -  
dokumentacja 

15.000,00 0,00 

W trakcie realizacji : 

− dokumentacja projektowa na sieć wod. 
w rejonie ul. Pileckiego, termin 
realizacji do 30.06.2013r.; 

 
Razem 420.000,00 288.255,07  

II. Kanalizacja sanitarna 

1. Kompleksowe wyposażenie 
w kanalizację sanitarną 
miasta Tczew – etap IV wraz 
z magistralą wodociągową  
(kontynuacja zadania) 

670.000,00 
+ dofinansowanie 
FS :     257.000,00 
+ pożyczka 
WFOŚiGW : 
200.000,00 
+  kredyt : 
336.000,00  

670.000,00 Wykonano :  

− zakończono roboty budowlane budowy 
kanalizacji sanitarnej; 

− sporządzono Świadectwo Przejęcia sieci 
i rozliczenie końcowe z Wykonawcą 
robót; - złożono Wniosek o płatność 
końcową (refundację) w kwocie : 
70.870,92 zł  

− Zawarto Aneks nr 2 do umowy o 
dofinansowanie w którym zawarto 
zmianę kosztu realizacji projektu na 
kwotę : 12.439.788,75 zł , wysokość 
dofinansowania do kwoty: 4.959.429,98 
zł   
a/  Zapłacono ze środków  FS :  
     0,00 zł  
b/  Zapłacono z pożyczki WFOŚiGW : 
    pożyczka została w całości  
   wykorzystana w 2011r. 
c/  Zapłacono z kredytu : 
    1.423.652,33 zł 

Całkowity koszt zadania w 2012r. : 
2.093.652,33 zł 
 

2. Kompleksowe wyposażenie 
w kanalizację sanitarną 
miasta Tczew – etap V 

450.000,00 15.090,85 Uzyskano pozwolenie na budowę; 
Zaktualizowano kwotę pożyczki z WFOŚiGW 
w Gdańsku, w związku z wyborem 
Wykonawcy robót  do kwoty : 780.000,00 zł ; 
W trakcie realizacji roboty budowlane,                     
z terminem realizacji do 15.12.2012r.    
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3. Kanalizacja sanitarna rejon    
ul. Głowackiego (część 
południowa) 

100.000,00 170.226,96 Wykonano: 

− przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
granicy działek w ul. Głowackiego                             
i ul. 30 Stycznia; 

− dokumentację projektową; 
− uzyskano pozwolenie na budowę; 

− zakup sieci w ul. Bądkowskiego o                       
L= 195,50 mb i ul. Łajming o L= 88,00 
mb wraz z Przepompownią ścieków od 
firmy AKO z Tczewa. 

 
W trakcie realizacji : 

− budowa sieci kanal. sanit. o L= 30,0mb    
w ul. Łajming, termin realizacji do 
31.01.2013r. 

(kontynuacja w latach następnych) 
 

4. Kanalizacja sanitarna  
ul. Świętopełka  - etap I   
[rozpoczęcie zadania] 

221.000,00 59.416,55 Wykonano : 
− dokumentację projektową; 

− przejęto odpłatnie sieć kanal. sanit.    w 
deptaku ul. Spacerowej; 

− przełączanie przejętej sieci do kolektora 
grawitacyjnego A2; 

− dokumentacje projektowe (szt. 53) na 
przyłącza kanal. sanitarnej na terenie 
miasta Tczewa; 

− uzyskano pozwolenie na budowę; 
 
W trakcie realizacji: 

− budowa sieci kanal. sanitarnej (Etap I)  
w ul. Targowej i ul. Świętopełka   o L= 
571,00 mb, z terminem realizacji do 
26.04.2013r. 

(kontynuacja w latach następnych) 
 

 
Razem 

1.441.000,00 
[+ 793.000,00 ] 

914.734,36 Całkowita wartość łącznie z 
dofinansowaniem FS : 

2.338.386,69 zł 

III. Stacje Uzdatniania Wody 

1. Park Miejski : 

−  modernizacja rozdzielni 
NN 

425.000,00 424.105,05 
Zadanie zakończone i rozliczone 

2. Motława : 
a/ modernizacja rurociągu ø 
500 wody surowej  
(dokończenie zadania z 
2011r.) 
 
b/  modernizacja pompowni 
II stopnia 
 

 
138.000,00 

 
 
 

30.000,00 
 

 
114.044,80 

 
 
 

0,00 

 
Zadanie zakończone i rozliczone 
 
 
 
 
Rezygnacja z realizacji w związku z kosztem 
ok. 970.000,- 
(zadanie przesunięte na lata późniejsze)  
 

 
 

 
                                Razem 

 
593.000,00 

 
538.149,85 

 

IV. Oczyszczalnia ścieków 

1. Budowa dodatkowej nitki 
kanału                   [obejście 
Przepompowni Czatkowy] 

40.000,00 12.207,00 Wykonano: 

− dokumentację projektową; 
Rezygnacja z realizacji w związku  z kosztem 
ok. 1.200.000,- 
(zadanie przesunięte na lata późniejsze) 
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2. Przebudowa budynków i 
obiektów Bazy ZWiK 

170.000,00 66.626,26  
Wykonano: 

− parking główny (etap I i II); 

− dokumentację projektową na 
modernizację pomieszczeń w budynku 
socjalnym;   

− rozbudowę systemu monitoringu na 
obiektach ZWiK (2 szt. kamer-SUW Park 
Miejski, 2 szt. kamer-SUW Motława, 3 
szt. kamer Baza); 

Przygotowywany jest przetarg 
nieograniczony na modernizację 
pomieszczeń w budynku socjalnym. 
 

3. Modernizacja wylotu 
ścieków  
do rzeki Wisły  

120.000,00 34.000,00 Wykonano: 

− dokumentację projektową wraz z 
pozwoleniem na budowę; 

Planowana realizacja V.2013r. – IX.2013r. 
 

 
Razem 330.000,00 112.833,26  

V. Zakupy inwestycyjne    

1. Zakupy 234.000,00 216.782,19  

 
Razem 234.000,00 216.782,19  

 
Ogółem 

3.018.000,00 
[+793.000,00] 

2.070.754,73 
Całkowita wartość łącznie z 
dofinansowaniem : 

3.494.407,06 zł 

 
Tabela 4. Wykonanie planu remontów w 2012 roku 

 

Lp. 
Nazwa zadania 

Wyszczególnienie robót 

Wartość                  
wg planu  

[w zł] 

Wykonanie  
w 2012r.  

[w zł] 
Zaawansowanie 

1. Roboty drogowe po awariach  
wodno – kanalizacyjnych 

140.000,00 165.600,01 Zadanie zakończone i rozliczone 

2. 
 

Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej, 
skrzynek zasuwowych, hydrantowych i 
stopni włazowych 

40.000,00 84.709,90 Zadanie zakończone i rozliczone 

3. Remont przyłączy wodociągowych 
wraz z odcinkami sieci i węzłami 

290.000,00 288.838,20 Zadanie zakończone  
Wykonano : 

− remont sieci wodociągowej w ul. 
Jedności Narodu (odcinek od ul. 
Wojska Polskiego do ul. 
Saperskiej); 

− mapę do celów projektowych ul. 
Tuwima; 

− czyszczenie sieci wodociągowej 
na terenie m. Tczewa o długości 
10 650 mb; 

− remont węzła wod. w ul. 
Jodłowej; 

− remont przyłączy wod. w ul. Jedn. 
Narodu do bud. nr 13a i 
Przedszkola „Jodełka”; 

− remont, naprawa infrastruktury 
wodociągowej w ul. Obr. Tczewa; 

− remont przyłącza wod. w ul. 
Gdańskiej 7; 

− remont odcinka sieci 
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wodociągowej w ul. Głowackiego; 

− remont przyłącza wod. do 
budynku  ul. Sobieskiego 10/11 

{wstrzymano kwotę : 520,20 zł(netto),  
w związku z warunkami 
atmosferycznymi asfaltowanie 
nawierzchni do 15.04.2013r.} 

4. Remont przykanalików i odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej  
wraz z monitoringiem 

110.000,00 177.893,60 Zadanie zakończone 
Wykonano : 
− remont kanal. sanit. w ul. 

Jagiellońskiej (dawny teren 
UNIMOR); 

− remont kanal. sanit. w ul. 
Jodłowej; 

− remont studni kanal. sanit. ul. 
Gdańska/ ul. Warsztatowa; 

− remont kanal. sanit. w ul. 
Spółdzielczej; 

− remont studni kontrolnej kanal. 
sanit. w ul. Akacjowej; 

− -wymiana przyłącza kanal. sanit. 
do budynku przy ul. Kasztanowej; 

− remont (obniżenie) rurociągu 
tłocznego                 w ul. Obr. 
Tczewa; 

− -remont, naprawa infrastruktury 
kanal. sanit. w ul. Obr. Tczewa; 
monitoring TV o L= 341,00 mb; 

W trakcie realizacji : 

− remont (wymiana) odcinka sieci 
kanal. sanitarnej ul. Jaworowa 11, 
z terminem realizacji do : 
11.01.2013r. 

5. Remont maszyn, urządzeń, pomp, pomp 
do ścieków i środków transportowych  

60.000,00 82.404,59 Zadanie zakończone i rozliczone 

6. Remont maszyn, urządzeń oczyszczalni 
ścieków                                 i 
przepompowni  

50.000,00 42.510,22 Zadanie zakończone i rozliczone 

Wykonano : 
− remont stopnia sprężającego RB-

LP 120 o nr 96-09188; 

− przezwojenie i naprawę pomp 
ściekowych 

− przegląd i kalibrację czujnika 
metanu na PŚ Czatkowy;  

− remont kraty KUMP-1500/20 na  
PŚ Czatkowy; 

− zadrzewianie terenu PŚ 
Czatkowy; 

 

7. Remonty budynków i obiektów ZWiK 245.000,00 263.932,31 Wykonano : 

− remont parkingu głównego na 
Bazie ZWiK Tczew (Etap 3); 

− remont pomieszczeń biurowych 
nr 7 i 9  w bud. administracyjnym 
ZWiK Tczew; 

− remont wjazdu do bud. sprężarek 
na Oczyszczalni ścieków; 

− renowację zieleni przy parkingu 
głównym na terenie ZWiK Tczew; 

− remont parkingu przy kotłowni na 
terenie Bazy ZWiK; 

− dokumentację projektową na 
remont instalacji elektrycznej w 
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Zbiorniku „Górki”; 

− konserwację rowu wód 
popłucznych na SUW Motława; 

−  remont budynków 
przepompowni Czatkowy(dach, 
pomieszczenie rozdzielni) 

− naprawę dylatacji (85,30 mb)                         
w komorze stabilizacji osadu 
Oczyszczalni; 

− zadrzewianie terenu SUW 
Motława; 

− remont cząstkowy dróg 
dojazdowych na Bazie ZWiK 
Tczew; 

 

8. Remont wodociągu na terenie byłego 
„Unimoru” wraz z przyłączami 

150.000,00 132.203,93 Zadanie zakończone i rozliczone 

9. Remont wodociągu w ul. Sportowej wraz 
z przyłączami 

70.000,00 135.070,83 Zadanie zakończone i rozliczone 

10. Remont wodociągu na „Manhattanie” 
wraz z przyłączami 

110.000,00 50.008,12 Zadanie zakończone i rozliczone 

 
Razem 1.265.000,00 1.423.171,71  

 
Tabela 5. Struktura produkcji, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w 2012 roku przedstawiała 

się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Wykonanie 2012 r. 

1. Produkcja wody m
3
 2 957 899 

2. 
Zużycie na potrzeby własne przed wtłoczeniem 
do sieci 

m
3
 71 895 

3. Straty na ujęciu m
3
 21 931 

4. 
Wskaźnik zużycia wody wykorzystanej na 
potrzeby ujęć oraz strat wody na ujęciach (w 
odniesieniu do produkcji wody) 

 3,2 

5. Woda wtłoczona do sieci m3 2 864 073 

6. 
Zużycie na potrzeby własne po wtłoczeniu do 
sieci i straty w sieci 

m
3
 252 226 

7. Sprzedaż wody ogółem, w tym: 

− gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 
− sfera produkcji materialnej 

m
3 

m
3
 

 
m

3
 

2 611 847 
2 196 869 

 
414 978 

8. 
Struktura sprzedaży wody 

− gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 
− sfera produkcji materialnej 

% 
% 
 

% 

100,0 
84,1 

 
15,9 

9. 
Wskaźnik wody wykorzystanej na potrzeby sieci 
oraz strat wody w sieci (w odniesieniu do wody 
wtłoczonej do sieci) 

% 8,8 

10. Produkcja ścieków ogółem m
3
 2 833 669 

11. 

Ilość ścieków zafakturowana ogółem,  
w tym: 

− gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 

− sfera produkcji materialnej 

m
3 

 

m
3
 

 
m

3 

2 686 246 
 

2 291 869 
 

394 377 

12. 

Struktura odbioru ścieków 

− gospodarstwa domowe i sfera niematerialna 

− sfera produkcji materialnej 

% 
% 
 

% 

100,0 
85,3 

 
14,7 
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Uwzględniając zarówno strukturę sprzedaży wody, jak i odprowadzania ścieków dominującą grupę 
odbiorców stanowią gospodarstwa domowe. 

 

 

 Gospodarka odpadami stałymi  

 
W roku 2012r w zakresie spraw administracyjnych, zgodnie z ustawą o odpadach: 

• opiniowano wnioski w zakresie gospodarki odpadami –. wydano 3 postanowienia.  

• przyjmowano sprawozdania kwartalne od Przedsiębiorców  prowadzących działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz od 
Przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących 
nieczystości ciekłe. 
 

Jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej w Tczewie jako Zakład Utylizacji Odpadów Stałych 
Sp.zo.o. realizuje zadania z zakresu  gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Tczew, 
tj. eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów obojętnych.  
Poza bieżącą eksploatacją istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
odpadów obojętnych, Spółka prowadziła prace związane z realizacją projektu „Regionalny 
System Gospodarki Odpadami  Tczew” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, 
w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko”. Dofinansowanie unijne wynosi aż 77,59 % 
wartości Projektu. Obejmuje on 23 gminy w 5 powiatach Województwa Pomorskiego. 
Realizacja Projektu zapewni powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi obejmującego odzysk, segregację i recykling odpadów komunalnych 
powstających w regionie pięciu powiatów. W efekcie uzyska się odzysk surowców, 
minimalizację ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, znaczne 
ograniczenie objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne 
unieszkodliwienie zgodnie  z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i 
unijnymi wymogami prawnymi. 
 
Jednostka Realizująca Projekt zajmowała się w 2012 r.: 
 
Realizacją Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”, w tym: 
• wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla hali demontażu odpadów 

wielkogabarytowych, hali sortowni, hali kompostowni i biofiltra złożono 9 marca 2012r. 
Decyzja została wydana 30 kwietnia 2012r. Nie była ona jednak prawomocna. Na skutek 
wniesionych zażaleń Starosta Tczewski wstrzymał wykonanie decyzji. Sprawa została 
przekazana do rozstrzygnięcia Wojewodzie Pomorskiemu w Gdańsku. 4 czerwca 2012r. 
jednak decyzja o pozwoleniu na budowę została podtrzymana - Wojewoda Pomorski nie 
znalazł bowiem podstaw do jej zmiany lub uchylenia. 

• 5 czerwca 2012r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zostało złożone 
zawiadomienie o podjęciu obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

• Prowadzono prace budowlane obejmujące następujące działania: 
− wykonanie instalacji podposadzkowych  w obiektach, 
− sortownia - wykonanie konstrukcji stalowej ścian i dachu (na ukończeniu), 
− hala kompostowni – obłożenie elementami żelbetowymi, położenie dachu, prace 



 21 

uszczelniające łączenia elementów ścian, 
− budynek socjalny oraz hala demontażu odpadów wielkogabarytowych - 

wymurowanie ścian, przygotowania do wylania stropu pomiędzy kondygnacjami 
− boksy magazynowe hali sortowni, placu kompostowania i placu demontażu odpadów 

wielkogabarytowych -  wylanie posadzek docelowych i wykonanie nacięć 
dylatacyjnych 

− budynek garażowo – warsztatowy - wymurowanie w części warsztatowej, wykonanie 
instalacji podposadzkowych, przygotowanie do pokrycia dachem i wykonania 
konstrukcji stalowej ścian i dachu części warsztatowej 

− magazyn odpadów niebezpiecznych – murowanie ścian w części ocieplonej, 
przygotowania do montażu konstrukcji stalowej 

− segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych - rozpoczęcie 
betonowania ścian boksów 

− budynek administracyjny - rozpoczęcie betonowania fundamentów 
 
 
Ponadto w 2012 roku prowadzono następujące sprawy inwestycyje: 

• Wrzesień –  ogłoszenie przetargu na „Dokumentację projektową dla zadania - budowa 
ulicy Poligonowej”, 

• 31 października podpisano umowę z wykonawcą „Dokumentacji projektowej dla zadania 
- budowa ulicy Poligonowej”,  

• 21 listopada podpisano umowę z wykonawcą „Aktualizacja dokumentacji projektowej 
rekultywacji istniejącej kwatery składowiska w Tczewie”, 

• 20 listopada złożono wniosek o rozszerzenie umowy o dofinansowanie. 
 
Odbiór odpadów komunalnych  
 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tczewa 
realizowały firmy, z którymi zawarto umowy i które posiadały stosowne zezwolenia. 
Utworzony w mieście system ewidencji zawartych umów między wytwórcami odpadów, a 
podmiotami odbierającymi odpady umożliwiał wskazanie mieszkańców miasta, którzy 
uchylają się od obowiązku zawarcia takich umów i podjęcia w stosunku do nich 
odpowiednich działań.  
Ponadto przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych są zobowiązani do przekazywania władzom gminy 
sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Firmy działające na 
terenie miasta Tczewa realizują ustawowy obowiązek składania sprawozdań. Informacje na 
temat ilości odebranych odpadów i sposobu ich zagospodarowania zawarte w ww. 
sprawozdaniach stanowią „gminną bazę danych o odpadach”. Na podstawie zgromadzonych 
informacji w marcu 2012r. sporządzono i przedłożono Radzie Miejskiej i Zarządowi Powiatu 
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Tczewa za 2011 rok. 

 
Zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów realizowane są przez  zespół ds. Selektywnej 
Zbiórki Odpadów działający w strukturze Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. 
Kontynuując podejmowane w poprzednich latach działania mające na celu rozbudowę 
systemu zbiórki odpadów w 2012r., w drodze przetargu publicznego dokonano zakupu 
kolejnych 80 pojemników typu „dzwon”, które od lipca 2012r. pojawiały się w nowych 
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punktach na terenie miasta z założeniem, że są to punkty ogólnodostępne, tzn. pojemniki nie 
są lokalizowane w zamykanych boksach.  Główny nacisk położono na wykorzystanie 
lokalizacji wskazywanych przez wspólnoty mieszkańców, Spółdzielnię Mieszkaniową. Kilka 
punktów powstało po sygnałach skierowanych bezpośrednio przez mieszkańców Tczewa. 
Koszty opróżniania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki w 2012r. wyniosły 
203 000 zł / netto. 
 
Ponadto w dniu 30 marca 2012r. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. we współpracy 
z Gimnazjum Nr 2 przeprowadził akcję nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego na terenie szkoły. W jej wyniku zebrano 0,66 Mg tych 
odpadów.  
 
W dniu 27 października 2012r. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. zo.o. przeprowadził 
akcję „Drzewko za odpady”. W wyniku akcji zebrano 0,31Mg plastiku, 4,94 Mg zseie oraz 
0,52 Mg makulatury, przekazując mieszkańcom ok. 1300 sadzonek drzew i krzewów. 
 
 
Tabela 1. Selektywna Zbiórka Odpadów zestawienie zbieranych ilości odpadów w 2012 r. 

przez ZUOS Sp. z o.o. /w Mg/ - pojemniki na terenie Tczewa 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Tabela 2. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez ZUOS Sp. z o.o. w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 

 
 Rodzaj odpadu (Mg) miesiąc 

20 02 01 16 01 03 20 01 36 20 01 39 17 04 05   

Rodzaj odpadu (Mg) 

15 01 02 15 01 01 15 01 07 

miesiąc 

tworzywa makulatura szkło 

SUMA 

styczeń 11,82 1,80 12,11 25,73 

luty 10,37 1,67 8,47 20,51 

marzec 13,19 2,18 11,05 26,42 

kwiecień 15,60 1,75 11,75 29,10 

maj 17,23 1,98 12,03 31,24 

czerwiec 19,26 2,55 11,80 33,61 

lipiec 20,26 2,98 12,30 35,54 

sierpień 20,17 2,42 14,40 36,99 

wrzesień 14,05 2,03 13,50 29,58 

październik 21,05 2,71 12,42 36,18 

listopad 16,26 2,93 14,12 33,31 

grudzień 16,17 4,82 10,01 31,00 

Suma 195,43 29,82 143,96 369,21 
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ulegające 
biodegradowalne 

zużyte 
opony 

zużyte 
urządzenia 
elektryczne 

tworzywa 
sztuczne 

     złom SUMA 

marzec             2,90           3,00            2,74 -        8,64 

kwiecień             3,16           3,16 

maj             8,10             3,20        11,30 

czerwiec             5,12            0,14 7,96      13,22 

lipiec             6,40    2,14        8,54 

sierpień             3,40            3,40 

wrzesień             1,72           1,90            3,46           0,40         7,48 

październik             3,14             1,60            4,94                 0,30         9,98 

listopad             4,32             3,12           0,16         7,60 

grudzień                1,52               2,56   0,60        4,68 

Suma            39,78           6,50          20,02          1,00              
 

10,70         78,00 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA. 
 

 
W zakresie spraw administracyjnych  realizowano: 
 
1) zadania ujęte w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, po likwidacji Funduszu 

ujęte w budżecie miasta, 
2) regionalny monitoring atmosfery w Tczewie, dzięki stacji automatycznego pomiaru 

zanieczyszczeń przy ul. Targowej, która w 2001 r. została włączona do sieci państwowego 
monitoringu środowiska oraz do europejskiej sieci EIONET,  

3) działalność informacyjną dotyczącą jakości powietrza poprzez bieżące pomiary 
zanieczyszczeń, zamieszczane informacji na stronach internetowych fundacji ARMAAG i 
projektu AIRPOMERANIA oraz jej prezentację na panelach informacyjnych, 
zainstalowanych w Urzędzie Miejskim i na terenie transportowego węzła integracyjnego 
przy dworcu PKP, 

4) nadzorowano realizację zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją i odtwarzaniem 
zieleni na terenach miejskich,   

5) rozpatrzono 75 spraw, dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów                                
- 57 decyzji, 2 zgody właścicielskie oraz 2 postanowienia przekazujące sprawy do Starosty 
Tczewskiego,  

6) prowadzono postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko wydano 4 
postanowienia  i 8 decyzji,           

7) opiniowano wnioski w zakresie prac geologicznych - 2, 
8) załatwiano bieżące sprawy i wnioski oraz interwencje składane przez podmioty 

gospodarcze  i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska, 
9) inicjowano działania na rzecz ochrony środowiska – spoty informacyjne na temat: 

utrzymania czystości i porządku, sprzątania po psach, utrzymania i poszanowania zieleni, 
selektywnej zbiórki odpadów stałych, poszanowania mienia, zimowego utrzymaniu 
miasta, zaopatrzenia mieszkańców w wodę - emitowane były w lokalnej  Telewizji TeTka,  

10) prowadzono kampanię informacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w 
domowych paleniskach. Ulotki informacyjne rozdano w śród mieszkańców miasta. Film 
edukacyjny na temat szkodliwości spalania śmieci emitowano w lokalnej stacji telewizji 
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TeTka. 
11) przeprowadzono akcję nieodpłatnego przyjmowania odpadów od osób prywatnych - 

mieszkańców miasta przy współpracy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp.z o. o. 
12) wykonano aktualizację Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-

2015, 
13) przyznano dotacje na dofinansowanie zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne. 

Dotacja celowa była przyznawana zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik do 
uchwały Rady Miejskiej w Tczewie nr XIX/156/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania pomocy i sposobu jej 
rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Dotacje udzielano w wysokości 50% 
nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, ale nie 
więcej niż 2 000,00 zł. W sumie dofinansowano zmianę ogrzewania w 41 lokalach na 
ogólna kwotę 80 733,50 zł.  

14) W dniu 1 marca 2012r. w zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miejskim                             
z przedstawicielami 23 gmin biorących udział w Projekcie pn. „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew”. Spotkanie miało charakter informacyjny na temat 
nowelizacji przepisów związanych z gospodarką odpadami w Polsce. Stan prawny 
omówiła Pani Anna Grapatyn-Korzeniowska (Zastępca Dyrektora Departamentu 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Pani 
Sabina Kowalska (specjalista ds. Consultingu Środowiskowego), szczegółowo 
przedstawiła sposoby przygotowania gmin do wdrożenia obowiązków ustawowych 
wynikających z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
przedstawiła zasady przygotowania przetargów na odbiór lub odbiór i 
zagospodarowanie odpadów a także sposoby kalkulacji stawek dla mieszkańców  

 
 

W zakresie bieżącego utrzymania terenów: 
 

W ramach planowanych zadań dotyczących utrzymania miejskich terenów zieleni, 
realizowano zabiegi pielęgnacyjne, objęte zakresem prac ujętych w trzyletniej umowie 
na świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów wraz z utrzymaniem 
ciągów komunikacyjnych w obrębie obiektów zieleni oraz bezpośrednio do nich 
przylegających. Ponadto, w ramach budżetu realizowano inne dodatkowe zadania, 
wynikające z bieżących potrzeb oraz interwencji mieszkańców.  
 

       Ponadto w 2012 roku wykonano: 
 

•  umocnienie schodów terenowych w Parku Miejskim   

•  nawierzchnię ciągu komunikacyjnego w obrębie ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisły 

•  umocnienie skarpy wiślanej w rejonie strugi Subkowskiej   

•  nawierzchnię alejki parkowej w Parku Miejskim   

•  cięcia pielęgnacyjne metodą alpinistyczną wybranych drzew   

•  dokumentację projektową parku osiedlowego w rejonie ul. Żwirki   

•  dokumentację projektową przejścia od ul. Armii Krajowej do Szkoły Podstawowej  nr 
12 w obrębie ul. Topolowej   

• zagospodarowano skwer w rej. ul. Bałdowskiej i Nowowiejskiej  
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• zagospodarowano terenu zieleni w rej. ul. Szewczyka Dratewki 

• dostawa i montaż stołów do gry w szachy    

• zagospodarowano skwer przy ul. Prostej    

• trawniki w Parku Miejskim   

• zagospodarowano teren  zieleni w rejonie ul. Spółdzielczej   

• chodnik i nasadzonono rośliny na skwerze przy ul. Brzechwy 

• nasadzenia roślin sezonowych w donicach stojących i wiszących  
 na terenie Starówki wraz z całoroczną pielęgnacją   

• nasadzenia uzupełniające roślin na terenach miejskich   

• interwencyjnie oczyszczano tereny miejskie ,nieujęte w bieżącym utrzymaniu 

• dokumentację projektową zagospodarowania terenu na pl. Patriotów 

•  koncepcję zagospodarowania wykopalisk przy ul. Zamkowej  

• place do ćwiczeń ruchowych    

• renowację kwietników w parku im. Kopernika    

• urządzenie zieleni na skwerze przy ul. Chopina    
 

EDUKACJA EKOLOGICZNA  - PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 

W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: zajęcia  i warsztaty  w 
pracowni, projekcje filmów, konkursy,  zajęcia terenowe, kilkudniowe warsztaty ekologiczne, 
prezentacje, wykłady, szkolenia dla nauczycieli, akcje i programy ekologiczne, kampanie, 
działania informacyjne.         
 
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane  w roku 2012 kierowane były do różnych 
grup wiekowych, społecznych,  do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców miasta i 
okolic. 

