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I.OGÓLNA INFORMACJA O MIEŚCIE
POŁOŻENIE MIASTA
Tczew to nowoczesne miasto przemysłowe, położone we wschodniej części województwa
pomorskiego (powiat tczewski), w odległości około 30 km na południe od Gdańska (portów
trójmiejskich, baz promowych, lotniska w Rębiechowie) na osi drogi krajowej nr 1 (północ –
południe) w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania powyższej drogi z drogą krajową nr 22
(wschód- zachód, Berlin –Królewiec), w miejscu rozwidlenia magistrali kolejowych GdańskBydgoszcz, Gdańsk - Warszawa .

TCZEW W LICZBACH
1. Powierzchnia: 22,3 km2 (w tym grunty stanowiące własność Gminy 8,9 km2, blisko 39,9%
wszystkich gruntów w mieście).
2. Liczba mieszkańców: to około 60 tysięcy, co stanowi ok. 53% ogólnej liczby mieszkańców
powiatu tczewskiego oraz 2,7% ogólnej liczby mieszkańców województwa pomorskiego.
Liczba mieszkańców
Na pobyt stały
Na pobyt czasowy
Ogółem

Na dzień 30.06.2010r.
59.084
1.089
60.173

Na dzień 30.06.2014r.
57.699
1.074
58.773

CHARAKTER MIASTA
Od połowy XIX stulecia Tczew zaczął się rozwijać jako ośrodek przemysłowy oraz ważny
węzeł kolejowy i drogowy. Tczew jest obecnie miastem przemysłowym, w którym dominuje
przemysł elektroniczny i elektrotechniczny. Jednym z ważniejszych założeń gospodarczych
jest rozwój przemysłu nie uciążliwego dla środowiska naturalnego, stąd Tczew jest miastem
przyjaznym zarówno przedsiębiorcom, jak i środowisku.
Rozwój przemysłu dokonuje się w dwóch płaszczyznach – po pierwsze w wyniku działań
samorządu miejskiego i jego polityki inwestycyjnej, po drugie dzięki działalności Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przyciąga inwestorów korzystnymi warunkami.
Największe zakłady działające na terenie miasta i specjalnej strefy to: Flextronics
International Poland, Molex Premise Network, Forcan, Eaton Truck Components, oraz wiele
innych.
Zakłady przemysłowe zlokalizowane są głównie w południowej części miasta wzdłuż linii
kolejowej do Bydgoszczy oraz nad Wisłą. Rozwój gospodarczy miasta dynamizowany jest
przez powołanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Miasta partnerskie Tczewa
Aizkraukle (Łotwa), Barking & Dagenham (Anglia), Beauvais ( Francja ), Birżai (Litwa), Dębno
(Polska), Iljiczjowsk ( Ukraina), Kursk ( Rosja ), Lev Hasharon (Izrael), Werder/Havel (Niemcy) ,
Witten (Niemcy).

