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I n f o r m a c j a 
z działalności Prezydenta Miasta 

za miesiąc czerwiec 2014 r. 
 

 
 W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 40 zarządzeń, w tym z zakresu: 
        
       -  gospodarki mieniem komunalnym                 -      16  
       -  budżetu                                           -       5  
       -  spraw społecznych    -      4                    
       -  edukacji         -      2             
       -  spraw organizacyjnych   -      5  
       -  spraw komunalnych i inwestycji      -      1                    -            
       -  zamówień publicznych                         -      4  
       -  administracyjnych     -      3       
        
 
I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 
 
Prezydent: 

 

zawarł: 

- 12 aktów notarialnych w tym: sześć dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych ich 
najemcom przy ulicy: Saperskiej 5A/11, Kard. Wyszyńskiego 35/7, Jedności Narodu 
22C/10, Armii Krajowej 6B/4, Al. Zwycięstwa 20/28, Podgórna 3/2 oraz sześć aktów 
dotyczących sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ulicy: 
Partyzantów, Stoczniowców, Wiślanej, Portowców i Nad Wisłą, 

-  9 umów dzierżawy gruntu w tym: trzy pod zagospodarowanie zielenią przy                   
ulicy: Armii Krajowej, Hanny Hass i Szkolnej, dwie pod usytuowanie śmietników przy 
ulicy Konarskiego i Jedności Narodu, jedną pod składowanie materiałów budowlanych 
przy ul. Sambora, jedną pod utworzenie dojazdu do przedszkola przy ul. Szewczyka 
Dratewki, jedną pod nośnik reklamy przy ul. Jagiellońskiej oraz jedną umowę pod cyrk 
przy ul. Jana z Kolna,  

-   jedną umowę użyczenia masztu przy Al. Zwycięstwa w celu uczczenia rocznicy powstania 
Szkoły Morskiej oraz jedną ugodę dotyczącą rozłożenia na raty należności z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej, 

Ponadto Prezydent: 

-  podwyższył kapitał zakładowy Spółki TTBS o łączną kwotę: 2.514.000,00 zł, tj. 5028 
udziałów oraz podjął działania mające na celu przekazanie w formie aportu nieruchomości 
gruntowe położone przy ul. Gen. Bora – Komorowskiego oraz Gen. Grota – Roweckiego,   

- uczestniczył w czterech zgromadzeniach wspólników: Tczewskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pomorskiego 
Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych,  
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- zatwierdził trzy podziały nieruchomości przy ulicy Spółdzielczej, Wyzwolenia                               
i Rokickiej oraz zaopiniował pozytywnie 5 wstępnych podziałów nieruchomości przy 
ulicy: Spółdzielczej i Robotniczej (wydzielenie działek na poprawę warunków 
zagospodarowania działek przyległych), Ceglarskiej (wydzielenie działki pod zabudowę 
jednorodzinną), Malinowskiej (wydzielenie działki pod GPZ i na poprawę warunków 
zagospodarowania), 

  

-  podjął  zarządzenia m.in. w sprawie: 

• oddania w dzierżawę gruntu położonego przy ul. Starowiejskiej pod działalność 
handlowo-usługową, pod zagospodarowanie zielenią przy ul. Nowowiejskiej, pod 
usytuowanie: śmietnika przy ul. Armii Krajowej oraz nośnika reklamy przy                    
ul. Jagiellońskiej,  

• sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

• sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego nieruchomości przy                                
ul. Jagiellońskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania.    

 

II. W  zakresie, spraw komunalnych i inwestycji, planowania przestrzennego i rozwoju 
miasta: 
 

- w zakresie spraw komunalnych i inwestycji 

 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- 

firma „ADA-LIGHT” Sp. z o.o. , 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56. 

W dniu 28.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. 

Termin realizacji zadania -10.07.2014 r. 

W dniu 19.05.2014 r. Wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy. 

Wykonane zostały roboty ziemne . Wykonawca wykonał drenaż boiska wraz z 
przyłączem do  kanalizacji deszczowej Trwają prace związane z budową konstrukcji 
podbudowy boiska  pod nawierzchnię-montaż obrzeży . 

 
2. Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz 

czyszczenie piaskowników w Tczewie 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego został wybrany wykonawca robót-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o. , 83-000 Pruszcz Gdański ul. F. Nowowiejskiego 22 C. 

W dniu 05.05.2014 r. podpisana została umowa. 

Termin realizacji umowy do dnia 15.09.2014 r. 
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Wykonawcy został  przekazany teren do wykonania przedmiotu umowy. Prace nie zostały 
jeszcze rozpoczęte. 