 
Edukacja dzieci i młodzieży 

 
Konkursy: 
 

Rok realizacji Tytuł 

 „Zakręcono,  odkręcono” 
XIII Miejski Konkurs Ekologiczny pod  hasłem „„Międzynarodowy Rok 
Zrównoważonej Energii”” 
XII  Miejski Konkurs literacko – przyrodniczy pt. „Z ekologią za pan brat” 
V  edycja Miejskiego  Konkursu  „Przyrodnicze  zmagania  z  ortografią” 
Konkurs plastyczny „Opiekuj się i pomagaj naszym zwierzętom w mieście” 
„Konkurs Wiedzy o Ziemi” – dla uczniów klas VI szkół podstawowych 

 
 
 

2012 
 
 
 
 
 

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

 
Warsztaty dla uczniów i nauczycieli: 
Rok realizacji                                             Tytuł 

2012 
 

Spotkania z ornitologią.  Walory przyrodnicze miasta Tczewa – ptaki 
władcy przestworzy. Warsztaty dla przedszkolaków. 
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Walory przyrodnicze województwa pomorskiego. Warsztaty dla dorosłych 
– w PEE 

Morskie śmietnisko. Warsztaty dla uczniów – w PEE. 
Warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. 
Warsztaty ekologiczne w Błękitnej Szkole we Władysławowie. 
Minimonitoring czystości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2012 – 
warsztaty z rejsem kutrem badawczym i częścią laboratoryjną dla 
gimnazjów i szk. ponadgimnazjalnych – MIR w Gdyni. 

Sposób na śmieci – w PEE. 
„Chrońmy nasz Bałtyk” – wyjazdowe warsztaty ekologiczne dla 
gimnazjalistów – MIR                      w Gdyni. 

 
Warsztaty dla nauczycieli szkół „Warto eksperymentować! Fascynujące 
lekcje pełne doświadczeń.” 

 Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli „Warto eksperymentować!” 

 
Akcje, imprezy ekologiczne: 

Rok realizacji Tytuł 

„Sprzątanie świata 2012” 

Zadrzewianie terenów wokół szkół i przedszkoli 

Akcja „Przygoda z przyrodą” – „Pioruny bogów czyli pozytywna energia” 
(dla zimowisk) 

2012 
 

Dzień Ziemi 2012 

 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez 
Samochodu 2012 

 
Akcja „Przygoda z przyrodą” – „Klimatyczne ABC – każde dziecko o tym 
wie” (dla półkolonii) 

 
Dzień ekologii – impreza na osiedlu Górki (stoisko o tematyce odpadowej). 

 
Programy ekologiczne: 

Rok realizacji Tytuł 

Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Pioruny bogów czyli 
pozytywna energia” 
Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa pt. „Klimatyczne ABC – 
każde dziecko   o tym wie” 

Moje miasto bez odpadów 
Recykling w mojej szkole 
Selektywna zbiórka odpadów 
Tczew – zielone miasto 

2012 
 

Zielone Zakupy 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Programy ekologiczne dotyczące odzyskiwania surowców wtórnych realizowane przez 
Pracownię Edukacji Ekologicznej, tj.: 
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• Moje miasto bez odpadów 

• Recykling w mojej szkole 

• Konkurs Zakręcone – Odkręcone 

• Zielone zakupy 

• Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz 
 

W 2012 roku uczestnikami  programów ekologicznych były szkoły podstawowe, przedszkola, 
gimnazja oraz Zespół Szkół Katolickich.  

Moje miasto bez odpadów: 

W XI edycji program edukacji ekologicznej „Moje miasto bez odpadów”, udział wzięły dzieci 
oraz młodzież  z jednostek oświatowych działających na terenie miasta. Jego celem było 
odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak największej ilości papieru, butelek plastikowych 
po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych. 
Przekazano do recyklingu 67,2 Mg surowców wtórnych. 

Konkurs „Zakręcone – Odkręcone” 

 
W IX edycji konkursu udział wzięły szkoły i przedszkola z  terenu miasta.  
Odzyskano  9,923 Mg plastikowych nakrętek co stanowi 3,4 mln szt. nakrętek plastikowych.       
 
Celem wieloletniego konkursu jest uświadomienie, że odpady plastikowe tj. butelki typu PET 
zajmują dużą objętość. Zachodzi więc potrzeba wyrobienie nawyku odkręcania nakrętek 
plastikowych przed ich segregacją lub wyrzuceniem. Umożliwi to zmniejszenie objętości 
plastikowego opakowania. 
 

Recykling w mojej szkole 
 
Uczniowie i dzieci z Przedszkola Ekologicznego „Jodełka” w trakcie realizacji IX edycji 
Programu - „Recykling  w mojej szkole” obejmującej zbiórkę zużytych baterii, kartridży i 
tonerów do drukarek, które stanowią niebezpieczny odpad dla środowiska, zebrali: 

• 1,362 Mg baterii , 

• 0,094 Mg kartridży.  
Odzyskane baterie przekazywane były do wyspecjalizowanej w utylizacji odpadów 
niebezpiecznych firmy REBA a kartridże do recyklingu.  
 
Inne programy: 
 
W 2012 r. kontynuowany  był program mający na celu  zapobieganiu powstania 
niepotrzebnych odpadów komunalnych: 

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

toreb płóciennych - wielokrotnego użycia.  
 

Podsumowanie  selektywnej  zbiórki prowadzonej przez jednostki oświatowe 
W 2012 roku  dzieci i młodzież zebrały 83,923  Mg surowców wtórnych w tym:  

• 67,168 Mg makulatury, 
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• 15 257 Mg plastiku, 

•   0,041 Mg puszek aluminiowych, 

•   1,362 Mg baterii , 

•   0,094 Mg kartridży. 
 
Efektem udziału dzieci i młodzieży w selektywną zbiórkę odpadów  był  nie tylko wzrost ilości 
zebranych odpadów w stosunku do 2012r. ale  również zaangażowanie w ochronę 
środowiska. 
 
2.1.4. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 
 

1) W dniach 14 - 16 września 2012 r. przeprowadzona została akcja Sprzątanie Świata pod 
hasłem „ KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJUĘ … NIE ŚMIECĘ”. 
Do udziału w akcji zaproszono szkoły podstawowe  i gimnazjalne. W akcji wzięło udział 4 
800 młodzieży. Do akcji włączono ZUK, celem wywozu zebranych śmieci. Zabezpieczono 
wszystkich biorących udział  w akcji w worki do  śmieci – wydano ok. 6 935 worków,  oraz 
rękawiczki – wydano 4 800 szt. Sprzątaniem objęto cały teren miasta. Zebrane odpady 
wywiezione zostały na wysypisko miejskie przy  ul. Rokickiej w ilości 1 040 kg. 
 

2) W roku 2012 przeprowadzono wraz z firmą TERRA na terenie miasta deratyzację. 
Zwalczanie gryzoni polegało na wyeliminowaniu zagrożenia sanitarnego z pomieszczeń i 
piwnic oraz wyłożenie trucizny w studzienkach przykanalikowych budynków i kanalizacji 
miejskiej.   

 
3) W m-cu sierpniu przeprowadzono konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, 

elewacja budynku, otoczenie natomiast w grudniu na najładniejszy wystrój świąteczny. 
W konkursie udział wzięli mieszkańcy Miasta Tczewa. Zgodnie z zatwierdzonym przez 
Prezydenta Miasta regulaminem konkursu.  
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane zostały nagrody pieniężne, natomiast 
wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.  
 

4) Na terenie miasta ustawione są dystrybutory oraz kosze na psie nieczystości 
 

Lp. Ulica Dystrybutor Kosz 

1. Al. Zwycięstwa 1 x 

2. Żwirki 2 x 

3. Jurgo 1 x 

4. Górki – oczko wodne 1 1 

5. Wybieg Niecka Czyżykowo 1 x 

6. Park Miejski 1 1 

7. Bulwar nad Wisłą / ul. Zamkowa 1 x 

8. Róg ul. Czyżykowskiej / Nad Wisłą 1 x 

9. Przystań Nad Wisłą 1 x 

10. Pl. Hallera 1 x 

11. Park Kopernika 1 1 

12. ul. J. Dąbrowskiego - PKO 1 x 

13. Niecka Jedności Narodu 2 1 
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14. Teren rekreacyjny - Lidll 1 x 

15. Oczko wodne Piotrowo – ul. Kubusia Puchatka 1 x 

16. ul. Armii Krajowej 6-8 obok kontenera na śmieci 1 x 

17. Wybieg TTBS 1  

18. Wybieg ul. Kociewska 1 x 

19. ul. Jedności Narodu - garaże - przy wale 1 x 

20. Łącznik SP Nr 12 z ul. Armii Krajowej 1 x 

21. ul. Jagiellońska - garmażeryjny 1 x 

22. Wybieg ul. Prosta 1 x 

23. ul. Bałdowska – ul. Nowowiejska 1 x 

24. ul. Mieszka I 1 x 

25. ul. Jagiellońska - ZUS 1 x 

26. ul. Pomorska – ul. Kozia 1 x 

OGÓŁEM 29 4 

 
W roku 2012 wybudowano wybieg dla psów z pojemnikami na psie kupki oraz 
dystrybutorem woreczków na ul. Prostej. 

 

 

2.1.5.  Utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz Cmentarza Komunalnego 
 
Miejsca pamięci 
 

Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewodą Pomorskim i Gminą Miejską 
Tczew w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew, w 2011r. wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców o zabezpieczenie dla miasta Tczewa na 2012 
rok środków finansowych w wysokości 4.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację oraz 
utrzymanie miejsc pochówku i cmentarzy wojennych.  
W marcu 2011r. z inicjatywy wojewody został zawarty aneks nr 1/2011 do porozumienia z 
2007r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania utrzymania grobów  i 
cmentarzy wojennych. Niniejszy dokument reguluje coroczną wysokość przekazywanej 
kwoty dotacji (4.000,- zł) oraz uszczegółowił sposób rozliczenia przekazanej dotacji. 
Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w w/w Porozumieniu w styczniu br. zostało przesłane do 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczenie z wykorzystania środków dotacyjnych za 
2012 rok.   
 
W ramach przydzielonej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano następujące zadania: 
- utwardzenie podejść do mogił zbiorowych żołnierzy polskich 
  na cmentarzu nowym przy ul. 30-go Stycznia, 
- nasadzenie trwałych roślin ozdobnych w obrębie mogił zbiorowych 
  żołnierzy polskich na cmentarzu Nowym przy ul. 30-go Stycznia. 

 
Łączne środki wykorzystane w 2012 r. na zadania związane z utrzymaniem grobów  i 
cmentarzy wojennych na terenie Gm. M. Tczew, poza bieżącym utrzymaniem ich czystości, 
pielęgnacją zieleni i konserwacją pomników, obelisków i tablic – 8 194,72 zł. 
 



 30 

Pozostałe miejsca pamięci (tablice, pomniki, obeliski), które nie są miejscami pochówku i 
cmentarzy wojennych podlegają bieżącemu utrzymaniu w ramach umowy na świadczenie 
usług związanych z utrzymaniem miejskich terenów zieleni (umowa 3-letnia). 
 

 
Szczegółowy wykaz  zadań wykonanych w 2012 roku - ze środków zabezpieczonych   w 
budżecie miasta - znajduje się  w tabeli  poniżej. 
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MIEJSCA  POCHÓWKU I CMENTARZY WOJENNYCH 

 
Wykonanie zadań w 2012 roku 

 

- utwardzenie z kostki granitowej podejść do mogił zbiorowych żołnierzy polskich, poległych w obronie m. Tczewa we wrześniu 1939r. – na terenie  
cmentarza Nowego przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie. 
 

Wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane K. Kąkolewski, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 5/2, 83-110 Tczew.  
 

- wykonanie nasadzeń trwałych roślin ozdobnych w obrębie mogił zbiorowych żołnierzy polskich, poległych w obronie m. Tczewa we wrześniu  
1939r. - na terenie cmentarza Nowego przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie. 
 

Wykonawca: „Agro – Zieleń” M. Stubba, P. Zieliński s.c., Rokitki, ul. Tczewska 35,  83-112 Lubiszewo  
 

- składka za roczne ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej w Tczewie (pomniki, nagrobki, obeliski, tablice pamiątkowe) 
 
   Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku – polisa 2GD B111 0008 z dn. 22.03.2012r.    
              

- wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych na terenie cmentarza austriackiego w Tczewie, w rejonie ul. Jagiellońskiej i Działkowej.     
  
Wykonawca: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Rokitki, ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo. 
 

 

 

 



Cmentarz Komunalny 
 
Zarząd cmentarza komunalnego prowadzony jest przez Pana Aleksandra Alchimowicza na 
podstawie umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 1991r. oraz późniejszych aneksów Nr 
1/02 z dnia 1 grudnia 2002r., Nr 1/03 z dnia 2 czerwca 2003r., Nr 1/04 z dnia 1 czerwca 
2004r.  

 
Zgodnie z wymaganymi przepisami na cmentarzu komunalnym prowadzona jest na bieżąco 
przez zarządcę księga osób pochowanych, która zawiera narastająco wpisane numery 
ewidencyjne pozwalające na ustalenie liczby osób pochowanych  w poszczególnych latach.  

 

W 2012 roku na cmentarzu komunalnym dokonano 252 pochówki, w tym 11 ekshumacji z 
innych cmentarzy. Dla porównania, liczba pochówków w poprzednich latach przedstawiała 
się następująco: 
• w roku 2007 - 197 
• w roku 2008 - 209 
• w roku 2009 - 223 
• w roku 2010 - 270  
• w roku 2011 - 258 
 
W ramach prowadzonego zarządu cmentarzem, zarządca ma zawarte umowy na bieżący 
wywóz odpadów stałych, serwis kabiny wc, serwis kasy fiskalnej, monitoring obiektu oraz 
na dostawę mediów. 
Zgodnie z zapisami umowy i zaleceniami, zarządca cmentarza dostarczał co miesiąc 
szczegółowe zestawienia przychodów i kosztów. Każdorazowo dokonywano sprawdzenia 
zgodności przedstawionych rozliczeń z obowiązującym cennikiem oraz umownego sposobu 
rozliczenia. 
Różnice między dochodami z prowadzonej działalności związanej z zarządem cmentarza 
komunalnego a poniesionymi nakładami, rozliczane były zgodnie z aneksem  nr 1/04 z dnia 
1 czerwca 2004r. a zysk z działalności cmentarza wpłacano na wskazane konto Urzędu 
Miejskiego.  

 
Z  uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z rodzinami osób opiekujących się grobami, 
mającymi zadłużenia w opłatach - w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych, 
zarządca przeprowadził akcję nalepiania na tych grobach  informacji  o zgłoszeniu się do 
biura zarządcy cmentarza celem uregulowania zadłużenia - z zagrożeniem likwidacji 
nieopłaconego grobu (co ustawowo jest możliwe po 20 latach). Akcja ta przyniosła 
pozytywny efekt, jednak wpływy były znacznie mniejsze  w porównaniu z poprzednimi 
latami. 
W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego przeprowadzono doraźne lustracje całego 
terenu, pod kątem utrzymania czystości i porządku, utrzymania dojazdów i ścieżek,  
odpowiedniej ilości i opróżniania kojców na śmieci, które nie wykazały zaniedbań w tym 
zakresie.   

 

 

2.1.6.Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz wodę 
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 •••• w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 
W 2012 roku nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i konserwacji sieci energetycznej. 
 
Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia miasta  dokonywano konserwacji i eksploatacji 
urządzeń  oświetlenia ulicznego, z których : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

1) łączna ilość punktów świetlnych    -   5 492 szt. 
2) punkty świetlne będące własnością Gminy Miejskiej  -   3 416 szt.    
      Konserwację w 2012r punktów świetlnych będących własnością  
      Gminy Miejskiej Tczew prowadziła ENERGA Oświetlenie Sopot    

3) punkty świetlne będące własnością ENERGA 
Zakład Oświetlenia Sopot sp. z o.o.             -     2 076 szt. 

      Konserwację prowadzi, ENERGA' Oświetlenie Sopot Sp. z o.o. 
                                                                                         

 •••• w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną -  ZEC Sp. z o.o. 
 
W okresie sprawozdawczym: 
 

1) produkcja ciepła wyniosła               - 455 010,29 GJ 

2) łączna sprzedaż ciepła wyniosła      -  383 434,74 GJ 
3) zużycie na cele technologii i ogrzewania wyniosła   -      6 150,11 GJ 
4) straty przesyłowe                -   65 425,44  GJ 
5) zużycie paliw technologicznych przedstawia się następująco 
 
 

Lp. Kotłownia Rodzaj paliwa Wartość zużycia 

1.   KT - 1602 miał węglowy 20 818,55 t 

2.   KT - 1702 gaz  ziemny  1 302 374 m3 

3. Kotłownie lokalne gaz ziemny 
olej opałowy  

87 194 m3 

19 446 litrów 

 
Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną wartość - 2 199 641,13 zł 
Plan remontów i konserwacji został wykonany w pełnym zakresie, wartość wykonanych 
robót wyniosła -  575 301,23 zł  
Długość sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wyniosła - 47,71 km 
 

 •••• w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków : 

 
Stan urządzeń wodociągowych na koniec 2012 roku  przestawiał się następująco: 
 
Długość czynnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 2012 roku wynosiła 174,471 km,  
w tym: 

• magistrala przesyłowa – 12,356 km, 

• rozdzielcza sieć uliczna – 117,963 km, 
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• podłączenia do budynków i innych obiektów – 44,152 km. 
Stan urządzeń kanalizacyjnych : 
 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 2012 roku wynosiła 149,127 km,                      
w tym: 

• kanalizacja sanitarna – 116,973 km, 

• podłączenia do budynków i innych obiektów – 32,154 km. 
 
Długość sieci kanalizacji deszczowej w 2012 roku wynosiła 52,3 km. 
 
 

 

2.1.7. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i budownictwa  mieszkaniowego  
 
 
 
1. Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej należały: 
 

1)  realizacja polityki mieszkaniowej, zgodnie z uchwalona strategia rozwoju 
     mieszkalnictwa na lata 2003-2017 i kierunkami zmian systemu zarządzania 
     nieruchomościami Gminy Miejskiej, 
2) podejmowanie działań, których celem było zapewnienie właściwego gospodarowania 

gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym: 

• przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego, 

• regulowanie stanu prawnego lokali mieszkalnych, 

• regulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po 
opuszczeniu przez najemcę, 

• przygotowywanie skierowania do zawarcia umowy najmu przez administratora 
gminnego zasobu mieszkaniowego, 

• przekwaterowywanie do innego lokalu mieszkalnego osób zamieszkałych w 
budynkach przeznaczonych do rozbiórki, 

• przygotowywanie materiałów na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
 
W 2012 r. przydzielono ogółem 44 mieszkania, w tym  
 
1) z listy rocznej                                                                                                     - 12 
2) z listy budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki                     - 32 

 z tego: 

•   dot. remontu:                     -31                                                                    
      

      w tym: 
a) przydzielonych osobom posiadających tytuł prawny                - 26 
b) przydzielonych osobom nie posiadających tytułu  

            prawnego – lokal socjalny                -  5 

•  dot. rozbiórki:                                                                                  -  1 
           w tym: 

a) na podstawie posiadanego tytułu prawnego                             -  1 
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W 2012 roku z listy rocznej skreślono ogółem 2 osoby, w związku z ich zgonem. 
 
Ponadto wydano 63 skierowania do zawarcia umowy najmu, z czego: 
 

• 49 na podstawie uchwały Rady Miejskiej (dot. uregulowania przez lokatora zadłużeń 
czynszowych w całości lub w ratach) 

• 14 w wyniku dokonania zamiany lokalu mieszkalnego (z tego z urzędu 5, pomiędzy 

lokatorami 9). 
 
Dodatkowo w 2012 roku wydano 1 skierowanie do noclegowni osobom nie posiadającym 
na mocy wyroku sądowego uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. 
 

Na dzień 31.12.2012r. pozostały do realizacji 24 wnioski o przyznanie pomieszczeń 
tymczasowych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję nie przyznając uprawnienia do 
otrzymania lokalu socjalnego, z czego 6 wniosków przyjęto do realizacji w 2012 roku. 

 
 

Poza tym w 2012 roku wydano 11 skierowań do zasiedlenia lokalu socjalnego, w tym: 
1) na podstawie wyroku sądowego                                                                                - 6 
2) osobom ujętym na liście budynków przeznaczonych  do rozbiórki lub remontu- 5  

z tego:            
a) na mocy wyroku sądowego                                                                       - 4 
b) nie posiadającym tytułu prawnego                                                              - 1 

 
Na dzień 31.12.2012r. pozostało do realizacji 104 wnioski o przyznanie lokali socjalnych 
osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję z zajmowanego lokalu, w tym 43 wnioski 
wpłynęły w 2012 roku.  

 
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wypłacono odszkodowania w 

wysokości   389.096,77 zł,  w tym na rzecz: 
 

• osób fizycznych                                                                  68.634,55 zł 

• osób prawnych                                                                293.152,23 zł 

• koszty sądowe (w tym koszty opinii biegłych)             17.972,63 zł 

• odsetki                                                                                  9.337,36 zł 

 

W 2012r. na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych zostały 
zabezpieczone środki w wysokości 392.000,- zł. 

 Następnie 

1. Uchwałą Nr XXIV/182/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.09.2012r. dokonano 
zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.000,- zł, 
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2. Zarządzeniem Nr 318/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24.10.2012r. 
dokonano przeniesienia wydatków w planie między §§ - zmniejszono § 4590 a 
zwiększono § 4600  o kwotę 20.000 zł, 

3. Uchwałą Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.11.2012r. dokonano 
zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,- zł. 

wobec czego plan finansowy na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 
na dzień 31.12.2012r. wynosił 424.000,- zł.  
 
 
W okresie objętym sprawozdaniem do Urzędu wpłynęło 2.207 wniosków o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego. W omawianym okresie wydano 2.288 decyzji w sprawie 
przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym: 
 

2098 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 

92 o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego 

16 o wstrzymaniu wypłat dodatku 

75 o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu dodatku 

6 o odblokowaniu wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego 

1 o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 

 
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2012r. wynosiła 2.737.654 zł.                    
Z powyższej kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań: 
� komunalnych   1.176.495 zł 
� spółdzielczych    683.207 zł 
� innych     877.952 zł 
 
W  2012r. wypłacono ogółem 12.608 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek 
mieszkaniowy wynosił 217,14 zł. W 2011 r. dodatki mieszkaniowe w 100% obciążały budżet 
miasta. 
 

 

 Budownictwo mieszkaniowe – utrzymanie zasobów komunalnych. 
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 
 

    Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie administrował gminnym zasobem mieszkaniowym 
obejmującym: 

- 727 lokali mieszkalnych 
-   34 lokali użytkowych, 

znajdujących się  w 103 budynkach stanowiących 100% własności gminy,  z czego 8  to 
budynki użytkowe, oraz  1504  lokalami mieszkalnymi i 37 lokalami użytkowymi 
znajdującymi się w 248 budynkach Wspólnot z udziałem lokali Gminy Miejskiej Tczew. 
Z całkowitej liczby 2231 komunalnych lokali mieszkalnych na lokale socjalne 

przekwalifikowano 105 lokali, 8 posiada status pomieszczeń tymczasowych a 17 lokali 
stanowią pustostany. 
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W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 
realizował  prace remontowe ze środków przyznanych w ramach dotacji z Urzędu 
Miejskiego w Tczewie oraz ze środków własnych, co wykazane zostało w poniższych 
tabelach.  
 

Plan remontów na przestrzeni roku 2012 był  kilkakrotnie modyfikowany, z uwagi na 
konieczne remonty dodatkowych 2 dachów  oraz remonty  pustostanów celem 
przygotowania ich do zasiedlenia, a pierwotnie  przyznana dotacja na 2012 rok uległa w 
ciągu roku zwiększeniu o kwotę: 52 805 zł. 
 

Kwoty  przyznanej dotacji w 2012 roku wynosiły: 
 

 
L.p. 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

 [w zł] 

Nr uchwały Rady 

Miejskiej 

 

Stawka jednostkowa 

dotacji przedmiotowej 

[zł/1m
2
] 

 

Uzasadnienie 

 
1. 

 
1 900 000 

 
Nr XV/117/2011  
z dnia  
29 grudnia 2011 

 
1,39 

Na remonty, konserwację i utrzymanie 

administrowanych komunalnych zasobów 

mieszkaniowych oraz częściowe pokrycie funduszu 

remontowego w budynkach Wspólnot 

Mieszkaniowych 

 
2. 

 
1 952 805 

 
Nr XXI/174/2012 
z dnia 
28 czerwca 2012 

 
1,43 
 
 
 

 Zwiększenie dotacji na wniosek ZGKZM zawarty w 

piśmie znak: DT1/7111/1235/2012 z dnia 

16.04.2012r. o przyznanie dodatkowych środków 

finansowych w 2012 r. w postaci dotacji celowej,  z 

uwagi na: konieczne  remonty 2 dachów oraz na 

remonty 5 pustostanów 

 
 

 

 
Realizacja zadań  remontowych (konserwacje i remonty bieżące) wykonywanych w 2012 roku 

przez  ZGKZM w komunalnych  zasobach mieszkaniowych przedstawiała się następująco : 
 
 

 
Lp Rodzaj robót 

Plan Zakładu 

w zł 

Wykonanie 

w zł 

Wykonanie 

w szt. 

Roboty ogólnobudowlane, w tym:  585 579,49 580 130,97  71 

- remonty podłóg i posadzek 18 889,20 7 

- Remonty mieszkań i budynków 519 931,77 44  

 
1 

- Odgrzybianie pomieszczeń 

  
  
  41 310,00  20 

2 Roboty dekarskie 90 699,51 90 699,51  2 

3 Roboty zduńskie 118 526,00 118 526,00  49 

Roboty stolarskie, w tym: 250 000,00 226 421,57 64  

- Stolarka drewniana   153 306,00 31 

4 

- Stolarka PCV   73 115,57 33 

5 Roboty malarskie 0 0 - 

6 Roboty elektryczne 38 000,00 37 790,20 11  
7 Roboty wod-kan 0 0 - 

8 Roboty związane z instalacją c.o. zasilaną gazem 70 000,00  67 857,47  9 

9 Roboty związane z instalacją gazową 0 0 - 
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Awarie/Roboty awaryjne i interwencyjne 
(wszystkie branże), w tym:  

649 360,00 649 244,03 400 

- ogólnobudowlane 206 464,11 75 
- sanitarne 218 447,56 104 

- zduńskie 50 613,32 19 

- stolarka drewniana 41 471,66 44 

- stolarka PCV 24 994,75 22 

- elektryczne 24 994,75 111 

10 

- gazowe 

 

17 398,78 25 

11 Zasilenie funduszu remontowego Wspólnot 1 620 000,00 1 453 943,86  

RAZEM 3 422 165,00 3 224 613,61  

 
Przyznana dla ZGKZM na 2012 rok dotacja - w wysokości 1 952 805,00 zł została  w 100 % 
wykorzystana na niżej wymienione roboty planowe, na usuwanie awarii oraz na pokrycie funduszu 
remontowego przekazywanego do Wspólnot Mieszkaniowych. 
 

Realizacja planu rzeczowo-finansowego w 2012 roku – w ramach dotacji przedstawiona została 
poniżej: 
 

 
Lp Rodzaj robót 

Plan 

w zł 

Wykonanie 

w zł 

Roboty ogólnobudowlane, w tym:  408 579,79 408 579,79  
1 

- Remonty mieszkań i budynków  408 579,79 

2 Roboty dekarskie 90 699,21 90 699,21
*/ 

3 Roboty zduńskie 118 526,00 118 526,00 

4 Roboty stolarskie, w tym: 100 000,00 100 000,00 

5 Roboty malarskie 0 0 

6 Roboty elektryczne 25 000,00 25 000,00 
7 Roboty wod-kan 0 0 

8 Roboty związane z instalacją c.o. zasilaną gazem 70 000,00  67 857,47  

9 Roboty związane z instalacją gazową 0 0 

Awarie/Roboty awaryjne i interwencyjne (wszystkie branże), 
w tym:  

310 000,00 310 000,00 

- ogólnobudowlane 100 000,00 

- zduńskie 30 000,00 

- stolarskie 30 000,00 

- elektryczne 50 000,00 

10 

- wod-kan 

 

100 000,00 

11 Zasilenie funduszu remontowego Wspólnot 900 000,00 900 000,00 

                                                                           RAZEM 1 952 805,00 1 952 805,00 
*/ roboty dekarskie wykonane na kwotę: 90 699,51 zł (ujęte zostały w planie Zakładu również  na kwotę: 90 699,51 zł) 

lecz z uwagi na pomyłkę rachunkową z dotacji rozliczono kwotę: 90 699,21 zł, a różnicę w wys. 0,30 zł Zakład pokrył z 

własnych środków. 