Walory turystyczne
O atrakcyjności Tczewa decyduje nie tylko jego położenie. Tczew należy bowiem do
najstarszych miast pomorskich. Znajduje się tu wiele ciekawych obiektów historycznych.
⇒ Kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - jest najbardziej charakterystycznym
elementem w panoramie miasta. Pochodzi z XIII wieku. Zadziwia olbrzymią murowaną wieżą,
która jest najstarszą częścią kościoła. Jest to trzynawowa, halowa świątynia, zbudowana w
stylu tzw. gotyku nadwiślańskiego, z barokowym wystrojem wnętrz.
⇒ Kościół podominikański pw. św. Stanisława Kostki wybudowany został w XIV wieku w
stylu gotyckim z charakterystyczną ośmioboczną wieżą. Jest to kościół jednonawowy,
sklepiony.
⇒ Wiatrak typu holenderskiego z 1806r. - drewniany, podmurowany, z obrotową głowicą;
zrekonstruowany w 1950r. jest turystycznym unikatem pomorskiego krajobrazu miejskiego;
posiada rzadko spotykane pięcioramienne skrzydło.
⇒ Wieża Ciśnień - stojąca obok Parku Miejskiego od 1905r.; przez wiele lat gromadziła w
swoim ogromnym zbiorniku wodę, rozprowadzając ją do mieszkań siłą naturalnego ciśnienia.
Punkt widokowy na panoramę miasta.
⇒ Ratusz - od XIII/XIV wieku do 1915r. znajdował się na Rynku (obecny plac Hallera).
Posiadał ozdobną wieżę zegarową i dzwon. Był siedzibą władz miejskich. Po pożarze w 1916r.
nie został już odbudowany. Dzisiaj funkcję ratusza spełnia budynek z początku XX wieku,
zbudowany jako siedziba starostwa. Znajduje się on przy Placu Marszałka Piłsudskiego.
⇒ Poczta - budynek wzniesiono w 1905r. u zbiegu ulic Jarosława Dąbrowskiego i Obrońców
Westerplatte wg. projektu Karola Hempla na miejscu dwóch małych budynków z pruskiego
muru.
⇒ Mosty na Wiśle - stanowią atrakcję miasta. Pierwszy most zbudowano w latach 18511857; wówczas był jednym z największych na świecie. Jego filary ozdobiono neogotyckimi
wieżami, a na przyczółkach wymurowano bogato zdobione bramy wjazdowe. Drugi powstał
w latach 1888-1890 i przejął funkcję mostu kolejowego, a starszy służył odtąd potrzebom
ruchu kołowego i pieszego. Oba mosty to ewenement- z uwagi na różnorodność rozwiązań
techniczno-konstrukcyjnych.

4

⇒Układ lokacyjny Starówki przetrwał od czasów średniowiecza niewiele zmieniwszy się
przez wieki. Stare, wąskie ulice: Garncarska, Kościelna, Podmurna, Rybacka i Zamkowa
zachowały nie tylko swoje nazwy lecz i urok - klimat minionych stuleci.
⇒ Muzeum Wisły w 1984r. udostępniło swoje zbiory. Jest oddziałem Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Tczewska placówka to jedyna tego typu w Polsce, a czwarta na
świecie.
Na bazie działalności dotychczasowego tradycyjnego muzeum powstało Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, które następnie zmieniło nazwę na Fabryka Sztuk.
Projekt powstania jednostki został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 3: rozwój lokalny, działanie 3.2: obszary
podlegające restrukturyzacji. Środki tego programu pochodzą z funduszu strukturalnego Unii
Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WŁADZE MIASTA
Organami Miasta są :
-

Rada Miejska, licząca 23 radnych – organ stanowiący i kontrolny,
Prezydent Miasta – organ wykonawczy.

Istniejące strategie, programy i plany
• Program Rewitalizacji Miasta Tczewa
• Program ochrony środowiska miasta Tczewa na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2016 – 2019
• Program rozwoju sportu na lata 2011 – 2014
• Kierunki prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2011 – 2014
• Program w Tczewie ze Strażą Miejską Bezpieczniej
• Program Czyste Miasto Tczew
• Program standaryzacja działań straży gminnych ( program straży woj. Pomorskiego )
• Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na
lata 2011-2016
• Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w mieście Tczewie na dany rok
• Program współpracy gminy miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na dany rok
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• Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w
rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2011-2015
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2014 – 2020
• Strategia Rozwoju Tczewa do roku 2020
• Plan modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. zo.o. w Tczewie na lata 2012 – 2014
• Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej Tczew