 
3. Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8 w 

Tczewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 
 
W dniu 07.05.2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Tczew a 
Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie placów zabaw 
w Szkole Podstawowej nr 5 i  Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie na łączną kwotę -
155 637 zł . 
W dniu 21.05.2014 r. złożony został w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o 
wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dwóch placów zabaw 
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. 
Planowany termin realizacji robót – 30.09.2014 r. 
W dniu 16.06.2014 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Trwa sprawdzanie 
złożonych ofert 
 

4. Modernizacja budynku Sali gimnastycznej „Pilawa” 
Trwają procedury zamówień publicznych związane z wyborem wykonawcy 
modernizacji budynku hali sportowej. 

 

5. Budżet Obywatelski Miasta Tczewa na 2014 r. 

a) W dniu 18.06.2014 r. podpisana została umowa z  Przedsiębiorstwem Produkcyjno-
Usługowo-Handlowym „ZAMA” Zagórski Maciej , 87-100 Toruń, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 74 na dostawę i montaż urządzeń siłowni ( 4 zestawy w ramach budżetu 
obywatelskiego , 2 zaplanowane  poza budżetem obywatelskim). 
Termin realizacji umowy  – 30.07.2014 r. 
b) W dniu 02.06.2014 r. podpisana została umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 83-
112  Lubiszewo , ul. Tczewska 35 na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. 
Królowej Jadwigi. 
Trwają roboty budowlane. 
Termin realizacji umowy 28.08.2014 r. 
c) W dniu 23.06.2014 r. otwarte zostały oferty  na dostawę i  montaż urządzeń 
zabawowych dla 5 projektów w ramach budżetu obywatelskiego. 
Trwa sprawdzanie ofert. 
Planowany termin realizacji placów zabaw- 29.08.2014 
d) W dniu 16.06.2014 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym 
„MONOBET” Marian Andrzejewski, 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9 na wykonanie 
„Modernizacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Klubie Młodzieżowym 
„Przystań” w Tczewie. 
Termin realizacji zadania -31.07.2014 r. 
e) W dniu 12.06.2014 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem –Usługowo-
Handlowym  „PROFIT” Wojciech Kusa , 83-110 Tczew, ul. Rejtana 1 na wykonanie 
modernizacji chodnika w obrębie budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Tczewie. 
Termin realizacji zadania 27.06.2014 r.  
Trwają roboty budowlane. 
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6. Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 3    

     w Tczewie. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- Przedsiębiorstwo Budowlane 
„MONOBET” Marian Andrzejewski z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7. 

W dniu 08.05.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą przedmiotowego 
zamówienia 

Koszt realizacji zadania wynosi – 720.780,00 zł brutto. 

Termin realizacji zadania -31.10.2014 r. 

Projekt budowlany w trakcie uzgadniania w Starostwie Powiatowym w Tczewie. 

Planowane wprowadzenie Wykonawcy na budowę w m-cu lipcu b.r. 

 

7.  Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki. 

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę parkingu wraz z oświetleniem w Tczewie na 
terenie działek nr 117/2 i 116/4. 
W trakcie przygotowywania wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. 
 
8. Zagospodarowanie łącznika od ulicy Armii Krajowej do ulicy    
     Topolowej przy SP nr 12. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego został wybrany wykonawca robót- firma „ROKA Budownictwo” Sp. z 
o.o.,  ul. Południowa 16 C, 83-200 Starogard Gdański. 

Czekamy na podpisanie umowy. 

Koszt realizacji zadania wynosi –  516.437,53 zł brutto. 

Termin realizacji 15.09.2014r. 
 
9. Modernizacja budynku na niecce Czyżykowo na Rowerownię 

Modernizację budynku wykonuje firma: „Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie 
Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, 83-140 Gniew, ul. Kopernika 2/4. 
Koszt realizacji zadania wynosi –  55.893,67 zł brutto. 

Termin realizacji zadania -31.07.2014 r. 

Odbito luźne płytki ze ścian i podłóg oraz luźne i zagrzybione tynki ze ścian i sufitów. 
Rozpoczęto przemurowania rozwarstwień ścian.  Zdemontowano opierzenia i pozostałości 
po orynnowaniu. 

Zamontowano liczniki wody i uruchomiono pobór wody na cele budowlane,   oraz 
wykonano rozdzielnię pomiarową 
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10. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego 

 

W dniu 10.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego. 

Planowane otwarcie ofert -26.06.2014 r. 

Planowany termin realizacji zadania- 15.10.2014 r. 

 

11. Modernizacja budynku byłej kwiaciarni na działce nr 325/3 przy ul. Konarskiego  

 

Modernizację budynku wykonuje firma: „Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie 
Transportowe i Elektryczne Konstanty Nowak, 83-140 Gniew, ul. Kopernika 2/4. 
Koszt realizacji zadania wynosi –  9.609,76 zł brutto. 

Termin realizacji zadania -04.07.2014 r. 