 

Celem wykonania w/w  robót oraz utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych ZGKZM 
przeprowadził niezbędne procedury, mające na celu wyłonienie wykonawcy, w tym: 

1) przetargi nieograniczone (7 przetargów) w zakresie zamówień publicznych w 2011 
roku, których realizacja obejmowała 2012 rok na: 

- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót elektrycznych; 
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- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót w branży sanitarnej; 
- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót w branży ogólnobudowlanej; 
- usługi kominiarskie; 
- usługi w zakresie utrzymania czystości terenów zewnętrznych; 
- usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych; 
- usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach; 
 

2) przetargi nieograniczone (20 przetargów) w zakresie zamówień publicznych w 2012 
roku, których realizacja obejmowała 2012 rok na: 

- awaryjną wymianę stolarki; 
- remont mieszkań gminnych; 
- roboty elektryczne Wąska 21; 
- roboty remontowo-zduńskie; 
- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót w branży sanitarnej; 
- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót w branży ogólnobudowlanej; 
- wymianę stolarki: z drewna i z tworzyw sztucznych; 
- remont dachu Traugutta 5 i na remont dachu Czyżykowskiej 16; 
- wymianę instalacji gazowej; 
- wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń co, cw  Sobieskiego 22/6; 
- planowane roboty elektryczne; 
 

3) zaproszenia ofertowe na: 
- zniszczenie grzybów pleśniowych 

- remont kominów Elżbiety 19B; 
- remont podłóg i posadzek; 
- wywóz nieczystości płynnych; 
- usługi ślusarskie; 
- wykonanie projektów gazowych; 
- przeglądy ogólnobudowlane budynków; 
- przeglądy gazowe; 
- sporządzenie dokumentacji technicznej – kosztorysy; 
- prace remontowo-konserwacyjne kotłowni; 
- montaż nawiewników mechanicznych w stolarce; 
- sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej Traugutta 5 i 6; 
- przeglądy techniczne kotłowni i węzłów cieplnych; 
 

4) przetargi nieograniczone w zakresie zamówień publicznych w 2012 roku, których 
realizacja obejmuje rok 2013 na: 

- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót ogólnobudowlanych; 
- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót w branży sanitarnej; 
- usuwanie awarii i bezzwłoczne wykonywanie robót w branży elektrycznej 
- usługi w zakresie utrzymania czystości terenów zewnętrznych; 
- usługi w zakresie utrzymania czystości w częściach wspólnych w budynkach gminnych; 
- usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r.; 
- usługi kominiarskie; 
 

5) zaproszenia ofertowe na: 
- usługi w zakresie obsługi kotłowni i węzłów cieplnych 
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Ilość wszystkich przyjętych interwencji i zgłoszeń przez Zakład Gospodarki  Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w 2012 roku. 
 

 

 Lp. Rodzaj robót 
Ilość interwencji 

i zgłoszeń 
 

 1 Roboty ogólnobudowlane 316 

 2 Roboty dekarskie 140 

 3 Roboty zduńskie 32 

 4 Roboty stolarskie 7 

 5 Roboty elektryczne 470 

 6 Roboty wod-kan 474 

 7 Roboty związane z instalacją c.o. 60 

 8 Roboty związane z instalacją gazową 6 

 9 Interwencje  w sprawie utrzymania czystości w budynkach i na terenach  51 

 10 Interwencje w zakresie utrzymania porządku tzn.: skargi na sąsiadów, deratyzacja, itp.. 56 

 11 Interwencje i zgłoszenia dla  lokali gminnych położonych w budynkach Wspólnot 198 

  Ogółem 1810  

 
   

   

   

 
Koszty związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych, w których Gmina Miejska posiada udziały: 
 

 

Lp. Wyszczególnienie kosztów zarządu Kwota w złotych 
1. Fundusz remontowy 1 453 943,86 

2. Utrzymanie części wspólnej nieruchomości 667 909,38 

3. Wynagrodzenie zarządcy 443 656,72 

 Ogółem 2 565 509,96 

 
 

Ilość wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiadała w roku 2012 udziały : 
 

- od   01.01.2012     do   31.01.2012 -   253 szt. 
- od   01.02.2012     do   30.09.2012 -   252 szt. 
- od   01.10.2012     do   31.10.2012  -   249 szt. 
- od   01.11.2012     do   31.12.2012  -   248 szt. 
 

Wspólnoty zarządzane są przez zarządców nieruchomości, bądź też przez same zarządy i tak: 
 

Lp. Nazwa zarządcy Ilość zarządzanych wspólnot 

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 184 

2. Agencja nieruchomości Paluszkiewicz 21 

3. Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 6 

4. Biuro Nieruchomości PROMYK 15 

5. Biuro Zarządu Nieruchomościami Mirosława Byczkowska 5 
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6. Nieruchomości SZENROK 4 

7. Wspólnoty zarządzane przez zarząd wspólnoty 11 

8. Brak zarządcy 2 
 

W związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich, w stosunku do lokali gminnych, w 
budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2012 roku pracownicy ZGKZM: 
 

- brali udział w 252 zebraniach wspólnot mieszkaniowych w okresie od stycznia do kwietnia; 
- uczestniczyli w podejmowaniu uchwał w trakcie roku kalendarzowego, w drodze 

indywidualnego zbierania głosów; 
- brali udział w dodatkowych zebraniach wspólnot mieszkaniowych odbywających się w ciągu 

całego roku, nie związanych z zebraniem rocznym; 
- miesięcznie sprawdzali pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym ok. 270 

rachunków wystawionych dla gminy przez wspólnoty; 
- w przypadkach interwencji lokatorskich sprawdzali dokonane przez zarządcę nieruchomości 

rozliczenia mediów (zimna woda, odprowadzanie ścieków, co); 
- na bieżąco rozpatrywali skargi i interwencje wpływające do wspólnot mieszkaniowych w 

sprawach nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego przez najemców.   
 

Obowiązujące w 2012 roku stawki bazowe czynszu regulowanego  za 1m2 powierzchni użytkowej 
lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Tczew – wprowadzone  
zarządzeniami Prezydenta Miasta Tczewa 

 
 

Podstawa wprowadzenia stawki czynszu regulowanego 

Wysokość 

stawki 

zł/1m
2 

 

Termin obowiązywania stawki 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa 
Nr 231/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. 

  
5,10 
 

od 1października 2011 r. 
do 31 sierpnia 2012 r. 
 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa 
Nr 231/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. 

 
5,60 

 
od 1  września 2012 r. 
 

 
Zadłużenia lokatorów na koniec grudnia 2012 roku - ogółem 

 
Lp. Saldo Odsetki  Całkowite zadłużenie 
 
1447 

 
-10 079 937,46 

 
3 854 103,94 
 

 
13 934 041,40 

         

 
2.Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
 

Towarzystwo administruje 214 mieszkaniami społecznymi, 16 komunalnymi oraz 10 
nieruchomościami, w których wydzielono 33 lokale użytkowe.  
Spółka wykonała bieżące remonty nieruchomości na kwotę ponad 600 tys. zł. 
Spółka kończy obecnie budowę kolejnego budynku. Będzie to budynek o 15 mieszkaniach 
budowany w wersji społecznej (na wynajem). Wykonawcą jest firma „Przyszłość”  z 
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Malborka. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Spółki z udziałem partycypacji 
w budowie przyszłych najemców. 
W trakcie rozstrzygania jest przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej 
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Bora-
Komorowskiego w Tczewie. Inwestycja dotyczyć będzie budynków komercyjnych. 
 
W 2012 roku spółka zakończyła budowę budynku komercyjnego wielorodzinnego o 47 
mieszkaniach. Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.  
Wspólnota Mieszkaniowa zleciła administrowanie firmie „Nieruchomości Szenrok”.  
Wykonano częściową rozbiórkę nieruchomości przy ul.Kościuszki 21. Po dokonaniu 
remontu powstały dwa garaże dla mieszkańców tego budynku. 
 
 

2.1.8. W zakresie  dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego 
 
1. W 2012r. w zakresie dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego zajmowano  się: 
 

1) typowaniem i zlecaniem remontów bieżących i cząstkowych na drogach 
            miejskich na terenie Tczewa, 

2) nadzorowaniem i kontrolowaniem prowadzonych robót pod względem 
technologii wykonywania robót, jakości materiałów, terminowości 
wykonywanych robót, zgodności z zawartą umową lub zleceniem oraz 
dokonano odbioru zadań po ich wykonaniu, 

      3) wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego pod rozkopy oraz 
zlokalizowane w   pasach drogowych pawilony handlowe i reklamy. 

      4)  kontrolowaniem zatwierdzonego oznakowania robót, metod ich wykonywania 
            i terminowości zajęć, 
      5)  uzgadnianiem dokumentacji projektowych takich jak : wodno - kanalizacyjnych,  

      elektrycznych, telefonicznych, gazowych, drogowych oraz ogólno –  
      budowlanych, 
6) udziałem we wprowadzeniach i odbiorach robót inwestycyjnych prowadzonych  

                na terenie miasta przez różnych gestorów sieci, 
7) kontrola spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz 
    jego organizacją  w mieście, 
8) prowadzeniem przeglądów bieżących ulic i obiektów mostowych 
    oraz typowaniem  robót do remontów, 
9) prowadzeniem przeglądów gwarancyjnych po robotach inwestycyjnych,  
    bieżących  i zajęciach pasa drogowego. 

 

2. Ponadto realizowano zadania przewidziane na 2012  rok w ramach planowych zadań  
inwestycyjnych  i remontowych, tj: 
    

1) budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie. – 
zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010 - 2012 

 
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm „Dekpol” sp. z o.o., Pinczyn, 
ul. Gajowa 31 oraz Bożena Dzidkowska , Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2c . 
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Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
  

2) budowa  pomostów cumowniczych – Pętla Żuławska – zadanie 2 letnie 
 
Wykonawca robót: NAVIMOR – INVEST  S.A.  Gdańsk.  

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 

3) przebudowa budynku przy ul. Kasztanowej. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „KOMBUD”  
Sp.z o.o. Tczew. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 

4) przebudowa  budynku przy ul. Mickiewicza 18 – rewitalizacja – zadanie 2 letnie 
 

Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru    
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. 
Wykonawca robót: Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany  Pruszcz Gdański.  
 

5) przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 16 – rewitalizacja 
 

Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. 
Wykonawca robót: Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany  Pruszcz Gdański. Naliczono 
kary umowne za nie dotrzymanie terminu wykonania robót. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 
 

6) modernizacja budynku przy ul. Rybackiej 8 – rewitalizacja 
 
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 

7) wykonanie dokumentacji projektowej : 
 
- modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 11 – rewitalizacja 

 
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. 
Wykonawca dokumentacji: „Archi – CAD” Jacek Szczęsny  Gdańsk. 
Dokumentacja projektowa została wykonana, uzyskano pozwolenie na budowę. 
 
           - modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 18 – rewitalizacja 
 
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. 
Wykonawca  dokumentacji: BUPI „Inwestpol” Sp. z o.o. Gdańsk. 
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Dokumentacja projektowa została wykonana, uzyskano pozwolenie na budowę. 
 
 
           - na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Szkole Podstawowej Nr 7 
 
Wykonawca dokumentacji:  Ekobiznes Sp.z o.o. Przeźmierowo, ul. Cisowa 3. 
Dokumentacja projektowa została wykonana, uzyskano pozwolenie na budowę. 

 
          -  modernizacji budynku Urzędu Miejskiego 
 
Wykonawcą ekspertyz technicznych i dokumentacji projektowej była Pracownia 
Projektowo – Inżynierska Maciej Niedostatkiewicz   Gdańsk. 
Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. 

 
        - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego adaptacji i                  przebudowy 
budynku   CED na siedzibę Urzędu Miejskiego 
 
Wykonawcą dokumentacji technicznej było Biuro Projektowe mgr inż. arch. Krzysztof 
Ziegart  Starogard Gdański, ul. Dr Maja 5e. 
Dokumentacja została wykonana.  
 
        - modernizacji budynku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Wykonawca  dokumentacji: Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat, Gdańsk. 
Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. 
 

 8 ) wyposażenie budynku przy ul. Zamkowej 26 – rewitalizacja 
           wyposażenie budynku przy ul. Chopina 33 – rewitalizacja 

 
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. 
Wykonawca wyposażenia meblowego: PHPU ZUBER Wrocław, ul. Krakowska 29c. 
Dostawca  sprzętu  informatycznego:  Łukasz Wiśniewski „Fibernet”  Tczew. 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 
 

9) przebudowa budynku przy ul. Lecha 5 
 
Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo – Budowlane, Instalatorstwo Sanitarne 
Wojciech Lipke  Osiek, ul. Wyzwolenia 18A.  

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 
 
    10) budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 10 
 
Wykonawca robót: TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. Warszawa. 

   Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 
    11) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 
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  Wykonawca robót: „PROFIT” PPHU Wojciech Kusa  Tczew. 

   Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
     12) utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach rządowego  
programu  „Radosna szkoła” 

 
 Wykonawcą robót była  Firma Fenster S.C. Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65. 

      Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 
 

    13) dostosowanie budynków przedszkoli do przepisów p.poż – „Jarzębinka” i   
„Akademia Krasnoludków”  
  
Wykonawcą robót dostosowania budynku przedszkola – „Jarzębinka” do przepisów  p.poż.  
był  START  SYSTEM  inż. Paweł Zawadzki  Kłoda 6, Magnuszew.  

Zadanie zostało zakończone i odebrane.  
Wykonawcą robót dostosowania budynku przedszkola „Akademia Krasnoludków”  do 
przepisów p.poż. było Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Handlowe „Stella” Andrzej Stella 
ul. Hallera 16, Starogard Gdański oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe 
„DAG” Gerard Peichert ul. Wybickiego 22, Skarszewy. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 

    14)  umocnienie skarpy przy ul. Zamkowej 
 
Wykonawca robót: Konsorcjum MOTA – ENGIL Central Europe S.A. Kraków, ELTOR S.A. 
Tczew.  

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 
     15) rewitalizacja obszaru zdegradowanego – Planty Staromiejskie w tym: 
            szlak forteczny, szlak spacerowy, oznakowanie szlaków 
 
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. 
Wykonawca robót:  „TRAKT” P D B  Gdańsk. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 
Oznakowanie szlaków. 
 

Wykonawca robót: Służba Drogowa Tczew, ul. Jagiellońska. 
 
     16) budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10  
           w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 
 
Wykonawca robót:  Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Tychy. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 

      17) budowa boiska wielofunkcyjnego na Os. Witosa. 
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Wykonawcą  robót  było  Konsorcjum:   Firma   Kaszub   Dariusz  Kaszuba 
ul. Rzemieślnicza 3, Kiełpino - Leszno oraz ARKADA SPORT Sp. z o.o. 
ul. Rzemieślnicza 3 Kiełpino – Leszno. 
             Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 
       18) budowa Skateparku 
 
Wykonawca robót: Konsorcjum Firm „BULLAIT” Andrzej Ciuchta ul. Okulickiego 13/21, 
Elbląg oraz FUNTATTACK  Wojciech Tandeck ul. Raciborskiego 93  Gdańsk. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 

      19) wykonanie remontu łazienek w Gimnazjum Nr 3 
 

Wykonawcą robót było P H „STELLA” Starogard Gdański. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane. 

 
20) remont dachu w Przedszkolu Nr 8 

 
Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Konstanty Nowak Gniew, 
 ul. Kopernika 1. 
         Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
 
Ponadto w 2012 roku: 
 

1) współdziałano w przygotowywaniu wniosków na termomodernizacje Szkoły 
Podstawowej nr 12, Gimnazjum Nr 1 oraz Tczewskiego Domu Kultury na udzielenie 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

  
2) przygotowano porozumienie partnerskie w sprawie współfinansowania realizacji 

zadania pod nazwą Przebudowa ul. 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od 
skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) 

 
3) przygotowano porozumienie partnerskie w sprawie współfinansowania realizacji 

zadania pod nazwa „Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Al. 
Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie” 

 

Szczegółowa informacja z realizacji inwestycji i waŜniejszych zadań 

remontowych za 2012 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

sprawozdania. 

 
 

2.1.9. Lokalny  Transport  Zbiorowy 

 
W wyniku przeprowadzonego w 2011r. przetargu na świadczenie usług 

przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie 
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zawarto z przewoźnikiem METEOR Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Farna 2, umowę, na okres 
od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. i z dniem 01.01.2012 r. nowy przewoźnik, firma METEOR 
Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Farna 2 Oddział w Tczewie ul. Sadowa 4, rozpoczął 
świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej 
w Tczewie.  

Z dniem 1-go stycznia 2012 r. nadzór nad całością spraw związanych z transportem 
miejskim w Tczewie przejął, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie z grudnia 
2011 r., Zakład Usług Komunalnych w Tczewie wraz z nowo utworzonym Miejskim 
Zarządem Dróg.  
Jednocześnie z dniem 01.01.2012r. Miasto, a w jego imieniu Zakład Usług Komunalnych, 
przejął od miejskiego przewoźnika zadania związane z organizacją transportu zbiorowego w 
mieście, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym. 

 
Zgodnie z umową na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla 

potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie, METEOR Sp. z o.o. Oddział w Tczewie, 
przedstawił pismem z dnia 6 lutego 2013r. Zakładowi Usług Komunalnych (Miejskiemu 
Zarządowi Dróg) w Tczewie informacje i wskaźniki dotyczące zakresu wykonywania umowy 
na świadczenie przedmiotowych usług za 2012 rok. 

 
 

W ramach nadzoru nad komunikacją miejską ze strony Zakładu Usług Komunalnych 
(Miejskiego Zarządu Dróg) w Tczewie dokonano następujących działań: 

 
1. Przy współpracy z firmą consultingową Marcin Gromadzki Public Transport Consulting  

opracowano i przekazano przewoźnikowi do wykonania nowy rozkład jazdy autobusów  
obowiązujący od 01.01.2012r. 

2. W dniu 15.02.2012r. przeniesiono  dworzec autobusowy z Alei Zwycięstwa na nowo 
otwarty Węzeł Komunikacyjny (Transportowy) wraz ze zmianami w oprogramowaniu 
systemu Karty Miejskiej SEKAM. 

3. Na przełomie maja i czerwca, na zlecenie miejskiego przewoźnika firmy Meteor sp. z o.o. 
przy partycypacji 20% kosztów przez ZUK, zlecono firmie consultingowej Marcin 
Gromadzki Public Transport Consulting przeprowadzenie badań marketingowych ilości 
przewożonych pasażerów we wszystkich liniach autobusowych.  
Wyniki badań posłużyły do opracowania kolejnych rozkładów jazdy w 2012r. dla 
komunikacji miejskiej w Tczewie wraz ze zmianami tras przejazdów niektórych linii 
autobusowych. 

4. Ponadto opracowano i przekazano przewoźnikowi do realizacji  nowe rozkłady jazdy : 

• od 1-go lipca na okres letni wraz z wydłużeniem czasów przejazdów na wszystkich 
liniach i ze zmianami tras przejazdu autobusów linii 4, 7, 9 i 17 . 
Ponadto utworzono nową linię nr 19. Wydłużenie czasów przejazdów spowodowało 
punktualniejsze kursowanie autobusów oraz zmniejszenie średniej prędkości 
poruszających się autobusów po Tczewskich ulicach z 17,4 km/h do 13,8 km/h.  

Zmiana natomiast tras przejazdu na ww. liniach spowodowała możliwość bezpośrednich 
połączeń autobusami prawie wszystkich osiedli mieszkaniowych, bez konieczności 
przesiadania się. 

• od 1-go września na okres jesienno – zimowy , 
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• od 16.10.2012r. – nastąpiła korekta rozkładów jazdy autobusów związana ze 

zmianami w rozkładach jazdy pociągów, 

• na dzień 1-go listopada – Wszystkich Świętych, 

• na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 
 
Z przedstawionego przez przewoźnika materiału wynika, że suma kilometrów 

wykonanych w 2012 roku, zgodnie z umową o świadczenie usług przewozowych transportu 
zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie, wyniosła: 1 473 640,1 km,  co w 
stosunku do zaplanowanej ilości  1 473 914,8 km (nie wykonanie tylko 274,7 km) stanowi  
99,98 %,  natomiast liczba zaplanowanych kursów wyniosła 212 976,  a wykonano 
212 926,5 km (nie wykonanie tylko 49,5 kursów) co  stanowi  99,98%. 

 
Poniższa tabela przedstawia ilości kursów i kilometrów zaplanowanych i wykonanych na 
poszczególnych liniach w 2012r. 
 

Linia autobusowa 
Kursy plan 

rok 

Kursy 
stracone w 

roku 

Kursy wykonane 
w roku 

 
Kilometry 

zaplanowane 
w roku 

Kilometry 
stracone w 

roku 

Kilometry 
wykonane w roku 

1 34 760 6,5 34 753,5   121 852,5 23,0 121 829,5 

2 10 013 1,0 10 012,0   118 817,7 3,6 118 814,1 

3 40 363 8,0 40 355,0   334 789,3 68,2 334 721,1 

4 37 200 6,0 37 194,0   321 816,7 47,0 321 769,7 

6 13 858 2,0 13 856,0   40 787,8 4,3 40 783,5 

7 8 411 0,0 8 411,0   80 973,7 0,0 80 973,7 

8 36 199 21,0 36 178,0   174 093,3 90,4 174 002,9 

9 9 998 0,0 9 998,0   45 048,8 0,0 45 048,8 

12 9 749 2,0 9 747,0   117 537,2 16,8 117 520,4 

14 1 829 2,0 1 827,0   13 584,5 13,3 13 571,2 

17 8 167 1,0 8 166,0   82 613,8 8,1 82 605,7 

19 1 443 0,0 1 443,0   13 909,6 0,0 13 909,6 

N 986 0,0 986,0   8 089,9 0,0 8 089,9 

 RAZEM 212 976 49,5 212 926,5   1 473 914,8 274,7 1 473 640,1 

 

 
Przybliżona liczba przewiezionych pasażerów przypadająca na poszczególne linie komunikacyjne.  

 

Linia 
autobusowa 

KM wykonane 
na linii w roku 

% udział linii w 
przychodach 

Wskaźnikowa ilość 
przewiezionych 

pasażerów 

1 121 829,5 9,17% 477 968 

2 118 814,1 7,14% 372 113 
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3 334 721,1 29,57% 1 540 261 

4 321 769,7 27,89% 1 453 335 

6 40 783,5 2,12% 110 574 

7 80 973,7 3,42% 178 307 

8 174 002,9 8,43% 439 290 

9 45 048,8 1,88% 97 859 

12 117 520,4 6,41% 334 239 

14 13 571,2 0,46% 23 946 

17 82 605,7 2,85% 148 555 

19 13 909,6 0,47% 24 747 

N 8 089,9 0,19% 9 893 

  1 473 640,1 100,00% 5 211 087 

 

Wg powyższej tabeli wynika, że w 2012r. nastąpiło radykalne zahamowanie spadku ilości 
przewożonych pasażerów w stosunku do poprzednich lat i w 2012r. przewieziono tylko o 
około 53 tysiące pasażerów mniej niż w 2011r., gdzie w 2011r. w stosunku do 2010r spadek 
był ponad 1 milion pasażerów. 

 
 

Poniższa tabela przedstawia ilości przewożonych osób na przestrzeni ostatnich 5 lat. 
 

Ilość przewiezionych pasażerów w komunikacji miejskiej w Tczewie                                w latach 2008 
- 2012 

Rok Ilość pasażerów 
Porównanie % rok 

do roku 
Różnica 

Porównanie % do 
2008 

Różnica 

2008 11 019 420 100,00% 0 100,00% 0 

2009 8 915 909 80,91% -2 103 512 80,91% -2 103 512 

2010 6 306 830 70,74% -2 609 078 57,23% -4 712 590 

2011 5 264 744 83,48% -1 042 087 47,78% -5 754 677 

2012 5 211 087 98,98% -53 657 47,29% -5 808 334 

 

 
2.1.10. Edukacja publiczna 
 
W 2012 roku prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem samorządowych  placówek 
oświatowych, w tym: 

 
1) w zakresie oświaty i wychowania  
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- opracowano i zatwierdzono wytyczne do projektów organizacyjnych na rok szkolny 
2012/13 szkół podstawowych i gimnazjów, 

- analizowano oraz zatwierdzono, przedstawione przez dyrektorów placówek, projekty 
organizacyjne szkół i przedszkola na rok szkolny 2012/13, 

- analizowano i zatwierdzano aneksy – zmiany do projektów organizacyjnych placówek 
oświatowych,  

- koordynowano i ustalano na bieżąco godziny nauczania indywidualnego w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, 

-  dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Niepublicznego 
Przedszkole „Niebieskie Migdały” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pan Słonik” 
oraz dokonano zmiany wpisów następujących placówek: Niepubliczne Przedszkole 
„Tęczowe Przedszkole”, Niepubliczne Przedszkole „Fantazja”, Niepubliczne Przedszkole 
„Twoja Niania”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Jagódki”, Niepubliczne 
Przedszkole „Pan Słonik”, 

- na okres od stycznia do czerwca 2012r. wydano 609 pozytywnych decyzji                           
w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym 1 na zasiłek szkolny, 
natomiast na okres od września do grudnia 2012r. - 640 pozytywnych decyzji, w tym 
6 na zasiłki szkolne oraz ogółem 74 decyzji negatywnych. Nie rozpatrzono 14 wniosków 
z uwagi na brak pełnej dokumentacji, na podstawie, której można byłoby określić 
dochód przypadający na osobę w rodzinie.  