Nagrody i wyróżnienia, które otrzymała Gmina Miejska Tczew w kadencji 2010-2014
2011 rok
• Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie " najlepsza przestrzeń
publiczna woj. Pomorskiego " – ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza wzdłuż Wisły
• Nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych Samorząd równych
szans - projekt " Bank czasu – bankiem życzliwości ". Organizator konkursu - Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego
2012 rok
• Nagroda: Najwyższa Jakość QI 2012 w kategorii: QI Order – System Zarządzania Jakością.
Organizator – redakcja Forum Biznesu Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 90000 i Polskiej Agencji Roz
woju Przedsiębiorczości
• Wyróżnienie w kategorii: inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania
infrastruktury drogowo – komunikacyjnej " Kryształy przetargów publicznych ".
Wyróżnienie przyznano za realizację zintegrowanego węzła transportowego. Organizator
ogólnopolskiego konkursu - miesięcznik " Przetargi Publiczne "

2013 rok
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• Pierwsze miejsce w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej Gmin Województwa
Pomorskiego. Badaniem przeprowadzone zostało przez Ośrodek Analiz Polityczno –
Prawnych oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego " BIP – Watch: Monitoring
Biuletynów Informacji Publicznej ", badaniem objęto 123 gminy.
• Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za promowanie idei zrównoważonego
transportu publicznego, a w szczególności realizację projektu " Budowa infrastruktury
transportowego węzła integracyjnego w Tczewie " i tym samym dobre wykorzystanie
środków UE z perspektywy budżetowej 2007 – 2013
• Wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym - Dyplom Honorowy i Kula Doskonałości. Nagroda przyznana za " tworzenie
osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków rozwoju i pełnego korzystania z
praw przysługujących wszystkim obywatelom, wspieranie w życiu społeczności lokalnej
oraz troskę, odpowiedzialność, szacunek i wiedzę, czyli za twórczą miłość "
• Wyróżnienie I stopnia Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie na " Najlepszą
przestrzeń publiczną 2013 " – Zintegrowany węzeł transportowy
• " Gmina na 5 " w II edycji rankingu przygotowanego przez Studenckie Koła Naukowe
Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych ( SKN PAR ) przy Instytucie Przedsiębiorstwa w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
2014 rok
• I miejsce w konkursie " Gmina przyjazna Przedsiębiorcom 2014 " w kategorii Aktywność na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości, przyznana przez Regionaln Izbę Gospodarczą Pomorza
• Główna nagroda w konkursie " Zielone miasto w stronę przyszłości " w kategorii " Zieleń w
mieście ", organizator Ministerstwo Środowiska
• I nagroda w VIII Edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej
zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, Honorowy Patronat Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego - " Przebudowa węzła integracyjnego "
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II. NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC KADENCJI
Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Miejska Tczew była właścicielem 6 089 039 m2 tj.
608,9039 ha o wartości 494 883 755,58 zł.
Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2 108 159 m² tj.
210,8159 ha o wartości 165 010 221,60 zł, natomiast wartość budynków należących do
Gminy Miejskiej Tczew wynosiła 72 639 236,55 zł.
Od dnia 1 lipca 2010r. do dnia 30 czerwca 2014r. w sprawach związanych
z gospodarką mieniem komunalnym Rada Miejska podjęła 37 uchwał, natomiast Prezydent
Miasta wydał 1101 zarządzeń.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
w 2010 roku
Gmina Miejska Tczew nabyła 16 działek o łącznej powierzchni 56 594 m2, w tym 11 działek
z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Między innymi zakupiono grunt pod planowaną
budowę drogi położonej pomiędzy ulicami Gen. Bema i J. Kusocińskiego.
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w 2011 roku
Gmina Miejska Tczew nabyła 12 działek o łącznej powierzchni 52 467 m2 z przeznaczeniem
pod drogi publiczne. Zakup 2 działek zakończył wykup gruntów związanych z planowaną
budową drogą położoną pomiędzy ulicami Gen. Bema i J. Kusocińskiego. Dokonano zakupu z
50% bonifikatą gruntu od Agencji Mienia Wojskowego pod budowę ul. Poligonowej.
Pozostałe działki nabyto w celu uregulowania stanów prawnych gruntów ulic: Jarzębinowej,
Kardynała St. Wyszyńskiego, Jedności Narodu, Kasztanowej, Gdańskiej i Pomorskiej.
Jednocześnie na cele inwestycyjne dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ulicy:
Wodnej i Chopina na działki położone przy ulicach: Marynarskiej, Czatkowskiej i Wodnej. Na
działalność statutową nabyto 1 działkę przy ul. Jagiellońskiej.
Prezydent Miasta nie skorzystał z przysługującego prawa pierwokupu wynikającego z
dziewięciu zawartych aktów notarialnych warunkowej sprzedaży.
W związku z dyslokacją 16 Tczewskiego Batalionu Saperów do Niska podjęto działania
zmierzające do nabycia prawa własności i zagospodarowania terenów byłych koszar
położonych przy ul. Wojska Polskiego 20 o łącznej powierzchni 185 992 m2.
w 2012 roku
Gmina Miejska Tczew nabyła 24 działki o łącznej powierzchni 215 602 m2. Nabycie
w drodze zakupu, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte decyzjami administracyjnymi
oraz w drodze komunalizacji dotyczyło gruntów pod budowę dróg gminnych głównie przy
ul. Głowackiego. Dokonano zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej,
położonego przy ul. Bałdowskiej, dz. nr 8/1 o pow. 192 539 m2, na nieruchomość gruntową
stanowiącą własność Skarbu Państwa ( Agencji Mienia Wojskowego ), położoną przy
ul. Wojska Polskiego 20, dz. nr 13/2, 212/3, 217/5 o pow. 185 992 m2 – tym samym
realizowano częściowo jeden z punktów „Strategii rozwoju Tczewa do 2020 roku”
dotyczących włączenia terenów powojskowych do struktur funkcjonowania miasta.
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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. Obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