 

 
-  w zakresie rozwoju miasta:  
 
Główne sprawy w bieżących projektach: 
 
Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru 
Metropolitalnego 
Dobiega końca opracowywanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu po byłych 
koszarach przy ul. Wojska Polskiego, rozpoczęty konkursem 24 września 2013 r.  
W dniu 30 czerwca 2014 zgodnie z terminem prac III etapu, zostanie dostarczone 
opracowanie pt. Koncepcja planu zagospodarowania, z określeniem zasad budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej i efektywnych powiązań z systemem miejskim, z 
uwzględnieniem wytycznych pokonkursowych, oraz ustaleń roboczych  
W dniu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie dyrektorem GDDKiA w sprawie powiązań 
komunikacyjnych terenu z drogą krajową nr 91.  
 
Trwa współpraca z Wykonawcą nad Studium Wykonalności i programem informacyjno-
promocyjnym dla Nowego centrum usługowego Tczewa. 
 
Czyste powietrze Pomorza (edycja 2014); Czyste powietrze Tczewa (2014): 
 
W dniu 15 maja 2014 roku został złożony wniosek Gminy Miejskiej Tczew w ramach 
konkursu Czyste powietrze Pomorza 2014, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jest to kolejny projekt, który zamierza się 
realizować przy współudziale finansowym mieszkańców na rzecz poprawy jakości 
środowiska poprzez wymiany źródeł ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych.  
Do 27 czerwca 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku opublikuje wyniki konkursu „Czyste powietrze Pomorza 2014r.” 
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Klub Dziecięcy Melodica (Gmina Miejska Tczew – partner projektu) 
 
Projekt pod nazwą „Klub Dziecięcy MELODICA” jest realizowany przez firmę MELODICA 
Katarzyna Borkowska w partnerstwie z Gminą Miejską Tczew. 
Obecnie Klub Dziecięcy MELODICA opiekuje się 15 dzieci, w tym 2 dzieci osób 
niepełnosprawnych, co stanowi maksymalną liczbę przewidzianą w ramach projektu. 
Plac zabaw na zewnątrz siedziby został przygotowany i jest wykorzystywany przez dzieci do 
zabawy. 
Zatrudniono psychologa dziecięcego, który prowadzi obserwację dzieci i dokonuje analizy. 
Na tej podstawie powstanie diagnoza dla każdego dziecka, która zostanie przekazana 
rodzicom. 
Zatrudniona została także pielęgniarka dyplomowana, która także prowadzi obserwację dzieci 
i na tej podstawie sporządzi diagnozę, którą zaprezentuje rodzicom. 
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie 
 
W dniu 29.05.2014 r. Gmina Miejska Tczew złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie, w 
ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej (JTS) 2014 ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.W dniu 25.06.2014 r. podczas rozmowy 
telefonicznej z pracownikiem Ministerstwa Sportu i Turystyki, uzyskano informację, że 
wniosek Gminy Miejskiej Tczew został pozytywnie zaopiniowany i projekt znajduje się na 
etapie przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie. Informacja ma być 
potwierdzona formalnie.  
 
Działania komplementarne do projektów: 
 
Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z Fabryką Sztuk przygotował tegoroczną edycję 
„Pchlego Targu”. Udział wzięło ponad 100 wystawców. Program artystyczny przygotowała 
Fabryka Sztuk. Wydarzenie spotkało się z dobrym odbiorem mieszkańców, którzy licznie 
odwiedzili plac Hallera.  
Ze względu na fakt, że regulamin Pchlego Targu wyklucza handlowanie używana odzieżą, a 
pojawia się zainteresowanie wśród mieszkańców wymiany czy sprzedaży tego rodzaju 
własnych zasobów, Prezydent Miasta podjął decyzję o organizacji kolejnego wydarzenia tego 
typu, ale jego specyfiką będzie wymiana czy sprzedaż odzieży używanej czy zbędnej przez 
osoby prywatne, ale także podręczników, książek czy przyborów szkolnych. Wydarzenie 
odbędzie się w pierwszą sobotę września (06.09.2014) na placu przy murach, ul. Łazienna. W 
lipcu zostanie to formalnie ogłoszone, opublikowany regulamin i będą przyjmowane 
zgłoszenia udziału od mieszkańców miasta.  
W grudniu zostanie zorganizowana druga edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego na placu 
Hallera.  
 
2. Dokumenty strategiczne i planistyczne 

1. Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa, w n/w rejonach:  
1) ul. Kościuszki i al. Zwycięstwa, 
2) ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion), 
3) obszar dawnego poligonu w sąsiedztwie osiedla Górki w Tczewie. 
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2. Zawarta została umowa na opracowanie studium przebiegu ulicy Nowej Głowackiego 
wraz z określeniem zasad obsługi transportowej terenów po sadach przy ul. 
Bałdowskiej. Projektant rozpoczął prac analityczne na podstawie materiałów 
wyjściowych dostarczonych przez Wydział.  