- na bieżąco kontrolowano spełnianie obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat, 
- prowadzono bazy danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej; 

trzykrotnie na dzień 31 marca, 10 września  i 30 września, zgromadzono oraz 
zweryfikowano dane zawarte w bazach danych oświatowych,  

- stworzono Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych w ramach zmodernizowanego Systemu 
Informacji Oświatowej, 

- udzielono upoważnień do dostępu do SIO dyrektorom szkół i placówek oświatowych 
oraz osobom przez nich wskazanych, 

- przygotowano informacje zbiorcze dotyczące realizacji Rządowego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywania” w 2012 r. w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjach  

- ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów: 
� VII edycji Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów.  
� XI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Tczewie,  
� Tczewskiego Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”,  
� V szkolnego Festiwalu Sztuki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponad gimnazjalnych  
- przeznaczono środki finansowe na Międzyszkolny Turniej Języka angielskiego „Go and 

know” dla uczniów szkół podstawowych Tczewa,   
 

2) w zakresie spraw pracowniczych 
- przeprowadzono egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wydano akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego w wyniku zdanego egzaminu  - 17  nauczycieli, 



 51  

- przygotowano 14  umów zleceń dla nauczycieli ekspertów biorących udział w pracach 
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego, 

- prowadzono sprawy związane z przyznaniem nagród Prezydenta  Miasta Tczewa dla 
nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej; nagrody otrzymało 14 nauczycieli, 

- wystawiono 13 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom 
zatrudnionym w poprzednich strukturach organizacyjnych oświaty na podstawie 
dokumentów znajdujących się w archiwach Urzędu Miejskiego, w tym wyjaśnienia 
do wcześniej wystawionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

- wystawiono 31 zaświadczeń o pobieranym stypendium szkolnym o charakterze 
socjalnym, 

- prowadzono sprawy związane z organizacją przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektorów następujących placówek oświatowych: Przedszkola Nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły 
Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 12,   

- przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych, 
 

3) w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych  
- realizowano sprawy związane z przyznaniem stypendiów uczniom szkół podstawowych 

i gimnazjów, dokonano podziału środków finansowych na stypendia za wyniki w nauce 
oraz za osiągnięcia sportowe pomiędzy szkoły podstawowe i gimnazja, 

- przyznano 25 nagród pieniężnych i 3 nagrody rzeczowe Prezydenta za wybitne 
osiągnięcia w nauce i artystyczne na podstawie Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

- prowadzono sprawy związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa, 
- dokonano zestawienia jednostkowych planów dochodów i wydatków przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów na rok 2012, 
- przygotowano dokumentację i materiały kalkulacyjne stanowiące podstawę do projektu 

budżetu miasta na 2013 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu, 
- dokonano likwidacji niektórych środków trwałych będących w użytkowaniu przedszkoli 

niepublicznych,  
- analizowano i przedstawiono propozycje podziału środków finansowych pomiędzy 

poszczególne placówki na podstawie subwencji oświatowej oraz dopłaty z budżetu 
gminy, 

- przygotowano materiały kalkulacyjne do wrześniowej korekty budżetu miasta 2012  
w zakresie oświaty,  

- nadzorowano organizację zimowego i letniego wypoczynku w mieście dla dzieci                   
i młodzieży tczewskich szkół pn. „Nieobozowa Akcja Zima 2012” i „Nieobozowa Akcja 

Lato 2012” , 
- prowadzono sprawy związane z przekazaniem środków finansowych organizatorom 

wypoczynku oraz ich rozliczeniem, 
- prowadzono sprawy związane z refundacją kosztów dotacji udzielonych punktom 

i przedszkolom niepublicznym oraz Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia na dzieci nie będące 
mieszkańcami Gminy Miejskiej Tczew, m.in. podpisano porozumienia i rozliczano koszty, 

- prowadzono sprawy związane z refundacją kosztów dotacji  innym gminom, na których 
terenie leżą placówki przedszkolne, do których uczęszczają dzieci – mieszkańcy Tczewa, 
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- realizowano zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela związane z dokształcaniem 
zawodowym nauczycieli m.in. sporządzono zestawienie wydatków związanych 
z dokształcaniem nauczycieli,  

- realizowano zadania Wydziału w zakresie comiesięcznego refundowania rodzicom 
kosztów dowozu dzieci do szkół, (porozumienie) oraz współpracowano z firmą zajmującą 
się przewozem osób niepełnosprawnych w zakresie dowozu uczniów do szkół.  

- wydano 98 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników, 

- prowadzono sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek 
niepublicznych (umowy, harmonogramy przekazywania środków finansowych), 

- otrzymano i rozliczono dotację na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 

- otrzymano i rozliczono dotację na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” na kwotę 117 358 zł, 
- otrzymano i rozliczono dotację w ramach Rządowego programu wspierania w latach 

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”, kwota w wysokości 90 149,77 zł (wsparcie 

finansowe na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 12  w 

Tczewie, 
-   prowadzono prace związane z programem Indywidualizacja procesu nauczania 

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt „Szansa małego ucznia – 

indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie” został zrealizowany i rozliczony  

na kwotę 727 970,07 zł.   

 -  dokonano analiz wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
Tczewa, 

- dokonano analizy potrzeb remontowych szkół. 
 
   
 

2.1.11. Kultura i sport 
 
 W zakresie kultury 

- prowadzono współpracę z Centrum Kultury i Sztuki, Fabryką Sztuk, Tczewskim  
Centrum Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną oraz organizacjami 
pozarządowymi, 
-  współorganizowano  oraz koordynowano następujące przedsięwzięcia kulturalne: 

� Obchody Dni Ziemi Tczewskiej – zapewniono usługi tłumacza podczas udziału 
delegacji z miasta partnerskiego Kursk  

� galę konkursu Miss Polski i Miss Ziemi Kociewskiej,  
� Integracyjny Festyn Osiedlowy na Suchostrzygach, 
� IN MEMORIAM XI Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 
� Gala Wolontariatu 2012 

-  prowadzono sprawy związane z organizacją, finansowaniem i rozliczaniem imprez 
kulturalnych i sportowych organizowanych przez różne jednostki we współpracy z 
Urzędem Miejskim, takich jak: 
� Tczewski Festiwal Twórczości Sakralnej, 
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� Spotkanie z Mikołajem, 
� Festiwal Muzyki Słowiańskiej,    
� Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, 
� Organizacja uroczystości 1 września, 
� Organizacja uroczystości 17 września, 
� Organizacja obchodów dnia 11 listopada, 
� Wigilijne Spotkanie Opłatkowe, 
� Wybory Miss i Mistera  Złotego Wieku, 
� Tczewskie Święto Plonów, 

 
 
 W zakresie sportu 
 
    W okresie sprawozdawczym podejmowano i koordynowano zadania z zakresu kultury 

fizycznej: 
− prowadzono obsługę Rady Sportu, 
- przyznano 34 nagrody i 6 stypendiów Prezydenta Miasta Tczewa zawodnikom 

i trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe w 2012 r.,  
- dofinansowano imprezy sportowe i rekreacyjne współorganizowane przez Urząd 

Miejski pozyskano środki finansowe na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 
„Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.  

- dofinansowano wyjazd zawodniczek MKS Sambor na XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki   
Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Dębna. 

 
 
 W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
Prowadzono sprawy związane z trybem udzielania dotacji na realizację zadań własnych 
gminy w zakresie edukacji, kultury, kultury fizycznej i ochrony zdrowia; w tym: 
- prowadzeniem dokumentacji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
    a) przyjmowaniem i kompletowaniem wniosków, 
    b) sporządzaniem umów, 
    c) opracowaniem jednostkowych planów finansowych, 
    d) czuwaniem nad terminowym rozliczeniem, 
    e) opracowywaniem informacji o realizacji programu współpracy pomiędzy   
        samorządem miasta Tczewa a organizacjami pozarządowymi, 
-  kontrolą nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków i rozliczaniem dotacji  
   przyznanych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje   
   pozarządowe 
-  prowadzeniem ewidencji organizacji pozarządowych działających na terenie  
   Gminy   Miejskiej Tczew. 
 
Dom Organizacji Pozarządowych 
 
W dniu 1 października 2011r. po odbiorach technicznych,  dokonano otwarcia obiektu i 
przekazania w użytkowanie zainteresowanym organizacjom pozarządowym, które zgłaszały 
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chęć posiadania siedziby w nowym obiekcie już na etapie prac adaptacyjnych, ale także 
tym, które zgłosiły się w terminie późniejszym tj. po otwarciu obiektu.  

 
Na początku października 2011 roku zainteresowanych posiadaniem siedziby stałej lub na 
określone dni i godziny, były 23 organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, wszystkie 
działające w mniejszym lub większym stopniu na rzecz mieszkańców Tczewa. 
Dotyczyło to w szczególności organizacji mających siedzibę w Centrum Kultury i Sztuki w 
tym także Chóru Męskiego „Echo” i Harcerskiej Orkiestry Dętej, dla których zostały 
specjalnie przygotowane pomieszczenia (wytłumione ściany). 

 
W pierwotnych założeniach ustalono, że korzystanie z obiektu nie będzie obciążone 
kosztami wynajmu, a jedynie opłacaniem kosztów użytkowanych mediów tj. woda, ścieki, 
gaz, energia elektryczna w przeliczeniu na dysponowaną powierzchnię. Powierzchnie 
wspólne jak korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, sale konferencyjne podlegają 
nadzorowi finansowemu jak i techniczno-porządkowemu (sprzątanie) Zakładowi 
Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym.  
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa nr 228/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. ustalono 
że odpłatność za użytkowanie mediów liczona będzie przy wykorzystaniu wskaźnika 
przeliczeniowego 4,-zł/m2/m-c, dla posiadających pomieszczenia w stałej  dyspozycji. Przy 
korzystaniu z sali konferencyjnej (sala nr 117) w stosunku godzinowym, wskaźnik 
przeliczeniowy wynosi 0,15 zł/m2/godz. Przy korzystaniu ze wspólnych pomieszczeń (sale 
nr 306 i 307) w stosunku godzinowym, wskaźnik przeliczeniowy wynosi 0,05 zł/m2/godz.  
 
Wg stanu na dzień 01.01.2013r. zawarto 18 umów na siedzibę stałą lub wynajmowaną 
godzinowo. Uwzględnić należy jeszcze dwie organizacje współpracujące z posiadającymi 
siedzibę w Domu Organizacji Pozarządowych a także wykorzystanie powierzchni jako 
magazynowej przez Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły.  
 
W okresie sprawozdawczym dokonywano także wynajmu sal konferencyjnych. Poza 
wynajmami usankcjonowanymi umowami ( np. Harcerska Orkiestra Dęta, Chór męski 
„Echo”) zrealizowano także 18 godzinowych wynajmów sal konferencyjnych. Wynajmy 
dotyczyły głównie konferencji, walnych zebrań, spotkań okolicznościowych, narad czy 
imprez kulturalnych. 
Dużą trudnością w wynajmowaniu sal na określone potrzeby, jest ograniczenie czasowe 
wynikające z godzin otwarcia Domu Organizacji Pozarządowych. 
DOP  otwarty jest w dniach:  
-  poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 21.00,  a w soboty  w godz. 10.00 – 16.00. 
 
W obiekcie zgodnie z założeniami projektowymi, istnieje sieć przewodowa dająca 
możliwość podłączenia telefonu i internetu. Do budynku doprowadzone jest także łącze 
Telekomunikacji Polskiej (było ono także przed rozpoczęciem remontu). W związku z 
powyższym istnieje prosta możliwość instalacji telefonu jak i łącza internetowego lub 
jednego z tych mediów. Należy dodać, że niektóre organizacje w obiekcie skorzystały już z 
takiej możliwości.  
Prezydent Miasta przed dokonaniem kalkulacji kosztów utrzymania obiektu w okresie 
zimowym, nie przewiduje możliwości finansowania przyłączy telefonicznych i 
internetowych w   Domu Organizacji Pozarządowych ze środków budżetu Miasta Tczewa.  
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Decyzją administratora technicznego obiektu – Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w pomieszczeniu ochrony zainstalowany został telefon stacjonarny sieci 
Netia jako niezbędny w sytuacjach awaryjnych.  
 
W okresie sprawozdawczym wystąpiły trzy niebezpieczne awarie: awaria elektryczna, 
pęknięcia zaworu wodnego i awaria ogrzewania. Po interwencjach wszystkie awarie i ich 
skutki zostały zlikwidowane. 
 

2.1.12. Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
 
Za stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście odpowiada Komenda Powiatowa 
Policji oraz Straż Miejska, natomiast za stan bezpieczeństwa pożarowego Powiatowa 
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. 
Corocznie na sesji Rady Miejskiej podmioty odpowiedzialne za stan porządku i 
bezpieczeństwa przedkładają swoje sprawozdania. 
  
 Komenda Powiatowa Policji 
 
W 2012 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i jednostek podległych 
wszczęli 2776 postępowań przygotowawczych z czego 1990 na podstawie przestępstw 
zaistniałych na terenie miasta i gminy Tczew, tym samym dynamika przestępstw 
kryminalnych zaistniałych na terenie powiatu wyniosła 100,8%, a na terenie miasta i gminy 
94,0%, natomiast wykrywalność w tej kategorii przestępstw wynosiła 65,5%, a na terenie 
miasta i gminy 57,9%.  
W 2012 roku dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych o przestępstwa pospolite 

takie jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, rozbój, 
bójka i pobicie oraz uszkodzenie ciała, zanotowane w powiecie tczewskim ukształtowała się 
na poziomie 89,2% , a ich wykrywalność osiągnęła poziom 60,8%. Na terenie miasta i gminy 
Tczew dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych o przestępstwa pospolite 
osiągnęła poziom 79,3%,a wykrywalność 59,9%. Ponadto policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie podjęli z umorzenia, aż 273 sprawy co dało drugi wynik w województwie.              
Biorąc pod uwagę wskaźnik dynamiki przestępczości narkotykowej na terenie powiatu   
tczewskiego  w  2012 roku  zanotowano  dynamikę  na  poziomie  131,6%  
(przestępstwa stwierdzone) natomiast wskaźnik wykrywalności tego rodzaju przestępstw 
wyniósł 98,7%  i był wyższy niż w latach 2010 – 2011 o około 4 %.  
Udział nieletnich sprawców czynów karalnych do ogółu podejrzanych w 2012 roku na 
terenie powiatu tczewskiego kształtował się na poziomie 9,7%, natomiast ilość 
popełnionych przez nich czynów karalnych na poziomie 9,1% do ogółu przestępstw.  
Kategorie czynów karalnych popełnionych przez nieletnich i ich udział w przestępczości na 
terenie Tczewa w 2012 roku: 

• kradzież mienia - 46 czynów ( 11,6% udziału )  
• kradzież z włamaniem – 72 czyny ( 21,6% udziału )  
• uszczerbek na zdrowiu – 16 czynów ( 37,2% udziału ) 
• bójka i pobicie – 20 czynów ( 60,6% udziału )  
• uszkodzenie rzeczy – 26 czynów ( 14,3% udziału )  
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W 2012 roku na terenie powiatu zanotowano 53 przypadki spożywania alkoholu przez 
osoby nieletnie, ponadto  policjanci KPP w Tczewie w stosunku do nieletnich skierowali 187 
wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, przeprowadzili 210 spotkań z pedagogami w 
szkołach, przeprowadzili 241 rozmów profilaktycznych z nieletnimi i rodzicami, uczestniczyli 
w 241 spotkaniach z młodzieżą.  
Na drogach miasta Tczewa w 2012 roku zanotowano 79 wypadków drogowych to jest o 18 
więcej niż w 2011 roku. Z odnotowanej liczby, aż 67 spowodowali kierujący pojazdami, co 
stanowi ponad 86% wszystkich wypadków drogowych. Na ulicach miasta wydarzył się 1 
wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, tj. o 1 mniej niż w roku 2011 i więcej o 1 niż w 
2010. Rannych w wyniku wypadków drogowych zostało 91 osób.  
Policjanci z KPP w Tczewie na drogach powiatu w 2012 roku zatrzymali ogółem 352 
nietrzeźwych użytkowników dróg, z których 253 popełniło przestępstwo, a pozostałych 99 
wykroczenie. 
 
Szczegółowa informacja Komendy Powiatowej Policji w Tczewie o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie miasta Tczewa za 2012 rok została  przedstawiona na sesji Rady 

Miejskiej w Tczewie poświęconej bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w miesiącu 

maju 2013 roku. 

 
 Straż Miejska 
 
  W 2012r.  Straż Miejska w Tczewie odnotowała 9.730 interwencji z tego : 
 

• zgłoszonych przez mieszkańców miasta -4.439, 

• Operatorów Monitoringu-  2.821 

• Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie-  2.470 
 

W ramach  interwencji między  innymi  pouczano oraz karano osoby wykraczające 
przeciwko porządkowi publicznemu, instytucjom, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu, 
urządzeniom publicznym itp. Szczegółowe rozliczenie podejmowanych interwencji obrazuje 
poniższa tabela: 
 
 

przeciwko interwencje pouczenia mandaty wnioski dowóz 

porządkowi publicznemu (ogółem) 814 686 30/6.050 2 96 

instytucjom 12 -- 10/3.050 2 -- 
bezpieczeństwo osób i mienia ogółem, 
z tego:        284 151 124/9.070 9 -- 

a. nie zgodne z przepisami wyprowadzanie psów  115/8.070 

b.  inne nie wyszczególnione  9/1.000  

bezpieczeństwo w komunikacji 
ogółem, z tego: 1361 613 684/68.850 64 --- 

a. parkowanie w miejscach dla inwalidy 3/1500 

b. zakaz ruchu 67/7300 

c. przejście na czerwonym świetle 36/3.550 

d. blokowanie wjazdów, garaży itp. 18/1100 

e. jazda rowerem i motorowerem przez kładkę   

 

-- 
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f. zakaz  zatrzymywania 455/44900 

g. przejście w miejscu niedozwolonym 51/4050 

h. brak wymaganych dokumentów podczas 

kontroli drogowej 12/1600 

i. zanieczyszczenie drogi publicznej 1/100 

j . inne nie wyszczególnione 41/4700 

Przeciwko osobie 2  2/150 -- -- 

 
Interesom konsumentów -- -- -- -- -- 

 
zdrowiu (ogółem) 13 5 6/500 2 -- 

obyczajności ogółem, z tego: 104        56 45/3.350 3 - 

a. używanie słów wulgarnych 29/2400 

b. inne nie wyszczególnione   16/950  

urządzeniom publicznym ogółem, z 
tego: 557 288 263/16.700 6 -- 

a. niszczenie terenów zielonych 109/6700 

b. zanieczyszczanie przez psy 46/2450 

c. inne nie wyszczególnione  108/7550  

ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku (ogółem) 34 25 9/700                  -- -- 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
(ogółem) 1933 845 1054/82.550 34 -- 

inne poza kodeksowe przepisy o 
wykroczeniach ogółem, z tego: 182 94 87/5250 1 -- 
a. palenie papierosów w miejscach 
niedozwolonych 74/4000  

b.  ustawa o odpadach 1/50  

c. brak szczepień psa przeciw wściekliźnie  2/200   

d. inne nie wyszczególnione  10/1000   

Ogółem 5.296 2.763 2314/196220 123   96 

 
 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2012 rok zostało 

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w Tczewie poświęconej bezpieczeństwu  i 

porządkowi publicznemu w miesiącu maju 2013roku. 

 
 

2.1.13  Opieka społeczna i zdrowie 
 
1. W zakresie opieki społecznej 
 
Zadania z zakresu opieki społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tczewie. Wsparciem systemu pomocy społecznej wynikającego z ustawy o pomocy 
społecznej i ustawy 
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” objęto  w 
2012 roku - 2.213 rodzin składających się z 5.145 osób (8,68 % ogółu mieszkańców). 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS zostało przedstawione Radzie Miejskiej w 
Tczewie na sesji w miesiącu kwietniu 2013 roku. 
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2. W zakresie zdrowia  
 
Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  na terenie miasta Tczewa zabezpiecza 
osiem  Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, natomiast 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  Miasta Tczewa corocznie wspiera w miarę możliwości placówki służby zdrowia 
oraz finansuje realizację programów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców Tczewa. 
W roku 2012 w ramach działań profilaktycznych przeznaczono kwotę 20.000,- zł na 
przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Tczewa, 
którzy ukończyli 60 lat i więcej, w ramach których  zaszczepiono 580 osób.  

 

 

2.1.14. Promocja i polityka informacyjna 
 
 
1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

 
Informacje dotyczące pracy samorządu miasta, Urzędu Miejskiego, a także działalności 
podległych mu jednostek przekazywane są społeczeństwu oraz mediom na wiele 
sposobów. Podstawowe to: 
� strona internetowa  www.wrotatczewa.pl (do listopada 2012 r. – www.tczew.pl) 
� Bezpłatny Biuletyn Informacyjny „Panorama Miasta” 
� konferencje prasowe i cotygodniowe serwisy informacyjne 
�   informacje przekazywane dziennikarzom na bieżąco, w miarę potrzeb (głównie               

   mailowo i telefonicznie) 
 

„Panorama Miasta” 

„Panorama Miasta” to ukazujący się od 1993r. bezpłatny biuletyn informacyjny 
samorządu miasta Tczewa. Wydawana jest co miesiąc. Nakład wynosi  4 000 egzemplarzy.  
Co miesiąc pismo dostarcza informacji na temat tego, czym zajmuje się Urząd Miejski i 
samorząd lokalny. Znajdują się w nim: wywiady, informacje z minionej sesji Rady Miejskiej, 
program kolejnej, informacje o inwestycjach miejskich, planowanych zmianach w mieście o 
imprezach i ważnych wydarzeniach. Artykuły urozmaicane są fotografiami, tabelami, 
wykresami i in.  

Do niemal każdego numeru „Panoramy Miasta” dołączany jest dodatek z uchwałami 
Rady Miejskiej podjętymi podczas sesji. Dzięki temu mieszkańcy Tczewa na bieżąco mogą 
kontrolować zmiany  w prawie lokalnym.  
Zawartość merytoryczna pisma jest każdorazowo konsultowana z Radą Programową 
„Panoramy Miasta” w skład której wchodzą: 
� Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący Rady Programowej, radny Rady Miejskiej  
� Barbara Kamińska – radna  
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� Włodzimierz Mroczkowski  - radny 
� Zbigniew Urban - radny 
� Zenon Drewa – wiceprezydent Tczewa  
� Kataryna Mejna – sekretarz miasta  
� Małgorzata Mykowska - redaktor naczelna „PM”.  
 

„Panorama Miasta” jest pismem bezpłatnym dla odbiorców, a finansowanym z 
budżetu miasta. Jego wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna. Kolportażem zajmuje się 
Urząd Miejski. Biuletyn trafia do kilkunastu punktów w mieście, jest także rozdawany 
przez harcerzy z tczewskiego Hufca ZHP. 

Biuletyn jest wysyłany do związanych z Tczewem osób i instytucji na terenie 
całego kraju i za granicą. Otrzymują go: honorowi obywatele Tczewa, przedstawiciele miast 
partnerskich, redakcje znanych periodyków, media lokalne i wojewódzkie oraz inni 
zasłużeni dla miasta tczewianie. Egzemplarz przekazywany jest także do: Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, Krakowie oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Biuletyn 
przesyłamy także do zaprzyjaźnionych urzędów miast i gmin (Wejherowo, Gdynia, Dębno, 
Gdańsk, Kwidzyn, Gniew, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego). 

Aktualny numer „Panoramy Miasta” zamieszczany jest na miejskiej stronie 
internetowej www.wrotatczewa.pl 

 

Miejska strona internetowa www.wrotatczewa.pl 
Strona zawiera najważniejsze informacje o mieście i samorządzie Tczewa, o 

sprawach, które można załatwić w Urzędzie Miejskim. Została uruchomiono w listopadzie 
ub. roku zastępując stronę www.tczew.pl. 
Na stronie głównej znajdują się aktualności dotyczące miasta i samorządu Tczewa. Jest też 
film o Tczewie, wirtualny spacer po mieście oraz wirtualna mapa.  

Pod zakładką wrota można przejść do podstron: 

• e-urząd – to podstrona przeznaczona przede wszystkim dla klientów Urzędu Miejskiego 
tutaj można znaleźć i pobrać niemal wszystkie wzory podań, wniosków, umów, zgłoszeń, 
deklaracji i innych potrzebnych dokumentów. Tutaj również znajduje się elektroniczna 
książka podawcza; 

• e-kultura – zapowiedzi z imprez i relacje z nich, linki do Fabryki Sztuk, Centrum Kultury i 
Sztuki oraz  Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

• e-sport – zapowiedzi i relacje z imprez sportowych, informacje o instytucjach i klubach 
zajmujących się działalnością sportową; 

• e-szkoła – informacje dotyczące edukacji oraz elektroniczny dziennik lekcyjny, a także 
informacje o działających w Tczewie placówkach edukacyjnych – szkołach, przedszkolach, 

żłobkach  (adresy, numery telefonów, strony internetowe itp.); 

• e-gospodarka – informacje gospodarcze, Dom Przedsiębiorcy; 

•e-turystyka – zabytki, przystań, informacja turystyczna, hotele i miejsca noclegowe. 
 
Pod zakładką wydarzenia – znajdują się informacje dotyczące imprez, miejski kalendarz 
imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, elektroniczna wersja „Panoramy Miasta”.  
Pod zakładką miasto umieszczone zostały informacje na temat ciekawych miejsc w Tczewie, 
miast partnerskich Tczewa, liczby ludności Tczewa, hejnał miasta, informacje dla 
rowerzystów, strategii rozwoju miasta, rewitalizacji, bezpieczeństwa. 



 60  

Pod zakładką urząd, znajdziemy m.in. informacje dotyczące Rady Miejskiej, struktury 
Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, zarzadzania kryzysowego, Pracowni 
Edukacji Ekologicznej, Młodzieżowej Rady Miasta, projektów unijnych, Miejskiego 
Programu Opieki nad Zabytkami, karty miejskiej. Jest też wirtualna mapa ratusza, 
ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych i przetargach. 
 

Konferencje prasowe i serwisy informacyjne 

Co tydzień, w poniedziałek o godz. 11.00 organizowane są konferencje prasowe z 
udziałem prezydenta miasta i jego zastępców. Podczas konferencji dziennikarze otrzymują 
bieżące, aktualne informacje na temat działań samorządu miasta Tczewa. Informacje te 
otrzymują drogą mailową również te redakcje, które nie uczestniczą w spotkaniach. W razie 
potrzeby informacje przekazywane są na bieżąco (poza konferencjami). Otrzymują je 
regularnie: 
� „Polska. Dziennik Bałtycki”,  
� „Gazeta Tczewska”,  
� „Gazeta Wyborcza”  
� „Wieści z Kociewia” 
� „4Biznes” 
� „Kociewski Kurier Tczewski” 
� Polskie Radio, Pr. IV 
� Radio Gdańsk,  
� Radio Głos,  
� Radio Fabryka 
� Radio Plus 
� Radio RMF FM 
� Radio Zet 

� TVN 
� TVN 24 
� TV Polsat 
� TVP Gdańsk,  
� Telewizja Tetka.  
� Telewizja Vectra 
� Portal internetowy: www.tcz.pl 
� Portal internetowy: www.portalpomorza.pl 
� Portal internetowy: www.naszemiasto.pl 
� Portal internetowy www.wrotapomorza.pl 
� Portal internetowy www.ekociewie.eu 
� Portal internetowy www.wtczewie.org 
� Portal internetowy www.pomerania24.pl 
 
 Lista mediów otrzymujących serwis informacyjny jest otwarta i w miarę potrzeb 
poszerzana. Przekazane informacje są  wykorzystywane przez dziennikarzy, co możemy 
śledzić na łamach prasy, a także w radiu, telewizji i internecie.  

Dziennikarze często korzystają z pomocy Biura Rzecznika Prasowego – zwracając się 
po określone informacje. Przedstawiciele mediów są informowani i zapraszani na 
uroczystości, spotkania, konferencje których organizatorem lub współorganizatorem jest 
samorząd miasta.  
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Z Radiem „Głos” oraz Telewizją TeTka w 2012 r. podpisane zostały umowy o współpracy w 
zakresie przekazywania informacji.  
  

 Publikacje promocyjno-informacyjne 
Biuro Rzecznika Prasowego bierze udział lub redagowaniu bądź przygotowuje informacje 
do dodatków tematycznych, reklamowych ukazujących się w gazetach i czasopismach, a 
dotyczących Tczewa. 
Przykładami są: 
� Polska Dziennik Bałtycki 
� Gazeta Tczewska/ Dziennik Pomorski 
� Forbes 
� Magazyn „Świat Podróże Kultura” 
� Poradnik Handlowca 
� Echo Tczewa 
� www.forumbiznesu.pl 
� www.holidaybook.pl 

 
Na zlecenie Biura Rzecznika Prasowego Telewizja Polska S.A. Oddział w Gdańsku nakręciła 
film promocyjny o Tczewie, który wielokrotnie był emitowany w TVP Gdańsk oraz innych 
stacjach regionalnych TVP S.A. Jest on zamieszczony również na miejskiej stronie 
internetowej: www.wrotatczewa.pl 
 

2. DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
 
W okresie sprawozdawczym w dziedzinie promocji  podejmowano różnego rodzaju 
działania i przedsięwzięcia, z których do najważniejszych zaliczyć należy : 
 

• przygotowywanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem w krajowych i   
zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych,  
• przygotowywanie wydawnictw oraz innych materiałów reklamowo- informacyjnych 
promujących miasto jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów i turystów,  
• pozyskiwanie sponsorów dla miejskich działań promocyjnych oraz współpraca ze  
środkami masowego przekazu w zakresie promocji miasta,  
• podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o  
Tczewie wśród mieszkańców miasta i turystów,  
• kształtowanie wizerunku i marki miasta 
• współpraca z  : 
-      instytucjami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi i naukowymi, w     
podejmowaniu działań mających na celu promocję  miasta,  
-      instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w kreowaniu wizerunku  
miasta przyjaznego przedsięwzięciom kulturalnym i posiadającego stałe imprezy o zasięgu 
międzynarodowym i ogólnopolskim oraz zaspokajającego potrzeby sportowe  i 
rekreacyjne mieszkańców. 
 