w 2013 roku
Gmina Miejska Tczew nabyła 13 działek o łącznej powierzchni 18,294 m2 ,w tym od powiatu
na podstawie uchwały Rady Powiatu pozbawiającej kategorii dróg powiatowych ulicy
Kardynała Wyszyńskiego i Rokickiej oraz uchwały Rady Miejskiej o zaliczeniu do kategorii
dróg gminnych.
Nabyto również grunty przeznaczone pod drogi na poszerzenie pasa drogowego
ul. Głowackiego. Polskie Koleje Państwowe na postawie art. 39 ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, przekazały nieodpłatnie
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Warsztatowej,
a także za zobowiązania podatkowe nieruchomości gruntowej przy ul. Jagiellońskiej.
Dokonano również zamiany ze Skarbem Państwa nieruchomości przy ul. Zamkowej na
nieruchomości przy ulicy Wodnej i Nad Wisłą.
W pierwszej połowie 2014 roku Gmina Miejska Tczew nabyła 4 działki o łącznej powierzchni
4720 m2, w tym dokonano zakupu terenu położonego przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego z
przeznaczeniem pod budowę parkingu. Za zobowiązania podatkowe przejęto od PKP prawo
użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. 1 Maja, przyległej do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania tej
nieruchomości.
Poniżej na wykresie przedstawiono jak kształtowała się liczba nabytych nieruchomości w
poszczególnych latach.
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Zestawienie nabytych nieruchomości gruntowych w latach 2010 - 2014
L
p.
1

Cel nabycia
Pod drogi

wykup
zamiana
z mocy prawa
darowizna
komunalizacja
uchwała RM i RP
za zobowiązania
podatkowe
nieodpłatnie (PKP)

2

Cele
inwestycyjn
e

wykup
zamiana
przejęcie
za zobowiązania
podatkowe
inne
wykup

3

Działalność
statutowa
RAZEM:

ilość
3
9
-

2010
pow.
( m2)
49728
5961
-

wartość
(zł)
311415
262000
-

-

-

1
2
-

35
795
-

1

75

9520

-

-

-

16

56594

717862

18

Forma nabycia

5
1
1
3
2
-

2011
pow.
( m2)
48886
197
66
1198
2120
-

wartość
( zł)
93351
59234
19800
91107
243275
-

-

-

-

15000
119927
-

5
-

9948
-

1

65282

ilość

7
8
1
-

2012
pow.
(m2)
4767
22669
186
-

wartość
( zł)
254 845
1037805
14582
-

-

-

-

745391
-

6
2
-

186779
1201
-

-

-

-

2867

861384

-

2113543

24

ilość

3
3
2

2013
pow.
( m2)
875
8039
1054

wartość
( zł)
50482
575010
47800

-

3

7962

357828

31251033
1562204
-

2
-

365
-

63611
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215602

34120469

13

18295

1094731

ilość

2014
pow.
(m 2)
2995
-

wartość
(zł)
249277
-

-

-

-

1
1

1384
315

387000
21957

1

26

2038

-

-

-

4

4720

660272

ilość
dz.
1
-
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ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
● w drodze przetargu
w 2010 roku
Lp.

Przeznaczenie

1
Budownictwo jednorodzinne
2
Budownictwo wielorodzinne
RAZEM:

Ilość działek
1
1
2

Dochód – netto
(w zł)
1109
100 900
1027
330 000
2136
430 900

Pow. (w m2)

w 2011 roku
Lp.

Przeznaczenie

Ilość działek

1
2
3

Dochód – netto
(w zł)
4101
288 010
11 089
4 040 000
327
303 000

Pow. (w m2)

Budownictwo jednorodzinne
4
Budownictwo wielorodzinne
1
Budownictwo
wielorodzinne
1
(użytkowanie wieczyste)
4
Budownictwo usługowe
4
10 269
980 000
RAZEM:
10
25 786
5 611 010
Pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu wyłoniono nabywców czterech działek
położonych przy ulicach: Pileckiego, Głowackiego i Kapitańskiej oraz pod budownictwo
wielorodzinne nabywcę działki przy ulicy Czerwonego Kapturka, a także sprzedano cztery
działki pod budownictwo usługowe przy ul. Kwiatowej. Do sprzedaży w drodze przetargu
przeznaczone były również grunty pod funkcję mieszkaniowo – usługową o pow. 5012 m2
położone przy ul. Zamkowej 20. Odbył się jeden przetarg, który nie przyniósł rezultatu.
Rozstrzygnięcia nie przyniosły również cztery przeprowadzone przetargi na użytkowanie
wieczyste terenu przeznaczonego na przedszkole na osiedlu Wincentego Witosa.
w 2012 roku
Lp.

Przeznaczenie

1
Budownictwo jednorodzinne
RAZEM:

Ilość działek
8
8

Dochód – netto
(w zł)
8079
625 500
8079
625 500

Pow. (w m2)

Pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu wyłoniono nabywców ośmiu działek
położonych przy ulicach: Pileckiego, Świętopełka, Kapitańskiej, Głowackiego i Nadbrzeżnej.
Ogłoszono również przetargi pod budownictwo usługowe, działki położone przy ulicy:
Czerwonego Kapturka i Zamkowej. Niestety nie znalazły się osoby chętne do ich nabycia.
w 2013 roku
Dochód – netto
Lp.
Przeznaczenie
Ilość działek Pow. (w m2)
(w zł)
1
Miejsca parkingowe
3
152
31 400
RAZEM:
3
152
31 400
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W drodze przetargu zbyto nieruchomość składającą się z trzech działek z przeznaczeniem na
miejsca postojowe przy ul. Armii Krajowej.
Rok 2014 - ze względów proceduralnych np. zmiany zapisów planu zagospodarowania
przestrzennego czy konieczność dokonania powtórnych wycen przetargi na zbycie
nieruchomości ogłaszane są na drugą połowę roku.
● w drodze bezprzetargowej
w 2010 roku
Lp.
1
2

Przeznaczenie

Ilość działek

Na poszerzenie nieruchomości
Budownictwo jednorodzinne – na
rzecz u.w.
Garaże – przekształcenie u.w.