3. Odbyło się spotkanie konsultacyjne (17.06.2014 r.) w sprawie terenów pokolejowych 
ze stroną władającą tymi terenami, tj. przedstawicielami PKP S.A. Oddziału 
Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Przedstawione propozycje nowego 
podejścia zarządu nieruchomościami PKP mogą mieć związek z naszymi pracami nad 
kolejną wersją programu rewitalizacji i mogą mieć znaczenie dla korzystnej odnowy 
terenów pokolejowych. Rozmowy maja charakter wstępny i mają związek z 
potencjalnymi zmianami w planie miejscowym.  

 
Program Rewitalizacji  
 
Trwają prace przygotowawcze do kolejnej wersji Programu. Pozyskiwane są dane do 
diagnozy społecznej, a pracownicy Wydziału biorą udział w konsultacjach związanych z 
przygotowaniem projektu rewitalizacji w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.  
 
Projekty ZIT 
Pracownicy Wydziału Biorą stały udział w konsultacjach i pracach nad wnioskami projektów 
w ramach Związku ZIT. Ostateczny kształt projektu nie będzie znany przed zakończeniem 
negocjacji Związku ZIT z Zarządem Województwa w sprawie wszystkich propozycji 
projektowych, do których zgłosiliśmy swój udział. Ważny jest również przyszły kształt 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, który aktualnie jest negocjowany przez 
Zarząd Województwa Z Komisją Europejską. 

 
3. Dom Przedsiębiorcy  
 

 
W maju kontynuowane były stałe konsultacje dla przedsiębiorców:  
-  z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy europejskich – 1 termin; 
- prawne – 3 terminy; 
- z zakresu ekonomii społecznej zorganizowanie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” – 4 terminy. 
 
Główne wydarzenia: 
 
- 5 czerwca br. odbyło się już 8 spotkanie w ramach Młodzieżowego Klubu Biznesu. 
Tematem spotkania była kolejna edycja konkurs "Mój Biznesplan 2014" oraz "Moja pierwsza 
praca - spotkanie z doradcą zawodowym". Kolejne spotkania odbędą się po wakacjach. 
- 13 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Rozwoju Regionalnego i 
Przestrzennego p. Adama Mikołajczyka i p. Karoliny Lipińskiej z Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku z przedsiębiorcami, członkami "Pracodawców Pomorza" oraz przedstawicielami 
instytucji oświatowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały narzędzia wsparcia 
rozwoju innowacji i informacje dotyczące prac nad Inteligentnymi Specjalizacjami w 
Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
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- 17 czerwca w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie po raz drugi spotkały się aktywne kobiety 
biznesu w ramach cyklu "Szminki Ploty Papiloty". Na czerwcowym spotkaniu 
przedsiębiorcze Panie miały okazję dowiedzieć się więcej o funduszach unijnych i nowym 
rozdaniu w latach 2014-2020. Ponadto każda z Pań miała możliwość skorzystać z usług 
profesjonalnej wizażystki, porozmawiać o diecie i wakacyjnych podróżach. Spotkanie było 
też dobrą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych. 
- w czerwcu zwiększona została promocja wydarzeń i informacji bieżących o artykuły w 
„Kurierze Tczewskim”. Miesięczne informacje dot. działalności Domu Przedsiębiorcy 
ukazują się ponadto co miesiąc w biuletynie „Panorama Miasta”, na bieżąco  na stronie 
internetowej oraz Facebooku.  
- Trwa nabór do inkubatora przedsiębiorczości. Obecnie z usług inkubatora 
przedsiębiorczości korzystają 4 firmy, a z coworkingu 6 podmiotów. 
- W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym wygaśnięcia oraz cofnięcia zezwoleń). 
W minionym okresie zrealizowano w tym zakresie blisko 350 postępowań. 
 
 
III. W zakresie finansów i budżetu: 
 
Prezydent  m.in.: 

-  ustalił  harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc czerwiec 2014 rok.  
     

 
IV. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i pozostałych: 
            
-  w zakresie edukacji 

 
1. Po weryfikacji wniosków złożonych do Marszałka Województwa Pomorskiego wszystkie 

szkoły podstawowe miasta Tczewa zakwalifikowały się do projektu dla klas I – III 
dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: „Mały Mistrz”. 
 

2. Przygotowano założenia do Nieobozowej Akcji Lato 2014. 

3. Zatwierdzono organizację roku szkolnego 2014/2015 szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz przedszkola. 

 
 
Wytworzyła: Zofia Masowa 

Wydział Organizacyjny i Kadr 

Akceptacja: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa 