Ważniejsze  wydarzenia i uroczystości organizowane lub współorganizowane przez 
Samorząd w tym zakresie w 2012 roku to : 
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• Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 

uroczystościach wybuchu II wojny światowej 

• Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

• Nadanie imienia Amfiteatrowi Miejskiemu Grzegorza Ciechowskiego 

• 68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

• Odzyskanie przez Polskę Niepodległości 

• Miss i Mister Złotego Wieku 

• Kombatanci – współorganizacja uroczystości 

• Dni Ziemi Tczewskiej 

• Mikołajki dla dzieci      

• 160 lat kolei oraz 90-lecie Kolejowego Klubu Sportowego „Unia” Tczew 

• Ratowanie mostu tczewskiego 

• Jarmark Dominikański   

• Dzień bez samochodu 

• Choinka rowerowa 

• Zawody jeździeckie w Leśnej Podkowie 

• Wigilijne Spotkanie Opłatkowe 

 
 
 

2.1.15 . Pozyskiwanie środków zewnętrznych 
 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 

1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 

 

1.1.1. Budowa Infrastruktury Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie 
 
Inwestycja realizowana od roku 2009 została zakończona w terminie umownym tj. w lutym 
2012r. Tak więc rok 2013 był rokiem ostatecznego rozliczenia i zakończenia projektu.  
We wrześniu 2012r. Instytucja Zarządzająca (Departament Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) RPO dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013, przeprowadziła kontrolę na zakończenie projektu 
prawidłowości wykorzystania środków EFRR.  
W dniu 10.01.2013 r. Instytucja Zarządzająca RPO poinformowała o zamknięciu projektu. 
 
 
1.1.2. Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie 

 
Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” 
realizowany jest w latach 2007- 2013.  
Do końca 2012 roku zostały wykonane: 
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE: 
- Budynek przy ul. Zamkowej 16 
- Budynek przy ul. Rybackiej 8  
- Szlak Forteczny, Droga Widokowa i Spacerowa  
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- Oznakowanie informacyjne pionowe Szlaku Fortecznego, Drogi Widokowej, Spacerowej  
- Wyposażenie w sprzęt meblowy i komputerowy budynku przy ul. Zamkowej 26 
- Wyposażenie w sprzęt meblowy i komputerowy budynku przy ul. Chopina 33 
- Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynków przy ul. Zamkowej 11 i 
Zamkowej 18. 
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE: 
-Rozpoczęto wykonanie przebudowy budynku przy ul. Mickiewicza 18 z zakończeniem 
planowanym na I kwartał 2013r. ( wykonano ). 
-Rozpoczęto roboty związane z oznakowaniem poziomym szlaków spacerowych. 
DZIAŁANIA SPOŁECZNE (instrument elastyczności): 
- Fabryka Sztuk – w ramach projektu realizowane były warsztaty: street art for kids, 
malarstwa na szkle, garncarstwa, komiksu.  
- MOPS - w ramach projektu zostały zrealizowane: warsztaty z zakresu umiejętności liderów 
społecznych, rozwój działań samopomocowych oraz kluczowe wydarzenie – „Święto ulicy”.  
- Straż Miejska przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 5 spotkania z dziećmi, mające na 
celu wdrażanie do zasad związanych z poprawą ich bezpieczeństwa.  
 
 

1.1.3.  Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego 

  
W roku 2012 zostały zakończone działania projektu Wrota Tczewa. Stworzono portal 
informacyjno-usługowy, interaktywny portal miejski „Wrota Tczewa”, zawierającego 
elementy: e-administracja, e-sport, e-kultura, e-przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, 
komunikacja, e-szkoła.  
Budowa Portalu została ukończona w kwietniu 2012r. Ze względu na specyfikę produktu, 
portal był poddawany testom, weryfikacji rozwiązań i skuteczności jego działania. Dotyczyło 
to także formularzy on-line, modułu e-administracja, jako jednego z podstawowych zadań 
portalu na rzecz obsługi interesantów. Portal został przekazany do użytku w listopadzie 
2012r. i od tego momentu testowany przez użytkowników. 
W ramach Projektu w sierpniu 2012r., zakupiono 20 zestawów komputerowych typu laptop 
i przekazano szkołom objętym projektem, jako uzupełnienie wyposażenia zakupionego dla 
szkół w roku poprzednim.  
Od września do listopada firma ERKA Usługi Dziennikarskie wykonywała umowę dot. 
zasilania portalu miejskiego treścią oraz tłumaczeniem treści dla portalu na język angielski. 
Również w listopadzie siedmioro pracowników Urzędu odbyło szkolenie w zakresie 
zarządzania portalem internetowym oraz szeroko rozumianego copywritingu 
internetowego. 
W ramach Projektu dokonywano zakupów materiałów promocyjnych zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie, tj. nośniki pendrive, wskaźniki laserowe, tablica pamiątkowa, ulotki i 
plakaty nt. Projektu. 
Projekt pod względem rzeczowym zakończono w listopadzie 2012r. Ostateczne rozliczenie 
nastąpi w roku 2013, wówczas odbędzie się także kontrola na zakończenie realizacji 
projektu, prowadzona przez Instytucję Zarządzającą. 
 

1.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 

1.2.1.  „Pętla Żuławska –rozwój turystyki wodnej. Etap I”.  
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Niniejszy projekt partnerski jest projektem Samorządu Województwa Pomorskiego „Pętla 
Żuław”, w którym bierze udział miasto Tczewa, ze względu na regionalne działania 
strategiczne na rzecz aktywizacji turystyki wodnej w delcie Wisły. Zadaniem Tczewa  było 
wybudowanie 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.  
Realizację rzeczową, tj. wybudowanie pomostu pływającego zakończono w maju 2012 r. 
W roku 2012 poniesiono koszty związane z pracami budowlanymi oraz promocją (tablica 
pamiątkowa). 
W maju został przeprowadzony Audyt zewnętrzny projektu przez firmę AUDITORES, który 

zakończył się wydaniem opinii pozytywnej. 
Uroczyste otwarcie pomostów cumowniczych odbyło się w czerwcu 2012 r. 
Zarządzanie powstałym obiektem powierzono Tczewskiemu Centrum Sportu i Rekreacji.  
 
1.3.  Program Południowy Bałtyk 

 
1.3.1. InterLoc „Podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych” 

 
Projekt dotyczący podnoszenia kompetencji urzędników i polityków samorządów lokalnych 
w obszarze współpracy międzynarodowej koncentruje swoje zadania na analizie powodów 
niskiego poziomu wykorzystania współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyści. 
Tworzone są materiały diagnostyczne i propozycje strategii międzynarodowych gmin, plany 
pracy oraz pilotowa współpraca w określonych tematach.  
W 2012 roku w ramach projektu odbyły się liczne spotkania partnerów. W marcu miało 
miejsce spotkanie partnerów w Tczewie, podczas którego pracowano nad stworzeniem 
wytycznych dla działań na rzecz rozwijania podejścia międzynarodowego do niektórych 
zadań lokalnych władz, jako nowego sposób pracy. Ze strony Gminy Miejskiej Tczew w 
spotkaniach brały wzięli udział osoby z Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Gospodarki 
Mieniem Komunalnym, Wydziału Spraw Społecznych i z Biura Rzecznika Prasowego. 
Przedstawicielem polityków lokalnych był Krzysztof Misiewicz, Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej Rady Miasta Tczewa, który jest członkiem Komitetu Sterującego 
projektu. 
Kolejne spotkanie – wizyta studyjna, odbyło się w Göteborgu (Szwecja). Gminę Miejską 
Tczew ponownie reprezentowali przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Tczewa, ponadto udział wzięła 
również Pani Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta. Spotkanie odbyło się w biurze organizacji 
West Sweden, której jednym z głównych zadań jest reprezentowanie gmin w działaniach na 
rzecz rozwoju regionu zachodniej Szwecji za pośrednictwem projektów finansowanych 
przez UE.  
We wrześniu w Nykøbing (Dania) odbyło się kolejne regularne spotkanie partnerów 
projektu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne, plan pracy w projekcie i 
pracowano nad stworzeniem modelu współpracy międzynarodowej.  
W październiku partnerzy z Karlshamn (Szwecja) zorganizowali bilateralne spotkanie 
tematyczne, które dotyczyło m.in.:  
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- struktur organizacyjnych urzędów,  
- metod /narzędzia powiadamiania i wewnętrznej informacji, 
- organizacji debat publicznych – formy, metody, 
- współpracy między wydziałami na rzecz tworzenia strategii rozwoju i programów 
operacyjnych oraz projektów UE, wdrażanie spraw międzynarodowych, 
 - form prezentacji/informowania władz, polityków na temat działań,  
-  metod oceny – jak działania międzynarodowe mogą wpływać na rozwój gminy,  
- rezultatów działań międzynarodowych  i projektów trans-granicznych. 
 
 
1.4.  Program Europa Środkowa 

 
1.4.1.  Central MeetBike „Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach 

Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru i 

międzynarodowej sieci współpracy” 

 
Projekt Central MeetBike dotyczy wdrażania ruchu rowerowego w miastach jako elementu 
transportu, na rzecz zmniejszania ruchu samochodowego, zatłoczenia miast i 
zanieczyszczenia środowiska. 
W marcu odbyło się w Dreźnie spotkanie partnerów projektu, w którym brali 
przedstawiciele UM Tczew. Podczas warsztatów analizowano dokumenty strategiczne 
znajdujące się w poszczególnych krajach partnerów projektu, zaprezentowano dobre 
praktyki w zakresie promowania ruchu rowerowego w poszczególnych projektach (Era 
2010, Mobile 2020) i krajach (Czechy, Polska, Słowacja, Niemcy). Ostatniego dnia 
dyskutowano w poszczególnych grupach na temat: 

• form wykonania infrastruktury rowerowej przy niskich kosztach, 

• zastosowania środków (projektów) miękkich oraz korzystania z doświadczeń 

partnerów projektu, żeby motywować mieszkańców do korzystania z infrastruktury 

rowerowej,  

• obowiązków, możliwości i kosztów stworzenia w jednostkach samorządu 

terytorialnego oficera rowerowego. 

Na początku drugiego kwartału rozpoczęto działania w projekcie, związane z inwestycjami. 
Pierwszym krokiem był zakup pętli indukcyjnej wraz modułem pozwalającym wyświetlać 
zebrane dane na stronie www.tczew.pl. wykonanie inwentaryzacji infrastruktury dla ruchu 
rowerowego w mieście (ścieżki, stojaki).  
W maju rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania i 
przeprowadzenia przetargu na wykonanie stojaków i wiat rowerowych, co było kluczowym 
zadaniem w projekcie w roku 2012. Przetarg na wykonanie obu zadań tj. dostawę i montaż 
3 zabezpieczonych wiat rowerowych z 20 boksami wyposażonymi w stojaki rowerowe na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew i dostawę i montaż 80 stojaków rowerowych na terenie 
Gminy Miejskiej został rozstrzygnięty w lipcu 2012 roku. Zadanie zostało wykonane i 
potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym w październiku  2012r. 
W lipcu rozpoczęte zostały działania na rzecz wykonania „Programu systemu dróg 
rowerowych w Tczewie- etap 1”. Wykonany materiał zawiera m.in. wstępne pomiary ruchu 
i opracowanie wyników ankiet, diagnozę stanu istniejącego, plany budowy sieci dróg i 

szlaków rowerowych, zalecenia i rekomendacje. 
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Złożono dwa raporty z realizacji projektu do oba zostały certyfikowane przez Władzę 
Wdrażającą Programy Europejskie i przesłane do Lidera projektu.   
 

2. Europejski Fundusz Społeczny 

 

2.1.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

 

2.1.1. Szansa małego ucznia - indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie 

 

Projekt systemowy, do którego przystąpiła Gmina Miejska Tczew polega na wsparciu 

indywidualnym rozwoju uczniów klas I – III, 7 szkół podstawowych w Gminie Miejskiej 

Tczew, dostosowanych do ich potrzeb w zakresie realizacji projektu np.: dzieci z 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożone dysleksją, wymagające specjalistycznego 

wzmocnienia psychologicznego itp. 

 

W niniejszym roku przeprowadzono zamówienia publiczne przewidziane w projekcie z 

wyjątkiem przetargu dot. materiałów biurowych.  

Realizację zajęć edukacyjnych rozpoczęto w lutym, a zakończono w listopadzie 2012r. 

 

27-28.08.2012r. w siedzibie Beneficjenta, została przeprowadzona kontrola przez 

pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dot. realizacji projektu. W informacji 

pokontrolnej nr KPR-POKL.09.01.02-22-276/11-01 z dnia 18.09.2012 r., stwierdzono, że 

Projekt jest realizowany prawidłowo, jednakże niezbędne było dokonanie niewielkich 

usprawnień w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

(zalecenia pokontrolne nr POKL.09.01.02-22-276/11-01 z dnia 10.10.2012 r.). W dniu 

31.10.2012 r. do Departamentu EFS, zostały przekazane wyjaśnienia dotyczące wywiązania 

się z zaleceń pokontrolnych. 

 

Realizacja projektu zakończyła się w 31.12.2012r.  

 

2.1.2. Decydujmy Razem 
 
W 2012 roku w wyniku działań w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego 
„Decydujmy razem”,  którego Tczew zmieniona została ordynacja wyborcza do 
Młodzieżowej Rady Miasta. Zmiana polegała na włączeniu reprezentantów różnych 
środowisk młodzieżowych, głównie skupionych wokół organizacji pozarządowych.  Taki 
system wyborczy zwiększa szanse uzyskania mandatu osobom aktywnym- reprezentującym 
także pozaszkolne środowiska młodzieży, niesie korzyści dla Tczewa w postaci 
zaangażowanych młodych ludzi, gotowych do działania na rzecz swojego miasta. 
Powyższe rozwiązania podjęto w toku dyskusji  podczas warsztatów zespołu zadaniowego 
powołanego w ramach projektu, w skład którego wchodzili  urzędnicy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, radni, młodzież. W rezultacie tej pracy w ramach projektu Rada 
Miejska Tczewa podjęła uchwałę wprowadzającą nową ordynację wyborczą i nowe wybory 
do Młodzieżowej Rady Miasta dla kadencji 2013-2016 odbyły się już według nowych zasad. 
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Projekt realizowany we współpracy z opiekunką Młodzieżowej Rady Miasta Panią Moniką 
Rezmer z Wydziału Edukacji. 
 
2.1.3. Akademia Samorządowca 
 
W roku 2012 kontynuowano projekt „Akademia Samorządowca II”, dotyczący szkoleń dla 
pracowników Urzędu Miejskiego. Jego celem jest podnoszenie kompetencji urzędników w 
szczególności w zakresie tzw. „miękkich” kompetencji (umiejętności interaktywne, zdolność 
współpracy, nowe metody zarządzania i organizacji pracy). 
W szkoleniach w ciągu roku  wzięło udział 132 pracowników urzędu w następujących 
tematach:  
- warsztaty profesjonalnej obsługi klienta 
- zarządzanie ryzykiem 
- zarządzanie sobą w czasie 
- kontrola zarządcza 
- kodeks postępowania administracyjnego. 
 

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –System Zielonych 

Inwestycji GIS (Green Investment Scheme), Część 1 Zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej 

 

3.1. Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie 

 
Gmina Miejska Tczew wystąpiła o dofinansowanie projektu do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składając wniosek o dofinansowanie w maju 
2012r. Procedury weryfikacji wniosku, następnie dokonywanie wyjaśnień, uzupełnień i 
prowadzenie negocjacji przed podpisaniem umowy, zakończyły się w grudniu 2012r. 
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w formie dotacji. Zakończenie realizacji 
Projektu przewidziano do 31.12.2013r.  
Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne 
dot. niniejszej inwestycji.  
 
 

3.2. Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

W grudniu Gmina Miejska Tczew wystąpiła również z wnioskiem o dofinansowanie                           

w formie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku, dla wzmocnienia montażu finansowego zadania jak wyżej.  

 

Wniosek podlega procedurze weryfikacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, rozstrzygnięcie już w 2013 r.  
 
4. Ministerstwo Sportu i Turystyki  
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4.1. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym). 

 
Gmina Miejska Tczew po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego  złożyła w 
marcu 2012r. wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dotacji na Orlika 
zlokalizowanego na osiedlu Czyżykowo, ulica Stefana Żeromskiego, przy Szkole 
Podstawowej nr 10, w ramach V edycji programu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i 
podpisaniu umowy o dofinansowanie została rozpoczęta inwestycja. 
Do końca roku  2012  trwały prace dotyczące rozliczenia zadania. 
 
5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
 
5.1. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 

Dostępność - Rozwój (edycja 2013)  - budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie 
 
28.09.2012r. złożono wniosek o dofinansowanie „Budowy ul. Nowosuchostrzyckiej od 
skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w 
Tczewie.  
 
Termin realizacji przedsięwzięcia: od 04.2013 do 10.2013. 
 
W dniu 27 listopada 2012 roku, Rada Ministrów przyjęła Uchwalę zmieniającą Uchwałę nr 
174/2011 Rady Ministrów z dnia 06 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla 
jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg 
powiatowych i gminnych.  
W związku z powyższym Wojewoda Pomorski ogłosił uzupełniający nabór wniosków dla 
jednostek samorządu terytorialnego, również dla tych, które złożyły wnioski aplikacyjne w 
terminie do 01 października 2012 roku, o możliwości aneksowania w/w wniosków 
aplikacyjnych, w czasie trwania naboru uzupełniającego. Nabór uzupełniający trwał od 29 
listopada 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku. 
 
17.12.2012r. złożono aneks do umowy o dofinansowanie „Budowy ul. Nowosuchostrzyckiej 
od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w 
Tczewie. 
 
 
W dniu 15.01.2013r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zamieszczona została Ostateczna lista rankingowa 
wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013). Listy 
zakwalifikowanych wniosków, zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu, zostaną 
zatwierdzone w terminie do 31 stycznia 2013 roku, po czym zamieszczone zostaną w 
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
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Projekt Gminy Miejskiej Tczew zakwalifikowany został na 3 miejscu i jest przewidziany do 
dofinansowania. Aktualnie oczekuje się na pisemne potwierdzenie dofinansowania oraz na 
podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

2.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH 
 
 

W 2012 roku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowano 
zadania związane z : 

• rejestracją akt stanu cywilnego 

• ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, 

• wykonywanie zadań z zakresu spraw wojskowych, 

• ewidencją działalności gospodarczej, 

• wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej 
 
2.2.1. Akta stanu cywilnego 
 
Głównym zadaniem Urzędu Stanu Cywilnego jest prawidłowe prowadzenie rejestracji stanu 
cywilnego wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.  
 
Zasięg działania naszego USC obejmuje miasto Tczew i gminę wiejską Tczew. Ponieważ 
zasadą pracy urzędu jest fakt rejestracji zdarzeń w miejscu, gdzie one nastąpiły, USC w 
Tczewie rejestruje w księgach urodzeń, zgonów i małżeństw  wszystkie zdarzenia, które 
miały miejsce na terenie naszego obszaru działania. 
 

W 2012r. sporządzono 2 595  aktów stanu cywilnego, w tym: 
 
- akty urodzenia   - 1 247  

 - akty małżeństwa  -    442 
 - akty zgonu   -    906 
  
W 2012r. wydano 8 691 odpisów osobom zgłaszającym zdarzenia oraz wysłano ok. 4 200 
odpisów do ewidencji ludności i biura dowodów osobistych. 
 
Do przechowywanych ksiąg stanu cywilnego wpisano 545 wzmianek, których podstawą 
były wyroki sądowe, decyzje administracyjne oraz oświadczenia woli i wnioski osób 
zainteresowanych.  

 
Na podstawie zawiadomień z innych urzędów stanu cywilnego wpisano do naszych ksiąg 
964 przypiski o zawartych małżeństwach i zgonach oraz ok. 2000 przypisków, których 
podstawą były akty wpisane do naszych ksiąg w 2012r. 
 
Przyjęto zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński od 436 par. 
Wydano 262 zaświadczenia, w tym: 
-   21 -   o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju, 

- 241 – stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   
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            (śluby konkordatowe ). 
 
 
Udzielono odpowiedzi na 1230 listów, w wyniku czego wydano łącznie 1 316 odpisów 
skróconych i zupełnych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. 
 
 
W 2012r. przyjęto podania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego od  4 710 osób, w 
wyniku czego wydano łącznie 6 704 odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzeń, 
małżeństw i zgonów. 
 
 
Ponadto : 
 
 
1) wydano 367 decyzji administracyjnych, w tym: 
- na podstawie art. 28 pr. o a.s.c. - 101  ( dot. poprawy błędów pisarskich ) 
- na podstawie art. 73 pr. o a.s.c. - 104  ( dot. transkrypcji aktów ) 
- na podstawie art. 70 pr. o a.s.c. -     9  ( dot. tworzenia aktów ) 
- na podstawie art. 35 pr. o a.s.c. -     2  ( dot. odtworzenia treści aktów ) 
- na podstawie art. 36 pr. o a.s.c. -   98  ( dot. uzupełnienia treści aktów ) 
- na podstawie art. 4 krio -   14 ( dot. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie   
   małżeństwa ) 
- zmiana  imienia lub nazwiska –      39 

 
 

W 2012r. przyjęto 170 wniosków w związku z jubileuszem długoletniego pożycia 
małżeńskiego, z czego 164 parom Jubilatów wręczono nagrody pieniężne,  w tym: 
- 79 parom za 50-lecie pożycia małżeńskiego, 
- 72 parom za 55-lecie pożycia małżeńskiego, 
- 11 parom za 60-lecie pożycia małżeńskiego, 
-   2 parom za 65-lecie pożycia małżeńskiego. 

 
 

oraz wręczono jednej osobie nagrodę pieniężną z okazji setnych urodzin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Ewidencja ludności i dowody osobiste 
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Rok 

Lp. Zadanie 2012 

 

1 Dokonano czynności meldunkowych ogółem; 
w tym dotyczyło spraw: 
1) zameldowania na pobyt stały                                

• zameldowania na pobyt czasowy 

• wymeldowania z pobytu stałego 

• zgłoszenie pobytu czasowego za granicę                        

  3895     
               
    

1767 
    

1191 
      895 

 42 

2 Przepracowano akta stanu cywilnego ogółem; 
 z tego: 
• urodzeń 

• małżeństw 

• zgonów 

1976             
          

669 
677 
630 

3 Zaświadczenia meldunkowe 1201 

4 Poświadczenia informacji danych osobowych i adresowych  4002 

5 Wykazy dzieci do szkół 33 

6 Wydano zaświadczenia o prawie do głosowania                       0 

7 Wydano dowodów osobistych 5281 

8 Wysłano teczki dowodów osobistych do innych urzędów  356 

9 Przyjęto zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydano zaświadczeń 634 

10. Inne zaświadczenia i udostępnianie danych z akt dowodów osobistych. 3165 

Unieważniono dowody osobiste na podstawie aktu zgonu. 592 
11. 

Unieważniono dowody osobiste wydane przez inne organy  ( zawiadomienia  
wysłane do innych gmin). 12. 390 

 
13.    

Unieważniono dowody osobiste własne na podstawie zawiadomień otrzymanych z 
innych gmin.  

404 

14. Unieważniono dowody osobiste w związku ze zmianą danych 2187 

15. Pośrednictwo w przekazywaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego do innych  
gmin oraz wydawanie dowodów osobistych nadesłanych z innych gmin. 

234 

 
2.2.3. Sprawy wojskowe, obronne i pozostałe 
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W 2012 roku w zakresie spraw wojskowych i obronnych : 
 

• sporządzono dla potrzeb wojskowych rejestr osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych 
w 1994r. objętych rejestracją na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz 
założenia ewidencji wojskowej. Sporządzono listę osób  rocznika podstawowego 
1994 i starszego podlegających  kwalifikacji wojskowej. 

• uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Osoby, 

które  nie  stawiły się  na kwalifikacji wojskowej zostały wpisane do  wykazu osób o  
nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej . 

• wydano 6 postanowień Prezydenta Miasta Tczewa o przymusowym doprowadzeniu 
osób które uchylały się od stawienia do kwalifikacji wojskowej. Z tego 3 osoby 
zostały przez Policję doprowadzone na kwalifikację wojskową. 

     
2.2.4. Ewidencja działalności gospodarczej 
 
 
W obiekcie Domu Przedsiębiorcy stale funkcjonuje obsługa administracyjna 
przedsiębiorców w sprawie rejestracji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, realizując zadania ustawowe gminy. Przeprowadzono 
2725 postępowań w sprawie rejestracji działalności gospodarczej i 520 postępowań w 
sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  
W przypadku rejestracji działalności gospodarczej, ze względu na udogodnienia dla 
przedsiębiorców wprowadzone przez ustawodawcę, a dotyczące możliwości dokonania tej 
czynności w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju, zauważa się zainteresowanie 
naszym biurem wśród interesantów pochodzących spoza Tczewa, co ma znaczenie dla 
obciążenia zwiększoną ilością pracy urzędników na tych stanowiskach.    

 
 
Działania Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 
 
Dom Przedsiębiorcy funkcjonujący jako Biuro Wspierania Przedsiębiorczości w strukturze 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (Wydziału Rozwoju Miasta) realizował swoje cele projektowe 
dotyczące wspierania małej średniej przedsiębiorczości, rozwijania inkubatora 
przedsiębiorczości i promocji gospodarczej miasta. Przeprowadzono szereg konsultacji, 
szkoleń, spotkań z przedsiębiorcami. Kluczowymi wydarzeniami placówki są spotkania 
kobiet biznesu „Biznes na obcasach”, konkursy na najlepszą usługę lub produkt 
„Rzemieślnik Roku”, na najlepsza firmę „Nowoczesny Tczew” i konkurs dla młodych ludzi 
„Mój biznes plan”. Z sukcesem włączono się do Międzynarodowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, prowadzona jest stała edycja newslettera internetowego, strona 
internetowa i profil Domu Przedsiębiorcy na facebooku. Nawiązano współpracę z 
uczelniami wyższymi i organizacjami otoczenia biznesu. Najlepsze wyniki przynosi 
współpraca ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość z Gdańska. W obiekcie 
prowadzone są przez różne instytucje i podmioty stałe konsultacje dotyczące pozyskiwania 
środków europejskich przez przedsiębiorców, otwierania działalności gospodarczej, porady 
prawne i podatkowe. Stale jest prowadzony nabór do inkubatora przedsiębiorczości. 
Działaniem ciągłym jest także ofertowanie i wynajem sal konferencyjnych: dużej i małej, sali 
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coworkingu oraz powierzchni reklamowej. W ciągu roku stale funkcjonowało tam 6 lub 7 
firm, co wyczerpuje możliwości jednorazowe placówki.  
Zakres prac zespołu odpowiedzialnego za działalność placówki i główne wydarzenia podano  
poniżej w formie kalendarium: 
 
 
Styczeń: 
W ramach działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwijania postaw pro-
przedsiębiorczych podjęto współpracę ze szkołami tczewskimi. I tak: 
 
10.01.2012r. Dom Przedsiębiorcy odwiedziły dwie klasy z Gimnazjum nr 2 w Tczewie. 
Podczas spotkania mówiono na temat sposobów wspierania przedsiębiorczości przez 
gminę, młodzież odwiedziła firmy inkubowane, gdzie mogły poznać ich profil działalności; 
 
13.01.2012r. w ramach lekcji przedsiębiorczości odbył się wykład dla klasy 1c z II Liceum 
Ogólnokształcącego Tczewie; tematem wykładu był „Biznes elektroniczny”, a wykładowcą z 
ramienia Powiślańskiej Szkoły Wyższej była Pani dr Jolanta Sala; w wykładzie mieli 
możliwość wziąć udział również właściciele firm inkubowanych; 
 
18.01.2012r. zorganizowano II spotkanie z cyklu ”Biznes na obcasach”. Na spotkanie, na 
życzenie uczestniczek pierwszego spotkania, zaproszono Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów Pana Przemysława Szenroka, który miał sposobność podjąć dyskusję 
dotyczącą ustawy o ochronie praw konsumentów. Ponadto gościem spotkania była Pani 
Prezes Centrum Transferu Technologii w Gdańsku, która przedstawiła możliwości 
nieodpłatnego skorzystania z  bazy danych, tworzonych i finansowanej w ramach projektu 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (European Entreprise Network) z CTT.  
 