3
Inne przekształcenia
4
RAZEM:

7
6
11
16
40

Dochód – netto
(w zł)
1192
93 714,94
2580
17 838,44

Pow. (w m2)

6937
9197
19 906

28 915,21
20 429,72
160 898,31

w 2011 roku
Lp.
1
2
3
4

Przeznaczenie
Budownictwo jednorodzinne – na
rzecz u.w.
Budownictwo usługowe
Inne przekształcenia
Przeniesienie prawa własności
zamiana
Inne (infrastruktura techniczna)

73

Dochód – netto
(w zł)
38 806
122 355

1
51
7

204,40
25 385
36 144

21 000
73 719,07
911 917,41

1
133

79
100 618,40

30 000
1 158 991,48

Ilość działek

-

5
RAZEM:

Pow. (w m2)

w 2012 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Przeznaczenie
Budownictwo jednorodzinne – na
rzecz uż.w.
Na poszerzenie nieruchomości
Dekomunalizacja
Aport – podwyższenie kapitału
zakładowego
Budownictwo handlowo – usługowe
Sprzedaż na rzecz uż. w.
Przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Przeniesienie prawa własności zamiana

Ilość działek
3

Pow. (w m2)

Dochód – netto
(w zł)
341
56 000

7
2
1

3 881
5659
2342

112 756,98
443 665,60
400 500

2
1
8

604
449
3701

94 000
37 000,02
6384,16

3

193 551

17 480 287
14

Inne (infrastruktura techniczna)
9
10 Grunt pod garażami
RAZEM:

2
5
34

80
171
210 779

15 000
23 650,59
18 669 244,35

w 2013 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Przeznaczenie

Ilość działek

Na poszerzenie nieruchomości

5
1
1

Dekomunalizacja
Aport – podwyższenie kapitału
zakładowego
Przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Sprzedaż na rzecz uż. w.
Na cele działalności sakralnej
Przeniesienie prawa
zamiana
Grunt pod garażami

własności

-

8
RAZEM:

Dochód – netto
(w zł)
845
11 000
1059
83 025,60
4697
761 000

Pow. (w m2)

74

69 724

1 369 413,63

2
1
1

853
2500
137

960,03
2 770,75
23 626

2
87

64
79 879

13 130
2 264 926,01

w 2014 roku (stan na dzień 30.06.2014 roku)
Lp.
1
2

Przeznaczenie

Na poszerzenie nieruchomości
Aport – podwyższenie kapitału
zakładowego
3
Przekształcenia
prawa
użytkowania wieczystego w
prawo własności
4
Sprzedaż na rzecz uż. w.
5
Inne (sprzedaż gruntu)
RAZEM:

21
5

Dochód – netto
(w zł)
5933
253 462
10 159
617 500

16

18 009

313 078,29

1
5
48

767
789
35 657

923,47
125 668
1 310 631,76

Ilość działek Pow. (w m2)

Ilość zbytych nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej w poszczególnych
latach przestawia poniższy wykres:
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W kadencji 2010-1014 powierzchnia zbytych nieruchomości w drodze przetargowej
i bezprzetargowej przedstawiała się następująco :

Dochód ze zbytych nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej
w poszczególnych latach wynosił :
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Zestawienie zbytych nieruchomości gruntowych w latach 2010 - 2014
17

2010
Tryb zbycia

1 Przetargowo

2 Bez
przetargowo

RAZEM:

Przeznaczenie

Budownictwo
jednorodzinne
Budownictwo
wielorodzinne
Budownictwo
wielorodzinne
(użyt.
wiecz.)
Budownictwo
usługowe
Poszerzenie
Budownictwo
jednorodzinne - na
rzecz u.w.
Garaże - przeksz. uż.w.
Inne przeksz.
Zamiana
Inne
(infrast.
techniczna)
Dekomkunalizacja
Aport - podwyższenie
kapitału zakładowego
Budownictwo
handlowo - usługowe
Sprzedaż na rzecz uż.w.
Przekszt. uż. w.
Inne
Cele sakralne
Garaże-grunt