Luty: 
 
15 lutego - przeprowadzone zostało szkolenie dla firm inkubowanych w Domu 
Przedsiębiorcy na temat: „Fundusze dla mojej firmy”, przez pracownika Punktu 
Informacyjnego o Funduszach Europejskich.  
 
16 lutego -  odbyło się już trzecie spotkanie „Biznes na obcasach”, a  tematem dyskusji były 
fundusze europejskie dla mikro przedsiębiorstw. Wykładowcą była konsultantka Punktu 
Informacyjnego o Funduszach Europejskich. 
 
Marzec: 
 
9 marca - W wyniku realizacji listów intencyjnych podpisanych z wyższymi uczelniami z 
Kwidzyna i Starogardu Dom Przedsiębiorcy zorganizował spotkania edukacyjne z zakresu 
przedsiębiorczości dla uczniów ze szkół licealnych. W celu przeprowadzenia naukowego 
seminarium „Nauka i edukacja naszą wspólną przyszłością”, do Domu Przedsiębiorcy 
przybyła kadra naukowa Powiślańskiej Szkoły Wyższej z Kwidzyna pod kierownictwem 
Rektora PSW prof. dr hab. Stefana Angielskiego. Zajęcia odbyły się z udziałem młodzieży z II 
LO w Tczewie im. Jana III Sobieskiego. 
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15 marca - odbyło się seminarium adresowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
przygotowane przez Pomorską Szkołę Wyższą ze Starogardu. Wykład p.t: „Marketing 
Przedsiębiorstwa” poprowadził dr Hubert Kołodziejski. Na sali konferencyjnej gościliśmy 
klasę III Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
 
21 marca - odbyło się IV spotkanie z cyklu “Biznes na obcasach”. Temat wykładu brzmiał 
„Marketing w internecie - czy internetowy zawsze znaczy nowoczesny?" Wykładowcą był 
Koordynator Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu “Wolna Przedsiębiorczość” w 
Gdańsku. Przedstawiono informację dotyczące ABC prowadzenia internetowej kampanii, 
wiedzę na temat sklepów internetowych, porady co do wykorzystania serwisów 
społecznościach oraz wybrane negatywne i pozytywne przykłady marketingu 
internetowego dla MŚP.  
Opracowano nowy model współpracy z siecią Enterprise Europe Network (projekt Unii 
Europejskiej, finansujący sieć współpracy i wsparcia przedsiębiorczości), zakładający 
utworzenie tzw. Punktów Konsultacyjnych, z których jeden funkcjonował w Domu 
Przedsiębiorcy, prowadzony przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość (Oddział 
Terenowy w Gdańsku). Oferował bezpłatne porady oraz szkolenia dla przedsiębiorców. 
Działanie było realizowane w ramach ogólnopolskiej sieci doradztwa utworzonej w ramach 
projektu finansowanego przez PARP p.t: Wsparcie systemu kompleksowych usług 
informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”, realizowanego w 
ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
W ramach projektu „Europejski Dom Przedsiębiorcy”, realizowanego w ramach Programu 
UE Leonardo daVinci przez pomioty ze Szwecji, Węgier, Włoch, Słowenii i Belgii, do którego 
Dom Przedsiębiorcy został przyłączony, opracowano jednolitą informację w języku 
angielskim o sposobie zakładania działalności gospodarczej i regulacjach prawnych 
dotyczących prowadzenia biznesu w Polsce. Materiał zostanie dołączony do zbiorczego 
materiału wszystkich krajów – partnerów projektu i dostępny jako rezultat tego projektu w 
Internecie jako materiał informacyjno-szkoleniowy. Linki do tych opracowań zostały 
zamieszczone na stronie Domu Przedsiębiorcy.    
 
Kwiecień: 
 
Nastąpiło oficjalne ogłoszenie konkursów adresowanych do przedsiębiorców, 
organizowanych przez Dom Przedsiębiorcy w Tczewie:  
 
- „Rzemieślnik Roku 2012”- celem konkursu była identyfikacja i promocja lokalnych 
produktów rzemieślniczych wytwarzanych na terenie Tczewa wraz z wyróżnieniem ich 
wytwórcy lub dostawcy;  
 
- „Nowoczesny Tczew"- to konkurs na najciekawszy produkt lub innowacyjną usługę, 
adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Tczewie; jego celem była 
promocja postaw twórczych i innowacyjnych w biznesie oraz wyróżnienie najlepszych 
tczewskich firm, ich produktów, usług oraz działań marketingowych; 
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- „Mój Biznesplan 2012”, konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu miasta Tczewa na najciekawszy pomysł na biznes. 
 
12 kwietnia Polska Fundacja Przedsiębiorczości we współpracy z DPT zorganizowała 
pierwsze z cyklu zakontraktowanych na sezon wiosenny szkoleń pt. „Aktywne pozyskiwanie 
klienta”. W szkoleniu wzięło udział 22 osoby. Zainteresowanie tematem było na tyle duże, 
że nie wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział z powodu ograniczonej ilości miejsc. 
Ustalono, że szkolenie zostanie powtórzone jesienią.  
Także 12 kwietnia odbyły się pierwsze konsultacje eksperta w ramach  Punktu 
Konsultacyjnego, oferującego bezpłatne porady dla przedsiębiorców w ramach projektu 
„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów 
Konsultacyjnych”. 
17 kwietnia Dom Przedsiębiorcy odwiedziła klasa 3 z Gimnazjum nr 2 w Tczewie. Uczniowie 
mieli okazję zapoznać się z metodami wspierania przedsiębiorczości stosowanymi przez 
samorząd oraz z zasadami uczestnictwa w konkursie na najlepszy biznesplan, ogłoszonego 
przez Prezydenta Miasta Tczewa.  
19 kwietnia odbyło się już V spotkanie z cyklu „Biznes na obcasach”. Temat wykładu i 
przygotowanej prezentacji brzmiał: “Identyfikacja wizualna elementem promocji firmy – 
mały marketing”.  
 
Maj: 
 
Podjęte zostały szerokie działania marketingowe (przygotowanie plakatów, zaproszeń, listy 
gości, prezentacji na nośniki elektroniczne, newslettery, listy mailingowe, spoty reklamowe 
do lokalnych mediów, artykuły do lokalnej prasy, baner na stronę internetową), związane z 
ogłoszonymi konkursami i przygotowywanym spotkaniem małego biznesu: „Rzemieślnik 
Roku 2012”, „Nowoczesny Tczew", „Mój Biznesplan 2012”. 
 
10 maja odbyły się drugie konsultacje eksperta w ramach  Punktu Konsultacyjnego, 
oferującego bezpłatne porady dla przedsiębiorców w ramach projektu „Wsparcie systemu 
kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. 
 
16 maja odbyło się VI spotkanie z cyklu „Biznes na obcasach”. Uczestniczki miały okazję do 
zapoznania się ze sposobami ograniczania ryzyka finansowego firmy i możliwościami 
odzyskiwania należności zgodnie z rozwiązaniami oferowanymi przez Biuro Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor. W drugiej części spotkania w rezultacie warsztatów 
komputerowych prowadzonych przez eksperta sieci Enterprise Europe Network zostały 
stworzone nowe, gotowe do uzupełniania i przeredagowywania strony www. dla pań-
właścicielek firm.  
 
17 maja Polska Fundacja Przedsiębiorczości we współpracy z DPT zorganizowała drugie  
z cyklu zakontraktowanych na sezon wiosenny szkoleń pt. „Techniki sprzedaży”. W 
szkoleniu wzięło udział 25 osób.  
 
Czerwiec: 
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8 czerwca odbyły się obrady Kapituły Konkursu Nowoczesny Tczew oraz Rzemieślnik Roku. 
Zostali wyłonieni laureaci Konkursów, z zastrzeżeniem ujawnienia wyniku w dniu pikniku 
dla małego biznesu 22 czerwca.  
 
21 czerwca odbyło się 3. z cyklu szkoleń przygotowanych przez Polską Fundację 
Przedsiębiorczości ze Szczecina pt. „Planowanie Strategii Marketingowej Firmy” Celem 
szkolenia było zdobycie praktycznych umiejętności w wykorzystaniu narzędzi i metod 
marketingowych oraz umiejętności sporządzanie marketing-planu, który pozwala ująć 
w ramy operacyjne działalność firmy zorientowanej na rynek. Szkolenie adresowane było 
do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw lub osób odpowiedzialnych za 
przygotowanie planów marketingowych w firmie. W szkoleniu wzięło udział 21 osób. 
 
22 czerwca odbył się „Piknik małego biznesu” w trakcie którego przedstawieni zostali 
laureaci konkursu Nowoczesny Tczew i Rzemieślnik Roku.  
 
Zgodnie z decyzją kapituły konkursu „Nowoczesny Tczew 2012” laureatem została firma 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Artykułów Spożywczo-Przemysłowych Józefa 
Wąsa, znana wszystkim pod nazwą Piekarnia Józef Wąs z siedzibą w Tczewie przy ul. 
Czyżykowskiej 32, natomiast Kapituła „Konkursu Rzemieślnik Roku 2012” postanowiła 
przyznać nagrodę Pani Katarzynie Kaszowicz – Osada.pl, prowadzącej Herbaciarnię w 
Tczewie przy ul. Kościelnej 2. 
Gościem spotkania był Pan Marek Kamiński, podróżnik, polarnik i biznesman. Piknik był 
pierwszym tego typu spotkaniem władz miasta z małym biznesem Tczewa. Pozytywny 
odbiór wydarzenia wskazuje na konieczność takich spotkań na gruncie mniej formalnym.  
 
Lipiec, sierpień: 
W związku z uzyskaną roczną praktyką funkcjonowania regulaminu inkubatora 
przedsiębiorczości, zarządzenia ustalającego cennik usług i innych zasad funkcjonowania 
Domu Przedsiębiorcy dokonano weryfikacji tych dokumentów i wprowadzono właściwe 
zmiany porządkujące lub usprawniające działanie placówki. Tak więc weszły w życie 
poprawione regulacje dotyczące inkubatora przedsiębiorczości, ustalania stawek najmu 
powierzchni biurowej i reklamowej oraz pozostałych usług w tym coworkingu.  
Zmiany miały także związek z koniecznością dostosowania oferty usługowej Domu 
Przedsiębiorcy do potrzeb klientów i obowiązujących na rynku cen. 
W tych miesiącach trwały prace nad przygotowaniem nowych materiałów reklamowych 
usług świadczonych przez Dom Przedsiębiorcy i działania marketingowe i informacyjne 
związane z konkursem dla młodych ludzi „Mój Biznesplan 2012” – wykonano plakat, 
rozesłano listy do dyrektorów szkół średnich, umieszczono informacje w miejscach 
uczęszczanych przez młodzież. 
Na terenie Domu Przedsiębiorcy utworzono wewnętrzną sieć intranet, dzięki której firmy 
inkubowane oraz pracownicy mają stały dostęp do bieżących informacji i komunikatów.  
Wykonano filmy promocyjne laureatów konkursu „Nowoczesny Tczew 2012” oraz 
„Rzemieślnik roku 2012”. Materiały dostępne były udostępnione na stronie tcz.pl oraz 
dp.tczew.pl (link). 
 
9 sierpnia prowadzone były kolejne konsultacje w ramach Krajowego Systemu Usług.  
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17 sierpnia odbyło się spotkanie robocze z Dyrektorem Centrum Obsługi Inwestora, 
jednostki regionalnej współpracującej z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych w celu omówienia możliwości współpracy i wymiany informacji. 
 
27 sierpnia zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość z 
Gdańska warsztaty „Z biznesem na Ty”, dotyczące form zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 
Wrzesień: 
 
Zorganizowano powakacyjne spotkanie z przedstawicielkami grupy „Biznes na obcasach” w 
celu opracowania propozycji kolejnych spotkań oraz dla omówienia najbliższych działań na 
rzecz kobiet przedsiębiorczych w naszym mieście. 
Od września trwał nabór prac w konkursie na „Mój biznesplan 2012” i konsekwentnie 
prowadzono promocję konkursu. 
Podjęto przygotowania do włączenia się działań w ramach Międzynarodowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, który w roku 2012 przypadał na dni od 12 do 18 listopada. W tym celu 
została nawiązana współpraca z instytucjami jak Agencja Rozwoju Pomorza i 
Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość. 
 
Październik: 
 
Odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie grupy Pań w ramach inicjatywy „Biznes na 
obcasach”. Przedstawiono propozycje instytucji otoczenia biznesu w Tczewie, 
zapowiedziano projekt „Start i Restart”, rozpoczynany wkrótce w ramach PO Kapitał Ludzki, 
adresowany do kobiet planujących swój powrót na rynek pracy.    
 
Kontynuowano przygotowania do działań w ramach Międzynarodowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Zaplanowano spotkania i konsultacje dla przedsiębiorców. Szczegóły 
podawano zainteresowanym na stronach miejskich i w newsletterze Domu Przedsiębiorcy. 
Nawiązano współpracę z ekspertką projektów unijnych, która będzie prowadzić bezpłatne 
konsultacje dla przedsiębiorców zainteresowanych programami UE.  
Trwał nabór prac w konkursie na „Mój biznesplan 2012” i promocja konkursu. 
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 30 listopada. Poprzez informacje i promocję 
stale zachęcano młodzież do udziału w konkursie (m.in. pojawiła się nowa czytelna reklama 
na tablicy ledowej przy dworcu).  
 
Listopad: 
 
21 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Biznes na obcasach”, na którym Panie 
skorzystały z porad psychologa z Centrum Treningu Umiejętności Społecznych z Gdańska.  
 
Od 12 do 16 listopada w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyły się seminaria i spotkania w 
ramach "Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości". 12 listopada przeprowadzono 
seminarium na temat jak stworzyć rzetelny biznesplan i założyć działalność gospodarczą.  
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13 listopada odbyło się spotkanie dotyczące dostępnych źródeł finansowania 
przedsiębiorstw. Natomiast 14 listopada gościliśmy przedstawicieli przedsiębiorców oraz 
instytucji z terenu województwa pomorskiego. Tego dnia każdy zainteresowany mógł 
dowiedzieć się na temat dostępnych funduszy z Unii Europejskiej od konsultantów z 
Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Lokalnego Punktu 
Informacyjnego o/Tczew. Ponadto można było  zapoznać się z ofertą poręczeń i pożyczek 
od przedstawiciela Powiatowego Centrum Informacji. Na naszych gości czekali 
przedstawiciele organizacji Pracodawców Pomorza oraz Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza, oddział w Tczewie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko 
przedstawiciela Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja z Sopotu.  
 
15 listopada Dom Przedsiębiorcy brał udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości, który 
był organizowany na terenie powiatu tczewskiego już po raz czwarty. Podczas targów 
zorganizowanych na terenie Fabryki Sztuk w Tczewie, wszyscy zainteresowani tematyką 
przedsiębiorczości, młodzież i przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z ofertą instytucji 
otoczenia biznesu oraz spotkać się z osobami, które dzięki środkom z Powiatowego Urzędu 
Pracy otworzyły własną działalność gospodarczą. 
 
16 listopada upłynął w Domu Przedsiębiorcy pod hasłem „Bezpieczeństwa w biznesie”. 
Tego dnia eksperci ze Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość i Narodowego Banku 
Polskiego zapoznali wszystkich chętnych z tematyką związaną ze wszelkimi pułapkami w 
umowach oraz zabezpieczeniu dokumentów i banknotów, które są w obiegu na terytorium 
RP. Seminarium zakończyło obchody "Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości" w naszej 
placówce. Podczas obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wszyscy chętni 
mogli wypełnić ankiety dotyczące funkcjonowania Domu Przedsiębiorcy i świadczonych 
usług. Dzięki wynikom ankiety mogliśmy zdobyć informacje o oczekiwaniach naszych 
klientów i ich ocenę naszej pracy, która to ocena była pozytywna. Podkreślano pozytywne 
odczucia co do działań i placówki i konieczność kontynuacji.  
Po zakończeniu wydarzenia wydano biuletyn podsumowujący działania w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wraz z wynikami ankiet. 
30 listopada odbyła się uroczysta gala konkursu „Mój Biznesplan 2012”. Poprzedziły ją 
obrady Komisji konkursowej oraz dodatkowe prezentacje dwóch najlepszych prac 
złożonych do konkursu. W wyniku obrad komisji postanowiono o nagrodzeniu obu prac. 
Nagrodą główną w konkursie był nowoczesny tablet. Gośćmi gali byli uczniowie szkół 
średnich w szczególności Liceum Ekonomicznego w Tczewie.  
 
Grudzień: 
 
11 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Biznes na obcasach”, tematem była sztuka 
wizażu. 
 
W grudniu podpisano umowę o współpracy z Radcą Podatkowym, który od stycznia 2013 
roku będzie udzielał bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców. 
 
Podjęto prace nad utworzeniem specjalnej zakładki z ogłoszeniami/ofertami dla 
przedsiębiorców na stronie Domu Przedsiębiorcy, tak by umożliwić kontakt 
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przedsiębiorcom zainteresowanym podjęciem współpracy z innymi podmiotami 
gospodarczymi. Uruchomienie zakładki nastąpi najpóźniej w I kwartale 2013 roku.  
( wykonano ) 
Rozpoczęto prowadzenie rozmów na temat uruchomienia studiów podyplomowych dla 
przedsiębiorców z terenu powiatu tczewskiego, w tym osób niepełnosprawnych.  
 

2.2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 
 
Głównymi zadaniami zrealizowanymi na szczeblu miasta z zakresu zarządzania  
kryzysowego i obrony cywilnej w 2012 roku było:  
 

1) kontynuowanie procesu przebudowy systemu ochrony ludności przed 
zagrożeniami w gminie pod kątem aktualnych wymogów bezpieczeństwa ludności, 
2) integracja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
3) doskonalenie współpracy z Siłami Zbrojnymi RP na rzecz ochrony ludności, 
4) aktualizowanie i doskonalenie planów ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na  
wypadek masowego zagrożenia, 
5) upowszechnianie zasad zachowania się ludności w sytuacjach kryzysowych, w 

tym poprzez realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony, 
6)zapewnienie warunków doskonalenia systemu ochrony ludności przed 
zagrożeniami    w ramach wieloletnich planów działania obrony cywilnej, 
7) doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym z ochotniczą 
strażą  pożarną w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami czasu pokoju i 
okresu  wojny, 
8) podejmowanie działań w celu rozbudowy i poszerzenia asortymentu w gminnym i 
zakładowych magazynach obrony cywilnej.  
 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu przygotowań obrony cywilnej w 2012 roku  
zrealizowano:  
 
 W zakresie organizacyjnym i normatywno - prawnym:  
 

1) doskonalono procedury współpracy administracji samorządowej z podmiotami 
przewidzianymi do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, 
2) doskonalono istniejące procedury koordynacji zadań obrony cywilnej 
realizowanych  wspólnie z organizacjami pozarządowymi, 
3) dokonano aktualizacji wykazów instytucji państwowych, przedsiębiorców i  
innych podmiotów oraz organizacji ratowniczych, które mogą realizować  
przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej.  
 
 

W zakresie  planowania i ratownictwa:  
 

1) kontynuowano proces związany z planowaniem obrony cywilnej z   
uwzględnieniem korelacji tego procesu z innymi planami obejmującymi sferę 
ochrony ludności, 
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2) dokonano aktualizacji oceny zagrożeń gminy oraz określono sposoby 
zapobiegania tym zagrożeniom, 

3) gromadzono dane historyczne o sytuacjach kryzysowych, ich przyczynach i 
skutkach oraz wnioskach do działań na przyszłość w celu ich wykorzystania do 
doskonalenia procedur reagowania na zagrożenia, 

4) doskonalono plany ewakuacji ludności, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, 
zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, 

5) przeprowadzono analizę struktur oraz wyposażenia formacji obrony cywilnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem stanów osobowych i faktycznych możliwości ich 
wykorzystania, 

6) przeprowadzono analizę wyposażenia i przygotowania do działań sił i środków 
przewidzianych do użycia na wypadek zagrożenia chemicznego, biologicznego i 
promieniotwórczego, 

7) opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w gminie za rok 2012 
według wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie 
opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie.  

 
 W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:  
 

1)doskonalono gminny systemy wykrywania i alarmowania (SWA) oraz wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach, w tym formy informowania obywateli o możliwych 
zagrożeniach w każdej sytuacji, 

2)utrzymywano w stałej sprawności system alarmowania ludności oraz doskonalono 
system zarządzania z wykorzystaniem sieci łączności radiotelefonicznej, 

3)prowadzono stały monitoring potencjalnych zagrożeń na administrowanym 
terenie, 

4)doskonalono zasady współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w 
skład systemu wykrywania i alarmowania, 

5)doskonalono przy wykorzystaniu normy ATP-45B, znajomość procedur 
prognozowania skażeń i wymiany informacji, w tym podczas treningów systemu 
powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu 
uderzeniami z powietrza i skażeniami oraz sytuacji zagrożeń Bronią Masowego 
Rażenia (BMR), a także środkami stosowanymi podczas ataków terrorystycznych, 

6) doskonalono procedury przekazywania komunikatów ostrzegawczych i sygnałów 
alarmowych, 

7)rozwijano współpracę z mediami, w szczególności w zakresie informowania 
ludności o zagrożeniach i zasadach zachowania się ludności w sytuacji 
kryzysowej.  

 
 
 

W zakresie szkolenia:  
 

1)realizowano proces szkolenia zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 
dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania 
szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, 
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2)organizowano i prowadzono szkolenia, w tym w zakresie upowszechniania 
międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony dóbr kultury przed 
zagrożeniami, 

3)przeprowadzono okresowy (co najmniej raz w roku) trening dla obsady  
elementów organizacyjnych ewakuacji na szczeblu gminy, 

4)w szkoleniu doskonalącym dla kadry kierowniczej urzędu gminy, szczególną 
uwagę zwrócono na znajomość procedur związanych z prognozowaniem skażeń i 
zniszczeń oraz powstałych strat wskutek użycia środków rażenia, w tym BMR, 

6)zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenie w zakresie ochrony ludności i obrony 
cywilnej pk. „ STASZICA 2012 ”, 

7)dążono do zwiększenia aktywności obywateli w zakresie  powszechnej 
samoobrony ludności, 

8)wspierano realizację programów edukacyjnych i imprez masowych adresowanych 
do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie 
zapobiegania i reagowania na zagrożenia.  

 
W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:  
 

1)prowadzono racjonalną gospodarkę sprzętem obrony cywilnej, a także  
    pozyskiwano sprzęt niezbędny do realizacji zadań w ramach przydzielonych 

limitów finansowych, z uwzględnieniem wyposażenia magazynów w sprzęt 
niezbędny do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, 

2)utrzymywano sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności  technicznej poprzez 
prowadzenie konserwacji, napraw, remontów i legalizacji, sprzęt zużyty i 
nieprzydatny, szczególnie w obszarze rozpoznania skażeń, łączności, 
indywidualnych środków ochrony przed skażeniami, wycofano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

3)przygotowano wykaz sprzętu i urządzeń, który może być wykorzystany do 
usuwania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych na obszarze gminy, 

4)prowadzono stały nadzór i kontrolę ewidencji oraz obrotu materiałowymi 
składnikami majątkowymi obrony cywilnej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami, 

5)doskonalono procedury postępowania na rzecz zapewnienia środków 
niezbędnych do przetrwania ludności w sytuacji wystąpienia zagrożenia, 

6)kontynuowano analizę istniejących budowli ochronnych odnośnie możliwości ich 
wykorzystania w czasie zagrożeń oraz aktualizować bazę danych w tym zakresie, 

7)doskonalono tryb przygotowania środków transportu oraz doraźnych miejsc 
bytowania niezbędnych do realizacji procesu ewakuacji. 

 
 
 

2.3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2012 roku. 
 

Rada Miejska w Tczewie w roku 2012 w kadencji 2010 – 2014 podjęła ogółem 93 uchwały. 
 

 Uchwały dotyczyły spraw: liczba 
uchwał 

● różnych 13 
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● spraw organizacyjnych 23 

● budżetu miasta Tczewa 7 

● Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012 - 2024 5 

● określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie 2 

● rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 
2012 

2 

● ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie 

2 

● przejęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe 2 

● nadania nazw/y ulicy/om w mieście Tczewie 2 

● wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowtm umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki 

2 

● Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013 - 2028 1 

● ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2012 

1 

● określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa 1 

● określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 1 

● ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

1 

● ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 1 

● zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 1 

● zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 1 

● oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew za rok 2011 1 

● przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014 1 

● przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2012 1 

● ″ Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 
2011 – 2016 ″ 

1 

●  Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2013 

1 

● Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2013 

1 

● wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Solidarności 

1 

● nadania nazwy dla osiedla, drogi wewnętrznej oraz skweru 1 

● wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w 
Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem 
bonifikaty od ustalonej ceny 

1 

● ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Kwiatowej 1 

● zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ustalenia jej przebiegu 1 

● udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 1 

● wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego ″ Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie ″ 1 

● taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Tczewie 

1 

● programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew 

1 

● określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie gminy 
Miejskiej Tczew 

1 

● nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego 1 

● określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad 
korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat 

1 
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● wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

1 

● przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012 -2015 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 209 wraz z podsumowaniem 

1 

● wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
ochrony przed zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

1 

● przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012 -2015 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 -2019 

1 

● przystąpienia do Stowarzyszenia ″ Żuławy ″ 1 

● przystąpienia do projektu pn. ″ Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie ″ 1 

● przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 
projektu  ″ Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie ″ 

1 

 
Spośród 93 podjętych uchwał, część zrealizowanych zostało z chwilą podjęcia, dotyczyły 
one m.in. spraw organizacyjnych Rady, komisji Rady, spraw statutowych i regulaminowych. 
Pozostałe uchwały problemowe były realizowane przez Prezydenta Miasta jako organu 
wykonawczego za pośrednictwem wydziałów Urzędu Miejskiego. 
 
Część uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Tczewie ma charakter przepisów 
prawa miejscowego, w roku 2012 Rada Miejska podjęła takich uwał 34, dotyczyły one 
spraw: 
 

● budżetu 7 

● podatków i opłat 6 

● organizacyjnych 3 

● nadania nazwy dla osiedla, drogi wewnętrznej i skweru oraz 
ulicom 

3 

● wyborów 2 

● dróg gminnych 2 

● zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 

● pozostałe 10 

 
Urząd Miejski prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego, dostępny do powszechnego 
wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr. 
 
Na koniec roku 2012 obowiązywały 155 przepisy prawa miejscowego, z tego w 
następujących sprawach: 
 

● nadania nazwy ulicy, dla osiedla, drogi wewnętrznej lub 
skweru 

30 

● organizacyjnych 22 

● gospodarowania przestrzennego 14 

● podatków i opłat 13 

● dróg gminnych 8 

● budżetu 7 

● komunikacji miejskiej / transportu zbiorowego 5 

● alkoholowych 2 
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● pozostałe 54 

 

Szczegółowy wykaz podjętych uchwał przez Radę Miejską w Tczewie w roku 

2012 oraz sposób ich realizacji obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego 

sprawozdania. 

 
 

 

2.4. Strategia rozwoju miasta 
 

Po przeprowadzonych w roku 2011 pracach na rzecz opracowania, konsultacji i 
przygotowania do uchwalenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020, ostatecznie w 
styczniu 2013, Rada Miejska w Tczewie podjęła stosowną uchwałę.  
Był to pierwszy rok jej wdrażania, tak więc przygotowywane do rocznego audytu Urzędu 
Miejskiego wskaźniki dla pomiaru celów strategicznych zostały opracowane jeszcze w 
oparciu o poprzedni dokument strategii. Materiał był przygotowywany przez pracowników 
Wydziału od maja do lipca 2012r. i jego wyniki przekazane Pełnomocnikowi Zarządzania 
Jakością.  
W II połowie roku podjęto prace edytorskie w celu wydania broszury promocyjnej nowej 
strategii rozwoju Tczewa. Konieczne było dokonanie wyboru tekstu i skrótu dla potrzeb 
edycyjnych, dokonania tłumaczenia tego tekstu na język angielski, aby kluczowy dokument 
miasta mógł był wykorzystywany także we współpracy międzynarodowej miasta, w tym w 
kontaktach z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi. Całość prac dopełniło zlecenie 
opracowania graficznego broszury i do końca roku została ona wydrukowana w ilości 1000 
egzemplarzy.  

 
 
 

2.5. Program Rewitalizacji Starego Miasta  
 
Ze względu na zbliżające się zakończenie realizacji projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru 
zdegradowanego Starego Miasta”, który niemal w całości wyczerpuje założenia Programu 
Rewitalizacji Starego Miasta, konieczne było dokonanie analizy wykonanych działań i 
stworzenie formuły jego kontynuacji. Prowadzenie dalszych działań rewitalizacyjnych dla 
tego obszaru jest wymagane z powodu szczególnej wartości historycznej tego obszaru, ale 
także ze względu na wykonane dotąd prace, dokonaną poprawę wizerunku, podniesienie 
jakości przestrzeni i poniesione na to wydatki. Ochrona tego zasobu została wskazana w 
Strategii Rozwoju Tczewa.  
W związku z koniecznością przyjęcia założeń do Programu Rewitalizacji, jako II etapu po 
wykonaniu dotychczasowych działań, dokonana została analiza sytuacji tego specyficznego 
zagadnienia. Dla potrzeb wzmocnienia zawartości materiałów wyjściowych została 
przeprowadzona ankieta merytoryczna wśród radnych i naczelników zaangażowanych w 
procesy rewitalizacyjne. Wykorzystano także rezultaty dotychczasowych działań i opinie 
formułowane przez komentatorów zagadnienia i prasę na poziomie krajowym w kontekście 
„powszechnego” zjawiska rewitalizacji miast różnej wielkości. 
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Do stworzenia nowej koncepcji zastosowano wnioski z analizy materiału wyjściowego: 
1. Lokalny odbiór prac remontowych i działań na rzecz odnowy Starego Miasta jest 

pozytywny i oceniany jako jeszcze nie dość dostateczny. Należy kontynuować 
remonty ulic, odnowę kamienic i porządkowanie podwórek. 

2. Odbiorcy stale wykazują pozycję roszczeniową z oczekiwaniem na „jakieś” działania; 
rzadko pojawiają się własne inicjatywy lokalne, społeczne, wewnętrznie 
integracyjne. 
Uczestnikami działań społecznych są stałe grupy, a działania są w głównej mierze 
organizowane przez służby miejskie lub organizacje pozarządowe korzystające z 
grantu miejskiego.  

3. Wzrost ilości ciekawych wydarzeń kulturalnych (koncerty niedzielne, noc muzeów, 
pchli targ, wznowienie koncertów w amfiteatrze) należy odnotować jako sukces 
jakościowy i frekwencyjny, niemniej jednak należy pamiętać, że to także jest 
inicjatywa miasta, praca urzędników i wydatki w głównej części gminne.  

4. Brak jest ciągle stałego zainteresowania tym obszarem – cele dla których można na 
co dzień odwiedzać stare miasto nie są atrakcyjne, w związku z tym handel i usługi 
nie rozwijają się w atrakcyjnym kierunku, jednocześnie nie są one na tyle 
przyciągające aby były jednym z mocnych celów pobytu na starym mieście. 

5. Obszar jest rewitalizowany pod różnorodnymi, szeroko zakrojonymi celami, 
postawionymi na jednym poziomie ważności, toteż brak jest jednoznacznego 
określenia charakteru terenu, który posiada cechy wyjątkowej enklawy w mieście – 
brak jest hasła przewodniego i działań na rzecz wytworzenia  klimatu który mógłby 
ją reklamować.  

6. Osłabienie zainteresowania starym miastem powróciło za sprawą otwarcia w 
Tczewie galerii handlowej. Nie tylko w Tczewie, we wszystkich miastach w Polsce 
galerie, centra handlowe zastąpiły centra miast, ściśle je naśladując (alejki, ławeczki, 
stoliki kawiarniane w alejkach, restauracje, sale kinowe…). Ponadto posiadają 
przewagę z powodu zadaszenia, niezależności od pory roku, poczucia 
bezpieczeństwa. Naturalnie ryzyko handlu w takich miejscach jest mniejsze, toteż 
pojawiają się atrakcyjniejsze marki sklepów, które przyciągają klientów, w 
szczególności ludzi młodych.  

7. Wtórne osłabienie zainteresowania terenami rewitalizowanymi staje się 
powszechnym zjawiskiem w Polsce bez związku z wielkością miasta. Imprezy i 
wydarzenia jednodniowe, a właściwie parogodzinne, są cenne, nie wywołują jednak 
stałego zainteresowania obszarem.  
 

Założenia do kolejnego programu rewitalizacji dotyczą wzmocnienia stałych aktywności 
mieszkańców, wykorzystania stworzonych w projekcie rewitalizacji nowych zasobów i 
zaproponowania mniejszych, niskonakładowych, prostych zadań, których rezultaty mogą 
zainteresować mieszkańców. Konieczne jest stworzeni marki Starego Miasta w oparciu o 
hasło i wybrane cechy tego obszaru. Propozycja programu zostanie przygotowana w I 
połowie 2013 roku. 

 
 

2.6. Polityka rowerowa 
 



 86  

Nowym zadaniem w roku 2012 było przeprowadzenie działań i opracowanie miejskiej 

polityki rowerowej, mającej na celu oddziaływanie na zachowania komunikacyjne 

mieszkańców.  W  długoterminowym działaniu  należy doprowadzić do ograniczania 

transportu samochodowego, zwiększać liczbę osób korzystających z transportu 

publicznego, a także do korzystania z roweru i do poruszania się po mieście pieszo. Nie 

należy pomijać aspektów rekreacyjnych jazdy na rowerze. Oba te cele są istotne w 

planowaniu i rozwijaniu infrastruktury miejskiej.  

Działania na rzecz stworzenia polityki rowerowej w roku 2012 były ściśle związane z 

wdrażaniem projektu Central MeetBike. Materiały tam pozyskane stanowią materiał 

wyjściowy do tworzenia zasad i planowania kolejnych działań. Powołano zespół rowerowy, 

oraz określono założenia jego pracy i zakresu odpowiedzialności. Zaplanowano  pracę w 

trzech kluczowych wątkach tematycznych: (1) infrastruktura, (2) promocja i popularyzacja, 

(3) bezpieczeństwo.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym współpracowano z autorami audytu rowerowego 

Bypad, organizując technicznie pracę audytorów, dokonując konsultacji przygotowanego 

raportu i przygotowywano perspektywiczne robocze harmonogramy wdrażania tej polityki. 

 

 

2.7. Realizacja interpelacji radnych 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku radni  Rady Miejskiej zgłosili 42 
interpelacji, z tego 14  w okresie międzysesyjnym. 
Zgłoszone interpelacje dotyczyły różnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta: 
 

• 9 z zakresu inwestycji i remontów, dot.:  

 
odrestaurowania wieży ciśnień znajdującej się w rejonie dworca PKP;  
wspólnego wykonania przez miasto i powiat tczewski remontu chodników przy 
ulicach Bałdowskiej, 30 Stycznia, Wojska Polskiego i Gdańskiej;  przyjęcia do 
zasobów dróg miejskich ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, będącej ulicą 
powiatową oraz ujęcia jej w planach remontów bieżących; przedłożenia 
uzyskanych płyt betonowych tzw. ″jumbo″ z remontu ul. Spółdzielczej na 
tymczasowe wykonanie drugiej odnogi ul. Kusocińskiego do czasu zaplanowania 
i wykonania kompleksowego remontu w/w ulicy; podania zakresu i kosztów 
realizacji zadań z udziałem miasta Tczewa, w tym przebudowy drogi nr 91 na 
skrzyżowaniach ulic: Nowosuchostrzyckiej i Przemysłowej; ujęcia w planie 
budowy ulicy Poligonowej ścieżki rowerowej; przedstawienia pełnej informacji 
w sprawie wątpliwości dotyczących remontu ul. Spółdzielczej; budowy parkingu 
wzdłuż Al. Kociewskiej od strony ogródków działkowych; naprawy nawierzchni 
alejek przy pomniku poświęconym ofiarom stalinizmu przy ul. Parkowej; 
 

• 6 z zakresu komunikacji oraz bezpieczeństwa w ruch drogowym:  
 

podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo na fragmentach ulic Żwirki oraz  
Zygmunta Starego; poprawy usług komunikacji autobusowej obsługującej linię 
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nr 50 poprzez interwencję u Marszałka Województwa Pomorskiego; 
przywrócenia przystanku autobusowego dla linii nr 1 Czyżykowo – Dworzec na 
Aleję Zwycięstwa oraz przy ul. Mostowej; podjęcia działań dotyczących 
ograniczenia postoju samochodów na ul. Kolejowej w pobliżu wejścia na 
dworzec PKP; ustawienia znaku zakazu postoju samochodów na parkingu przy 
Gimnazjum Nr 3; 
 

• 5 z zakresu porządku publicznego, w tym:  
 

bezpieczeństwa na terenie tczewskich szkół; przeprowadzonej akcji ratunkowej i  
ewakuacji w Gimnazjum nr 3; skutecznego ściągania opłaty od posiadania psa od 
właścicieli uchylających się od płacenia; bardziej skutecznego działania Straży 
Miejskiej w sprawie wystawiania mandatów mieszkańcom, którzy nie stosują się 

do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu oraz nie sprzątają po swoim 
psie; poprawy bezpieczeństwa okolic tczewskich ogródków działkowych; 
 

• 5 z zakresu spraw wodociągowych, dot.: 
 

zabezpieczenia studzienki kanalizacji sanitarnej przy ul. Kazimierza 
Jagiellończyka; zalewania w czasie opadów w wyniku niewłaściwego 
funkcjonowania sieci kanalizacyjno – wodociągowej domów mieszkalnych przy 
ul. Kossaka; zalewania działek oraz przesiąkania wody do piwnic domów 

jednorodzinnych przy ul. Królowej Marysieńki, a także dolnej części Starego 
Miasta; odprowadzania wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej na 
terenie całego miasta, a w szczególności na Osiedlu Prątnica; 
 

• 4 z zakresu spraw komunalnych, dot.:  
 

zwiększenia liczby wybiegów dla psów na terenie miasta Tczewa oraz liczby 
dystrybutorów z torebkami na psie nieczystości;zmiany usytuowania 
pojemników na segregację śmieci przy ul. Zygmunta Starego; podjęcia działań w 
sprawie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tczewie; sposobu 
uregulowania utrzymania porządku na chodnikach przy drogach wojewódzkich i 
krajowych na ul. Jagiellońskiej; 
 

• 13 z zakresu spraw różnych, w tym dot.: 
 

utworzenia pomieszczenia sanitarnego na potrzeby osób bezdomnych na 
terenie miasta; interwencji u Starosty Tczewskiego i Wojewody Pomorskiego w 
sprawie prawdopodobnego zamknięcia laboratorium Sanepidu w Tczewie;  
zakupu odtwarzacza do płyt CD dla Urzędu Stanu Cywilnego; likwidacji mieszkań 

socjalnych na Starym Mieście; zainstalowania przy wszystkich szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych stojaków na rowery dla dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do szkół; udzielania informacji na temat budowy biogazowej 
elektrowni na terenie miasta; zmian naprawczych oraz dalszych planów, 
mających na celu poprawę wyników egzaminów gimnazjalnych, zwłaszcza w 
Gimnazjum nr 2; możliwości wykupu gruntu przynależnego do budynku przy ul. 
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Armii Krajowej1;wyznaczenia części terenu Parku Miejskiego na zorganizowanie 
parku linowego; zagospodarowanie dużego muru oporowego podtrzymującego 
skarpę wzdłuż ul. Zamkowej; zainstalowania instalacji burzowej na ul. Wigury; 
 

Spośród zgłoszonych 42 interpelacji, większość załatwił Prezydent Miasta 
udzielając odpowiedzi na piśmie, pozostałe interpelacje przekazano wg 
właściwości do załatwienia przez: Zakład Usług Komunalnych w tym Miejski 
Zarząd Dróg; Zarząd Powiatu Tczewskiego; Powiatowy Zarząd Dróg; Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; Zakład Utylizacji Odpadów Stałych 
Sp.zo.o.; Veolię Transport Sp.zo.o. Oddział w Tczewie; Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp.zo.o., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o., Komendę Straży 
Miejskiej. 
Na zgłoszone interpelacje radni otrzymali odpowiedzi, każdorazowo na sesjach 
Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej odczytywał miesięczną informację 
z realizacji interpelacji. Szczegółowy wykaz  zgłoszonych  interpelacji  oraz  
sposób  ich  załatwienia  obrazuje  załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.              

 

Szczegółowy wykaz zgłoszonych interpelacji oraz sposób ich załatwienia 

znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony został 
na płycie załączonej do niniejszego sprawozdania. 

 

 

2.8. Realizacja zadań kontrolnych oraz audyt wewnętrzny 
 
●●●● w zakresie zadań kontrolnych: 

 
Podstawą dla przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Tczewie i gminnych 

jednostkach organizacyjnych było: 
 
- zarządzenie Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011r. w 

sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Tczew; 
- plan kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2012 rok 

zatwierdzony  w  dniu  03 stycznia  2012r. ( protokół Nr 1/2012 z narady Prezydenta Miasta 
Tczewa ) w związku § 9 ust 1 i ust. 2 w/w zarządzenia. 

 
Do planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2012 

rok były wnoszone trzy korekty ( zmiany do planu kontroli ) zaopiniowane pozytywnie przez 
Prezydenta Miasta Tczewa ( § 9 ust. 3 w/w zarządzenia ).  
 Zgodnie z zarządzeniem  Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 
2011r. kontrola zarządcza w Gminie Miejskiej Tczew stanowi ogół działań podejmowanych 
dla zapewnienie realizacji celów i zadań, określonych w Strategii Rozwoju Miasta oraz 
budżecie Miasta w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Sekretarz 
Miasta jako koordynator kontroli zarządczej organizuje system kontroli zarządczej i 
sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością 
wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych. 
Kontrola, może być przeprowadzona jako: 
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- kompleksowa – obejmująca całokształt zasadniczych funkcji i statutowych zadań 
kontrolowanej jednostki; może być zlecana przez Prezydenta; 
- problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia w jednej lub kilku kontrolowanych 
jednostkach; 
- doraźna – rewizja, inspekcja, wynikająca z bieżącej pilnej potrzeby sprawdzenia stanu 
faktycznego, prowadzona w różnych kierunkach; 
- sprawdzająca – stosowana do potrzeb, obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń i 
wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednio prowadzonych kontroli. 
 Podstawowym celem każdej kontroli było, w szczególności badanie zgodności 
działania z obowiązującymi przepisami prawa, zbieranie informacji dotyczących 
funkcjonowania jednostek i ich działalności, wskazywanie nieprawidłowości występujących 
w wykonywaniu zadań, ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
wskazywanie sposobu i środków umożliwiających usunięcie nieprawidłowości i uchybień. 
 Zadania kontrolne wykonywane są przez Wydziały Urzędu Miejskiego w formie 
kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Pracownicy urzędu przeprowadzili w 2012 roku 227 
kontroli, w tym 96 kontroli wewnętrznych i 131 zewnętrznych. 
 W ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzano kontrole problemowe, doraźne i 
sprawdzające. Kontrole problemowe obejmowały wybrane zagadnienia natomiast kontrole 
doraźne wynikały z bieżącej potrzeby sprawdzenia stanu faktycznego. Kontrole 
wewnętrzne prowadziły następujące komórki tut. urzędu: Wydział Organizacyjny i Kadr, 
Wydział Budżetu Urzędu, Centrum Informatyczne, Archiwum Zakładowe oraz stanowisko 
ds. spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.    
 Kontrola  zewnętrzna obejmowała  gminne jednostki organizacyjne,tj.  Przedszkole 
Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, szkoły ( podstawowe,  gimnazja ), Zakład Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, Fabrykę Sztuk, Centrum Kultury i Sztuki, Zakład 
Usług Komunalnych, Centrum Edukacji Dorosłych oraz jednostki nie podporządkowane 
Urzędowi Miejskiemu w Tczewie, m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby, 
szkoły i przedszkola niepubliczne, niepubliczne punkty przedszkolne i żłobki, osoby fizyczne 
- mieszkańców miasta powiązanych z budżetem miasta w szczególności w zakresie 
prawidłowości opodatkowania nieruchomości, odprowadzania podatków, wydatkowania 
środków pod względem zgodności z otrzymanymi dotacjami, a także zadań związanych z 
prowadzeniem robót inwestycyjnych i remontowych na terenie miasta, usług związanych z 
bieżącym utrzymaniem zieleni, czystości terenów, miejsc pamięci narodowej, oświetleniem 
miasta. 
  Po przeprowadzonej analizie zakresów działania poszczególnych wydziałów oraz planu 
kontroli, należy nadmienić, iż nie wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego miały w 2012 roku 
obowiązek przeprowadzania kontroli., należą do nich: Wydział Rozwoju Miasta w tym Biuro 
Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Obsługi Prawnej, Biuro 
Rzecznika Prasowego oraz Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym. Natomiast są 
komórki organizacyjne, które przeprowadzają kontrole nie ujęte w planie kontroli. Należą 
do nich:  
●Straż Miejska,  
●Stanowisko Audytora Wewnętrznego, 
●audytorzy wewnętrzni, którzy badają funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wg 
normy ISO  zgodnie z harmonogramem audytów, który corocznie zatwierdzany jest przez 
Pełnomocnika ds. Systemu Jakości.  
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Urząd Miejski w Tczewie był w roku 2012r. kontrolowany przez następujące 
instytucje: Archiwum Państwowe w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział 
Administracji i Zarządzania Kryzysowego, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tczewie; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departament Programów Regionalnych, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych  - Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku, Najwyższą Izbę 
Kontroli Delegaturę w Gdańsku, Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku, Dyrektora 
Kontroli Skarbowej w Gdańsku.  
 
Szczegółowy opis kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontrolujące Urząd Miejski 

w Tczewie w 2012 roku obrazuje poniższa tabela: 
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Lp.  

INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE W 2012 ROKU 

 
1.  

● Archiwum Państwowe w Gdańsku; 

●  termin przeprowadzenia kontroli: 31 maja 2012r. 

●  zakres kontroli: postępowanie z dokumentacją i materiałami archiwalnymi Urzędu Miejskiego w Tczewie; 

● zalecenia pokontrolne: nie wydano; 

 

2.  

● Starostwo Powiatowe w Tczewie Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego; 

● termin przeprowadzenia czynności sprawdzających: 28 czerwca 2012r.; 

● zakres kontroli: sprawdzenie realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Miejskiej Tczew; 

● zalecenia pokontrolne: protokołem z kontroli problemowej znak sprawy: WA.5553.4.2012 poinformowano, Ŝe  nie stwierdzono podczas kontroli raŜących uchybień; realizacja 

specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Tczew odbywa się w sposób prawidłowy;  

Zalecono: 

- uzupełnienia wymagają  wytyczne z 2011r. w zakresie adnotacji o zrealizowanych zadaniach w rubryce ″ Uwagi ″; adnotacje o realizacji zamierzeń ujętych w planie wymagają 

uzupełnienia na bieŜąco; 

- wszystkie adnotacje dokonywane w Planie działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta w dziedzinie obrony cywilnej w 2012 r. powinny być wykonywane pismem trwałym; 

● realizacja zaleceń pokontrolnych:  pismem nr WOR.1710.2.2012 z dnia 31.07.2012r. poinformowano, iŜ zalecenia  ujęte w protokole zostały wykonane; 

 

3.  

● Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie; 

● termin przeprowadzenia kontroli: 14 sierpnia 2012r.; 

● zakres kontroli: ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy oraz ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych 

czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo naraŜonych na te czynniki; 

●  zalecenia pokontrolne: nie wydano;  

 

4.  

● Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; 

● termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 27 sierpnia 2012r.  do dnia 28 sierpnia 2012r. 

● rodzaj kontroli: kontrola planowa projektu systemowego; 

● nazwa i numer kontrolowanego projektu: 

- nazwa projektu: „ Szansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie „ 

- numer projektu: POKL.09.01.02-22-276/11; 

- priorytet IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 

- działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 
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- numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-22-276/11-00; 

- okres realizacji projektu: 01.06.2011r. 31.12.2012r.; 

● zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego załoŜeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w 

szczególności: 

- prawidłowość rozliczeń finansowych; 

- kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu; 

- sposób rekrutacji uczestników projektu; 

- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; 

- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowanego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu 

dostępną w siedzibie beneficjenta; 

- poprawność udzielenia zamówień publicznych; 

- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp; 

- poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis; 
- prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych; 

- zapewnienie właściwej ścieŜki audytu; 

- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu; 

●  zalecenia pokontrolne: zalecenia pokontrolne nr POKL.09.01.02-22-276/11-01 opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.09.01.02-22-276/11-01 

przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gminie Miejskiej Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83 -110 Tczew, w siedzibie Beneficjenta: 

a) ustalenie: brak w „ Oświadczeniach o danych osobowych „ zapisu informującego osobę, od której zbiera się dane osobowe, o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora 

danych, co niezgodne jest z art. 24.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz z § 21 umowy 

o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.09.01.02-22-276/11-0 z dnia 31.10.2011r.; 

b) zalecenie: Instytucja Pośrednicząca zaleca pisemne poinformowanie uczestników projektu o adresie siedziby i pełnej nazwie danych, tzn.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. 

Wspólna2/4, 00 – 926 Warszawa: 

● realizacja zaleceń pokontrolnych:  pismem nr WRM.042.46.6.2012 z dnia 31 października 2012r.,  poinformowano, iŜ zalecenia  pokontrolne zostały wykonane;   

 

5.  

● Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku; 

● termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 05 września 2012r. do dnia 19 września 2012r. i w dniu 21 września 2012r. 

● zakres kontroli:  

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; 

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych; 

●  zalecenia pokontrolne: nie wydano;  

 

6.  

● Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Programów Regionalnych; 

● termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 17 września 2012r.  do dnia 21 listopada 2012r. 
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● rodzaj kontroli: planowa / na zakończenie realizacji Projektu; 

● nazwa i numer kontrolowanego projektu: 

- nazwa projektu: „ Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie „ 

- numer umowy / decyzji o dofinansowanie: UDA-RPPM.04.03.00-00-008/09-00 

● zakres kontroli:  

- wnioski o płatność od  nr  WNP-RPPM.04.03.00-00-008/09-01 do nr WNP-RPPM.04.03.00-00-008/09-13; 

● zalecenia pokontrolne:    

- oszczędność czasu w przewozach pasaŜerskich; 

- skrócenie czasu przejazdu; 

- oszczędność czasu w przewozach towarowych; 

- skrócenie czasu przejazdu; 

● realizacja zaleceń pokontrolnych:  termin wykonania zaleceń pokontrolnych do dnia 15.07.2013r.; 

 

7.  

● NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku; 

● termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 14 września 2012r.  do dnia 21 października 2012r. 

● numer i tytuł kontroli: realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych; 

● wnioski pokontrolne: 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli, wnosi o: 

- podjęcie działań w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości uchwał Rady Miejskiej dotyczących zasad 

usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych; 

- wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających terminowe przedkładanie Radzie Miejskiej raportów z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii; 

- wzmocnienie nadzoru nad wywiązywaniem się z obowiązku wzywania składającego wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, w uzasadnionych przypadkach, 

do złoŜenia właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy; 

 - wzmocnienie nadzoru nad wydawaniem decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń, w celu wskazywania w ich podstawie prawnej i uzasadnieniu prawidłowych przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości oraz wydawaniem tych decyzji po zaistnieniu zdarzenia, z którym związany jest taki obowiązek; 

- podjęcie działań w celu zwiększenia liczby kontroli przedsiębiorców, na podstawie prawidłowo wystawionych upowaŜnień, w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z 

zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych; 

-  wzmocnienie nadzoru nad realizacją wydatków budŜetowych oraz rozliczaniem dotacji udzielonych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem 

narkomanii; 

●realizacja zaleceń pokontrolnych: pismem nr WSS.8142.26.2012 z dnia 17.12.2012r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; 

8.  

● Agencja Rozwoju Pomorza S.A., w Gdańsku; 

● termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 20 września 2012r.  do dnia 21 września 2012r. 

● rodzaj kontroli: planowa; 

● nazwa i numer kontrolowanego projektu: 

- nazwa projektu: „ Dom Przedsiębiorcy  w Tczewie „ 

- numer projektu: WND-RPPM-01.05.01-00-004/08; 

- podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art.60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o 
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zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( tj. Dz.U. 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm. ); 

● zakres kontroli:  

- wniosek o płatność, 

- zakres rzeczowy, 

- poprawność procedur przeprowadzonego posterowania w celu wyłonienia wykonawcy, 

- zakres finansowy projektu, 

- cele projektu, 

- promocja projektu, 

- kwalifikowalność VAT, 

- podwójne finansowanie, 

- dochód generowany przez przedsięwzięcie, 

- wykluczenie Beneficjenta z dofinansowania, 

● ustalenia i zalecenia pokontrolne: 

- w toku weryfikacji prawidłowości przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia na doposaŜenie budynku w meble i sprzęt komputerowy ustalono, Ŝe Beneficjent opisał 

przedmiot zamówienia ( krzesła biurowe ) w taki sposób, Ŝe utrudnił uczciwą konkurencję naruszając tym samym art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. Za powyŜsze naruszenie IP II ustaliła korektę na poziomie 5% wydatków kwalifikowanych wartości przedmiotowego zamówienia; 

●projekt uwaŜa się za zrealizowany prawidłowo za wyjątkiem postępowania opisanego w pkt. ustalenia i zalecenia pokontrolne; 

 

9. ● Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku;  

● termin przeprowadzenia kontroli: 

- w dniu 17.12.2012r. doręczono Gminie Miejskiej Tczew zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego; strona wyraziła zgodę na jego wszczęcie przed upływem 

siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia; 

- postępowanie kontrolne w Gminie Miejskiej Tczew zostało wszczęte w dniu 18.12.2012r.; 

- czynności kontrolne prowadzone były w dniach od 18.12.2012r. do dnia 21.02.2013r.; 

- czynności kontrolne udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 172 oraz 173 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2012r. 

poz. 749 ze zm. ), podpisanym w dniu 21.02.2013r.;  

● zakres kontroli: prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z 

gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2011 rok;  

● stwierdzone nieprawidłowości: 

- przeprowadzona  w  Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka z siedzibą w Tczewie przy ul. Marii Konopnickiej 11  oraz w Sportowej 

Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte z siedziba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2, analiza danych z uzyskanych dokumentów 

źródłowych ( w szczególności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, księgi uczniów, dzienników lekcyjnych ) z danymi wskazanymi przez te jednostki w Systemie Informacji 

Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r. wykazała nieprawidłowości; 

 ● wnioski i wskazania dotyczące usunięcia nieprawidłowości: 

- wystąpić z wnioskiem o ponowne wyliczenie części oświatowej subwencji ogólnej w prawidłowej wysokości; 

1) 

● w dniu 19.12.2012r. doręczono Stronie – Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka z siedzibą w Tczewie przy ul. Marii Konopnickiej 11  

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego; strona wyraziła zgodę na jego wszczęcie przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia; 

● postępowanie kontrolne w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie zostało wszczęte w dniu 20.12.2012r.; 
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● czynności kontrolne udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 172 oraz 173 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2012r. 

poz. 749 ze zm. ), podpisanym w dniu 18 stycznia 2013r.; 

●zalecenia pokontrolne; nota sygnalizacyjna nr UKS2291/W2P4B/42/36/12/12/204 z dnia 05.02.2013r.do Prezydenta Miasta Tczewa ( wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 

dniu 07.02.2013 r. ):  

- w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie przekazała 

nieprawidłowe dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r., słuŜące do wyliczenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. dla 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej kontrolowaną szkołę; 

Kontrolowana Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie: 

- w zakresie szkoły podstawowej -  w wyniku naruszenia przepisów dotyczących tworzenia oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej, zawyŜyła liczbę uczniów 

niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych o 3; 

- w zakresie oddziałów przedszkolnych – poprzez ujęcie dzieci z zaburzeniami zachowania jako dzieci z niepełnosprawnością ruchową, zawyŜyła liczbę wychowanków oddziału 

przedszkolnego z niepełnosprawnością ruchową o 2;  

● realizacja zaleceń pokontrolnych: zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej noty naleŜy 

powiadomić o sposobie wykorzystania w niej informacji; 

● pismem nr WE.3154.2.10.2013 z dnia 08.03.2013r. Prezydent Miasta Tczewa poinformował, iŜ zapoznał się z ustaleniami dokonanymi w toku postępowania kontrolnego i zobowiązał 

dyrektora ww. placówki do przestrzegania przepisów związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej; 

 2) 

● w dniu 18.01.2013r. doręczono Stronie – Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte z siedziba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 

2 zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego; strona wyraziła zgodę na jego wszczęcie przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia; 

● postępowanie kontrolne w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte  w Tczewie zostało wszczęte w dniu 21.01.2013r.; 

● czynności kontrolne udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 172 oraz 173 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U z 2012r. 

poz. 749 ze zm. ), podpisanym w dniu 01 lutego 2013r.; 

●zalecenia pokontrolne: nota sygnalizacyjna nr UKS2291/W2P4B/42/4/13/12/204 z dnia 19.02.2013r. do Prezydenta Miasta Tczewa ( wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 

dniu 22.02.2013r. ): 

- w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe Sportowa Szkoła  Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie 

naruszając przepisy dotyczące warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych zawyŜyła liczbę uczniów klas sportowych o 141 uczniów i przekazała 

nieprawidłowe dane do systemu informacji oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej kontrolowaną jednostkę; 

● realizacja zaleceń pokontrolnych: zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej noty naleŜy 

powiadomić o sposobie wykorzystania w niej informacji; 

● pismem nr WE.3154.2.11.2013 z dnia 20.03.2013r. Prezydent Miasta Tczewa poinformował, iŜ zapoznał się z ustaleniami dokonanymi w toku postępowania kontrolnego i zobowiązał 

dyrektora ww. placówki do przestrzegania przepisów związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej; 
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W zakresie audytu wewnętrznego : 

 
Stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tczewie  funkcjonuje 

od 2004r. Cel, uprawnienia i odpowiedzialność odnoszącą się  do działania audytu a także, 
zasady, sposób i tryb przeprowadzenia audytu wewnętrznego zostały określone w Karcie 
audyt. 
Zarządzeniem Nr 473 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 grudnia 2011r. wprowadzono 
Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego  stanowiącą załącznik Nr 1 do ww zarządzenia oraz 
Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego będący załącznikiem Nr 2.  
Audytor wewnętrzny, prowadząc audyt kieruje się wskazówkami zawartymi w standardach  
audytu wewnętrznego określonych na podstawie art. 273 ust.1 ustawy o finansach 
publicznych  i przeprowadza go zgodnie z planem audytu na dany rok. 
W 2012 r. audytor wewnętrzny wykonał następujące zadania zapewniające: 
 

1. Ocena funkcjonowania  kontroli zarządczej . 

Celem kontroli było racjonalne zapewnienie, że system kontroli zarządczej prawidłowo 
został wprowadzony oraz należycie funkcjonuje. 
 
2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki dodatkami  

     mieszkaniowymi.  

Celem zadania było sprawdzenie zgodności działania z obowiązującymi przepisami dot. 
dodatków mieszkaniowych oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej w zakresie 
dodatków mieszkaniowych. 

 

3. Audyt systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Tczewie 

Celem przeprowadzenia zadania była analiza zaleceń pokontrolnych w latach 2009 – 
2011.  
W trakcie audytu przeprowadzono analizę wystawionych zaleceń pokontrolnych w 
jednostkach oświatowych. 

 
 
 
2.9. Załatwianie wniosków i skarg ludności 
 

W 2012r. w ramach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków 
Prezydent, Zastępcy Prezydenta i Sekretarz Miasta przyjęli około 280 osób, głównie w 
sprawach: 

• trudnej sytuacji mieszkaniowej, 
● przyznania lokalu socjalnego, 

• przyznania dodatku mieszkaniowego, 

• złego stanu technicznego budynków komunalnych, 

• wykupu i zamiany mieszkań, 

• zaległości podatkowych, czynszowych, 
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• pomocy społecznej, w tym finansowej, 

• zakłócania porządku, 

• spraw meldunkowych, 
● rozliczania za wodę i centralne ogrzewanie, 
  

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło 5 
skarg od mieszkańców miasta, które zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze i 
przekazane z odpowiednią adnotacją Prezydenta Miasta do załatwiania właściwym 
komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego lub gminnym jednostkom organizacyjnym 
zgodnie z ich właściwością rzeczową.  
Skargi dotyczyły: 

•••• działalności Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie: 
 – nieprawidłowego rozliczania kosztów eksploatacji budynku przy ul. Armii Krajowej nr 
82A; 

• nie wywiązania się ze zobowiązania wynikającego z aktu notarialnego sprzedaży  
polegającego na dostarczeniu mieszkania spółdzielczego oraz zwrotu nieruchomości; 

• szkolnictwa w Tczewie – ″nagabywania″ do uczestnictwa w płatnych zajęciach szkoły 
tańca w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie;  
● wymiaru podatku od nieruchomości ( 2X ) 
 
Powyższe skargi wymagały przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dowodowego 
w celu ustalenia zasadności podnoszonych zarzutów w przedmiotowych skargach, które 
pozwoliły na obiektywne i zgodnie ze stanem faktycznym udzielenie zainteresowanym 
odpowiedzi na wniesioną skargę.  

  
Tabela Nr 1 obrazuje ilość skarg wpływających do Urzędu w latach 2006-2012 
 

•••• Tabela Nr 1 

 
rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

 

liczba  

skarg 
3 8 6 

 
7 4 5 5 

 
Szczegółowa informacje z realizacji skarg w 2012 roku obrazuje poniższa tabela: 
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Informacja z realizacji skarg  przez wydziały Urzędu Miejskiego w Tczewie w  2012r. 
L

p

. 

 

Data wpływu 

 

SkarŜący 

 

Czego dotyczy: 

 

Podjęte działania i ostateczny sposób załatwienia sprawy 

 

1 

 

03.04.2012r. 

 

lokatorzy 

 budynku  przy 

 ul. Armii Krajowej; 

 

nieprawidłowego 

rozliczania 

kosztów 

eksploatacji 

nieruchomości  

 

W dniu 03 kwietnia 2012r. za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Departamentu Skarg, Wniosków i Obsługi 

Rady do Spraw Uchodźców oraz w dniu 10 kwietnia 2012r. za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego,  wpłynęła skarga grupy 

lokatorów budynku przy ul. Armii Krajowej, dotycząca kosztów eksploatacji tej nieruchomości, naliczonych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, w tym rozliczeń wody i energii cieplnej oraz dotycząca  braków 

w administrowaniu budynkiem, tj. czystość w budynku oraz grzyb w mieszkaniach.  

Dnia 04 kwietnia 2012r. skargę przekazano do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 

w celu wnikliwej analizy treści załączonego pisma lokatorów oraz przekazania wyczerpującej odpowiedzi. Zakład Gospodarki 

Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie zlecił Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku opracowanie ekspertyzy 

technicznej dotyczącej rozliczenia kosztów ciepła w budynku przy ul. Armii Krajowej. 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, z siedzibą w Gdańsku 

przy ul. Rajskiej 6 przygotowała Ekspertyzę techniczną dotyczącą  rozliczenia  kosztów  ciepła  w  budynku  mieszkalnym  przy 

 ul. Armii Krajowej  w Tczewie – Gdańsk 2 maja 2012r. 

Pismem nr WOR.1510.1.1.2012 z dnia 28 maja 2012r. poinformowano SkarŜących, iŜ analiza w zakresie rozliczania kosztów za 

dostawy energii cieplnej sporządzona przez Naczelną Organizację Techniczną w Gdańsku – zawarta w ekspertyzie technicznej 

z dnia 2 maja 2012 roku wykazała, Ŝe rozliczenie mieszkańców w.w budynku przez Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem 

Mieszkaniowym w Tczewie  realizowane było  prawidłowo.  

Niemniej jednak NOT proponuje, aby zmniejszyć moc zamówioną z wartości 100kW na 60kW i prowadzić obserwację węzła w 

okresie największego zapotrzebowania na ciepłą wodę uŜytkową i centralne ogrzewanie. Po analizie danych uzyskanych na 

przestrzeni jednego roku moŜna będzie -  w przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów – ponownie zweryfikować wielkość 

mocy zamówionej ( na mniejszą ). Działania w tym zakresie zostały podjęte, wnioskiem z dnia 23 maja 2012r. Zakład 

Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie wystąpił z odpowiednim wnioskiem do Zakładu Energetyki Cieplnej 

w Tczewie, zmniejszającym moc zamówioną z wartości 100kW na 60kW. 

Odnośnie rozliczania kosztów za dostawy zimnej wody administrator budynku wyjaśnił, Ŝe tak jak w przypadku rozliczenia 

dotyczącego ciepła, podejmowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  

W kwestii pozostałych spraw związanych z administrowaniem budynku Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem 

Mieszkaniowym poinformował, Ŝe zgłaszane przez najemców uwagi są szczegółowo analizowane, a w przypadku wystąpienia 

ewentualnych nieprawidłowości podejmuje się decyzje mające na celu ich usunięcie. Wyjaśnił takŜe, Ŝe zasygnalizowane w 

skardze zagrzybienia mieszkań wynikają głównie z nieprzestrzegania zasad dotyczących prawidłowego uŜytkowania lokali, tj. 

naleŜytego wietrzenia oraz właściwego ogrzewania pomieszczeń przez lokatorów.  

Termin załatwienia skargi: 28.05.2012r. 
 

2 

 

22.05.2012r. 

 

mieszkanka miasta  

Tczewa 

 

 

nie wywiązania się 

ze zobowiązania 

wynikającego z 

 

W dniu 22 maja 2012r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Tczewie skarga dotycząca nie wywiązania się ze zobowiązania 

wynikającego z aktu notarialnego sprzedaŜy z dnia 31.10.1989r. polegającego na dostarczeniu mieszkania spółdzielczego 

SkarŜącej oraz zwrotu nieruchomości.  
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aktu notarialnego 

sprzedaŜy 

 

Skargę do załatwienia przekazano do Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału 

Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego w Tczewie. Po przeanalizowaniu sprawy poprzez badanie akt księgi wieczystej oraz 

poszukiwania dokumentów archiwalnych ( Archiwum Zakładowe, Ewidencji Gruntów oraz Spółdzielni Mieszkaniowej ) udzielono  

odpowiedzi pismem nr WOR.1510.2.2012  z  dnia  11  czerwca  2012r.,  informując  SkarŜącą,  iŜ  nieruchomość przy 

 ul. Jagiellońskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 155/1 i 155/2 o łącznej powierzchni 0.0869 ha, przeznaczona 

była w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie 

z dnia 05.04.1989r. jako teren pod projektowaną ulicę zbiorczą, oznaczoną symbolem 028Kzo. W celu realizacji projektu i 

wybudowania drogi, konieczna była regulacja stanu prawnego działek mających wchodzić w skład nowej drogi, a które naleŜało 

odkupić od ich właścicieli. Aktem notarialnym z dnia 31 października 1989r. umową sprzedaŜy SkarŜąca zbyła przedmiotową 

nieruchomość Skarbowi Państwa za kwotę określoną w umowie oraz zobowiązanie dostarczenia dwóch mieszkań: 

kwaterunkowego i spółdzielczego – własnościowego ( wkład do spółdzielni miał być pokryty z kwoty uzyskanej ze sprzedaŜy 

objętej przedmiotowym aktem notarialnym ).  Zobowiązanie zostało wykonane, decyzją Urzędu Miejskiego w Tczewie z dnia 

30 grudnia 1989r. – przydzielono mieszkanie kwaterunkowe, natomiast ze Spółdzielni Mieszkaniowej przydzielono mieszkanie , 

którego przydział nastąpił 28 maja 1992r. W piśmie wskazano, Ŝe zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1974r. Prawo lokalowe ( t.j. Dz. U. z 1987r. Nr 30, poz. 165 ze zmianami ) ta sama osoba, bądź małŜonkowie 

nie mogą zajmować dwóch lub więcej lokali mieszkalnych, jeŜeli przynajmniej jeden z lokali znajduje się w budynku połoŜonym 

w miejscowości, w której obowiązuje najem na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale ( art. 28 ust. 1 ustawy ). 

Oznacza to, Ŝe wypełnienie zobowiązania dostarczenia przez Skarb Państwa dwóch lokali mieszkalnych musiało odbyć się w 

sposób w który zobowiązanie zostało wykonane, tj. lokal komunalny został przydzielony i mieszkanie spółdzielcze. Obecnie 

działki 155/1 i 155/3, stanowią część drogi publicznej – Al. Kociewskiej i zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXVII/263/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa są przeznaczone pod pas drogowy ulic 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 02 KDG – ul. Jagiellońska i 26 KDZ – ul.  Rokicka i Al. Kociewska. Reasumując, działki 

155/1 i 155/3 wykorzystywane są zgodnie z celem w jakim zostały od SkarŜącej wykupione, jednocześnie wykonane zostało 

zobowiązanie wynikające z zawartej w 1989r. umowy sprzedaŜy. Przepisy ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu 

nieruchomości oraz kodeksu cywilnego, które SkarŜąca powołała w  skardze, nie mają zastosowania do przedmiotowej sprawy. 

W szczególności brak jest podstaw do uznania, Ŝe działanie organu  doprowadziło do wyrządzenia szkody w majątku 

SkarŜącej. Nie znaleziono takŜe przesłanek do Ŝądania przez SkarŜącą zwrotu nieruchomości, którą zbyła aktem notarialnym 

na rzecz Skarbu Państwa. 

Termin załatwienia skargi: 11.06.2012r. 

 

3 

 

10.09.2012r.  

 

mieszkaniec 

Pruszcza 

Gdańskiego  

 

 

pracy  

Wydziału BudŜetu 

i Podatków  

w sprawie 

wymiaru podatku 

od nieruchomości  

 

W dniu 10 września 2012r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie przekazał skargę Prezydentowi Miasta Tczewa w celu 

załatwienia według kompetencji, skarga dotyczyła  pracy Wydziału BudŜetu i Podatków w sprawie wymiaru podatku od 

nieruchomości. Urząd Miejski w Tczewie Wydział BudŜetu i Podatków  w dniu 25 września 2012r.  skierował wniosek w sprawie 

odwołania od decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na lata 2005 -2012 do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji brak 

decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku odwołania od decyzji w sprawie wymiaru podatku od 

nieruchomości.  

Termin załatwienia skargi: w trakcie – sprawa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2012r. 

 

mieszkaniec miasta  

Tczewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szkolnictwa  

w Tczewie 

 

W dniu 20 września 2012r. wpłynęła skarga na szkolnictwo w Tczewie, dot. ″namawiania″ córki SkarŜącego, uczennicy Szkoły 

Podstawowej nr 12 w Tczewie  do uczestnictwa w płatnych zajęciach szkoły tańca. Po uzyskaniu wyjaśnień od dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 12 w Tczewie, SkarŜącemu udzielono odpowiedzi pismem nr WOR.1510.4.2012 z dnia 26 października 2012r. 

informując, iŜ w roku szkolnym 2012/2013 po raz dziewiąty  Olimpijska Szkoła Tańca i Dobrych Manier GABI zaprosiła dzieci 

wraz z wychowawcą na koncert i pokaz tańca. Udział w takich pokazach jest m.in. formą realizacji edukacji muzycznej, 

zgodnie z załoŜeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego. Spotkanie zorganizowane zostało przez ww. szkółkę 

bezpłatnie i miało na celu zachęcenie dzieci do ruchu w formie tańca. KaŜde dziecko otrzymało ulotkę dla rodzica. Jednak 

decyzje o ewentualnym zapisaniu dziecka na zajęcia nauki tańca, rodzic podejmował dobrowolnie. W piśmie nadmieniono, Ŝe 

realizacja odpłatnych popołudniowych zajęć na terenie szkoły została zaakceptowana przez Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 12 w Tczewie, a udział w zajęciach jest suwerenną decyzją rodzica. Z informacji uzyskanych od dyrektora 

placówki wynika, Ŝe Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi proponuje szereg 

bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, w tym takŜe taneczne, a harmonogram zajęć jest dostępny w gablotach na holu głównym 

oraz stronie internetowej placówki www.sp12tczew.pl.  

Termin załatwienia skargi: 29.10.2012r. 

 

5 

 

13.12.2012r. 

 

mieszkaniec miasta 

 Tczewa 

 

działania 

Prezydenta 

Miasta Tczewa 

w sprawie 

wymiaru podatku 

od nieruchomości 

 

 W dniu 11 grudnia 2012r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga na działanie Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie 

wymiaru podatku od nieruchomości. SkarŜący złoŜył skargę dotyczącą wezwania do złoŜenia korekty ″ Informacji o 

Nieruchomościach i Obiektach Budowlanych ″, którą otrzymał za pośrednictwem Wydziału BudŜetu i Podatków Urzędu 

Miejskiego w Tczewie. SkarŜący uwaŜa, Ŝe Wydział BudŜetu i Podatków dopuścił się zapisania nieprawdy mającej na celu 

wprowadzenie podatnika w błąd oraz wymuszenie podpisania i przesłania do Urzędu Miejskiego w Tczewie korekty dokumentu 

 ″ Informacja o Nieruchomościach i Obiektach Budowlanych ″ wypełnionego w sposób niekorzystny dla podatnika.  

Pismem nr WBM-I.3120.2871.2.2012 z dnia 18.12.2012r. wyjaśniono SkarŜącemu, Ŝe za kryterium do zastosowania wyŜszej 

stawki oprocentowania garaŜy w budynkach mieszkalnych tutejszy organ podatkowy przyjął sentencję uchwały Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 sędziów NSA W-wa z dnia 27.02.2012r. Zgodnie z treścią tej uchwały: ″ W świetle 

art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. 

z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm. ) garaŜ stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 

lit. e/ tej ustawy ″. PowyŜsza uchwała NSA została równieŜ zaakceptowana w piśmiennictwie prawniczym, w szczególności 

wskazać naleŜy na głosy aprobujące – Grzegorz Borkowski Glosa do uchwały NSA z dnia 24 lutego 2012r. IIFPS4/11, 

opublikowana w Glosa 2012; Bogumił Pahl – Glosa do uchwały NSA z dnia 27 lutego 2012r., II FPS 4/11, publ. Glosa Lex 2012. 

Podstawowym wyznacznikiem decydującym o zakwalifikowaniu danej nieruchomości do kategorii budynków mieszkalnych jest 

faktyczne przeznaczenie danego budynku i jego wykorzystanie na cele mieszkalne, gdyŜ ustawodawca jednoznacznie rozdzielił 

przedmiot opodatkowania, wskazując na sposób wykorzystania budynku lub jego części. Kluczowym dla  rozstrzygnięcia tego 

problemu jest stwierdzenie, Ŝe garaŜ stanowiący część budynku mieszkalnego, wyodrębniony aktem notarialnym, stanowi 

odrębny przedmiot opodatkowania. Zgodnie z art. 3 ust. 4 w zw. z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

nieruchomość lokalowa została uznana za odrębny przedmiot opodatkowania. Fakt ten potwierdza zapis w ewidencji gruntów i 

budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, w którym garaŜ posiadający odrębną księgę wieczystą, jest wpisany jako 
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odrębny lokal o funkcji niemieszkalnej. Dlatego teŜ nabycie garaŜu jako lokalu stanowiącego odrębną  nieruchomość prowadzi 

do tego, Ŝe lokal taki staje się odrębnym od budynku przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości, w związku z 

czym stosuje się do niego odrębne stawki podatkowe. Z uwagi na to, Ŝe w złoŜonej w dniu 05.12.2008r. informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych metraŜ przedmiotowego garaŜu został wpisany w pozycji dotyczącej powierzchni 

mieszkalnych, naleŜy złoŜyć korektę informacji z wpisem tego metraŜu w pozycji dla powierzchni pozostałych. SkarŜącego 

poinformowano, iŜ skarga jest niezasadna, natomiast w związku z tym, Ŝe SkarŜący nie złoŜył korekty informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych, postępowanie podatkowe w sprawie zostanie wszczęte z urzędu. 

Termin załatwienia skargi: 21.12.2012r. 
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2.10. Zestawienie ilościowe spraw i wniosków wnoszonych do 
Urzędu   Miejskiego w 2012 roku ( poprzez Biuro Obsługi Klienta ) 
 
W okresie sprawozdawczym do Urzędu Miejskiego w Tczewie do Biura Obsługi Klienta 
wpłynęło ogółem około  32.900 spraw, z tego najwięcej adresowanych do : 
 

● Prezydent Miasta, Jego Zastępcy i Sekretarz Miasta 3.471 

● Wydział Spraw Obywatelskich 10.167 

● Wydział Budżetu i Podatków 5.250 

● Wydział Edukacji 2.784 

● Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym 2.576 

● Wydział Spraw Społecznych 2.224 

● Wydział Spraw Komunalnych 1.100 

 
Wszelka korespondencja, przesyłki pocztowe oraz pisma wnoszone osobiście były przez 
Biuro Obsługi Klienta, które przekazywało je zainteresowanym wydziałom – zgodnie z 
zakresem działania wydziałów, z wyłączeniem: 
 
● Urzędu Stanu Cywilnego, 
● Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie wniosków o  wydawanie dowodów osobistych  
oraz zgłoszeń meldunkowych, 
● Wydziału Spraw Społecznych w zakresie wniosków o przyznanie dodatku      
mieszkaniowego, 
● Wydziału Rozwoju Miasta, w tym Biura Wspierania Przedsiębiorczości – wniosków  
związanych z ewidencją działalności gospodarczej. 
 
Wydziały Urzędu Miejskiego, do których wpływały sprawy / wnioski z reguły rozpatrywały 
je w terminie jednego miesiąca.  
Pracownicy załatwiający sprawy mieszkańców w sposób należyty i wyczerpujący udzielali 
informacji stronom o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na 
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego 
oraz czuwali nad tym, aby strony i inne osoby prawne uczestniczące w postępowaniu nie 
poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielali niezbędnych 
wyjaśnień i wskazówek. 
 
 

2.11. Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych  
 
W roku 2012 w Urzędzie Miejskim w Tczewie: 
 
● wydano 23.408 decyzji administracyjnych z zakresu zadań własnych gminy i zadań 
zleconych  z zakresu administracji rządowej; 
 
● złożono  26 odwołań od decyzji, to jest 0,11 %  w stosunku do ogółu wydanych decyzji; 
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Niewielka liczba odwołań od decyzji wniesionych do organów II instancji świadczy, iż 
rozstrzygnięcia administracyjne podejmowane były ze znajomością przepisów formalnych 
oraz prawa materialnego i po dogłębnym zbadaniu stanu faktycznego w toku postępowania 
administracyjnego. 
 
W wyniku wniesionych odwołań organ odwoławczy II instancji rozpatrując wniesione 
sprawy: 
 
●   9 decyzji utrzymał w mocy; 
●   4 decyzje przekazał do ponownego rozpatrzenia; 
● 1 odwołanie wniesiono po terminie, Wojewoda wydał postanowienie o stwierdzeniu 
uchybienia terminu do złożenia odwołania 
 
W trakcie załatwiania przez organ odwoławczy II instancji na koniec 2012 roku było 12 
odwołań. 
 
Szczegółowe zestawienie wydanych decyzji administracyjnych obrazuje poniższa tabelka: 
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Zestawienie liczbowe wydawanych decyzji administracyjnych oraz załatwiania odwołań za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

Sposób załatwiania odwołań wniesionych 

do Kolegium Odwoławczego 

/ Wojewody Pomorskiego 

 

    Sposób załatwienia decyzji zaskarżonych do NSA 

/ WSA 

 

Nazwa  

komórki 

 organizacyjnej  

 

Ile  

Wpłynęło 

 spraw  

do  

załatwienia 

 

Ile  

Spraw 

 przetermi 

nowano  

 

Ile 

 spraw 

wymagało 

podjęcia 

decyzji 

administra-

cyjnych  

 

Ilość 

 wydanych 

decyzji  

 

Ilość odwołań 

 od decyzji 

wniesionych  

do Kolegium 

Odwoławczego

/ Wojewody 

Pomorskiego 

 

utrzymano 

w mocy 

 

przekazano 

do 

ponownego 

rozpatrzenia 

 

uchylono 

 

w trakcie 

załatwiania 

 

Ilość 

decyzji 

zaskarżo 

nych 

do 

NSA/ WSA 

 

utrzymano 

 w mocy 

 
uchylono 

 

przekazano  

do  

ponownego  

rozpatrzenia 

 

w trakcie 

załatwiania  

 

 

Uwagi 

1 2 3 4          5        6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Urząd 

Stanu Cywilnego 
11.019 

 

- 367 

 

367 

 

- - - - - - - - - -  
 

Konserwator 

Zabytków Miasta 

Tczewa 

    167 

 

 

- 
20 

 

 

20 

 

 

- - - - - - - - - -  

 
 

Wydział Spraw 

Komunalnych 

  1.341 

 

 

- 86 

 

 

75 

 

 

1 

 

 

- - - 

 

 

1 

 

- - - - -  

Wydział Inwestycji 

i Remontów 

    417 - - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - - 
- 

 

 

 

Wydział  

Gospodarki Mieniem 

Komunalnym 

  2.691 - 
47 

 

 

47 

 

 

2 - - 

 

 

- 2 - - - - -  

Wydział 

Rozwoju Miasta 

  3.245 - 

 

 

340 

 

 

340 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 - 

 

 

- 

 

 

- - - - -  

Wydział Edukacji 2.828 - 

 

1.451 1.438 6 

 

- 

 

- - 

 

6 

 

- - - - -  

Wydział  

 Spraw Społecznych 

4.434 

 

2.305 2.288 1 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

1 

 

 

- - - - -  

Wydział  Spraw 

Obywatelskich 

24.510 72 

 

 

169 

 

 

160 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

- - 

 

 

- - - - - 
****1 

Wydział BudŜetu 

 i Podatków 

  2.588 - 
2.335 

 

18.673 

 

8 

 

6 

 

- 

 

- 
2 

 

- - - - -  

RAZEM 

 

53.240 72 7.120 

 

23.408 

 

26 

 

9 

 

4 

 

- 12 

 

- - - - -  

● * 1 – odwołanie wniesiono po terminie, Wojewoda wydał postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do złoŜenia odwołania;  
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 ZAŁĄCZNIKI 
 

do Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2012 roku 