2011

2012

2013

2014

ilość

pow.
( m2)

1

1109

wartoś
ć
(zł)
100900

1

1027

330000

1

11089

4040000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

327

303000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10269

980000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
6

1192
2580

93714
17838

73

38806

122355

7
3

3881
341

112756,98
56000

5
-

845
-

11000
-

21
-

5933
-

253462
-

11
16
-

6937
9197
-

28915
20429
-

51
7
1

25385
36144
79

73719
911917
30000

3
2

193551
80

17480287
15000

1

137

23626

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1

5659
2342

443665,60
400500

1
1

1059
4697

83025,60
761000

5

10159

617500

-

-

-

1

204,40

21000

2

604

94000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
8

449
3701

37000,02
6384,16

2
74

853
69724

960,03
1369413,63

5

171

23650,59

1
2

2500
64

2770,75
13130

1
16
5
-

767
18009
789
-

923,47
313078,29
125668
-

90

80031

42

22 042

591798

ilość

wartość
( zł)

ilość

pow.
( m2)

wartość
( zł)

ilość dz.

pow.
( m2)

wartość (zł)

ilość

pow.
(m2)

288010

8

8079

625500

3

152

31 400

-

-

-

pow.
( m2)

wartość
( zł)

4

4101

143

126404,40

6770001

42

218858

19294744,35

2296326,01

48

35657

1310631,76
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SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
● w drodze przetargowej
w latach 2010 – 2011 nie organizowano przetargów na zbycie lokali mieszkalnych
w 2012 roku
Lp.

Położenie

Ilość

1
ul. Nowowiejska
2
ul. Podgórna
RAZEM:

Pow. (w m2)

Dochód – netto
(w zł)
93
94 000
25
82 000
118
176 000

Pow. (w m2)

Dochód – netto
(w zł)
67
33 000
67
33 000

Pow. (w m2)

Dochód – netto
(w zł)
49
92 000
49
92 000

1
1
2

w 2013 roku
Lp.

Położenie

Ilość

1
ul. Kolejowa
RAZEM:

1
1

w 2014 roku (stan na dzień 30.06.2014 roku)
Lp.

Położenie

Ilość

1
ul. Kościuszki
RAZEM:

1
1

●w drodze bezprzetargowej:
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
RAZEM

Ilość sprzedanych lokali
51
98
91
69
32
341

Łączna pow. lokali w m2
2939,51
4711,62
4325,80
3630,44
1721,80
17329,17

Dochód – netto
(w zł)
662 051,00
1 730 995,00
2 025 861,00
1 101 794,00
484 105,00
6 004 806,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych następowała systematycznie, zgodnie ze złożonymi wnioskami
przez ich najemców. W latach 2012 - 2013 dokonano również sprzedaży gruntów na rzecz
właścicieli lokali mieszkalnych oraz wspólnot mieszkaniowych w budynkach położonych przy
ulicy: Starowiejskiej, Paderewskiego, Piaskowej, Kaszubskiej, Bałdowskiej, Kopernika, a także
przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności ułamkowych części
gruntów w nieruchomościach zabudowanych wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi
położonymi przy ulicy: Wyzwolenia, Saperskiej i Kochanowskiego.
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Sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2010-2014 przedstawiała się następująco:

GMINNE ZASOBY MIESZKALNE
Stan komunalnych zasobów mieszkalnych i użytkowych w latach 2010 – 2014 przedstawiał
się następująco:
w 2010 roku
Ilość lokali
mieszkalnych
1696
Ilość lokali
mieszkalnych
735

Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
76 152
36
Budynki Gminne
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
31 293
31

Pow. w m2
2404
Pow. w m2
3974
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w 2011 roku
Ilość lokali
mieszkalnych
1606
Ilość lokali
mieszkalnych
734

Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
72 124,17
37
Budynki Gminne
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
31 055,79
31

Pow. w m2
2404
Pow. w m2
3976

w 2012 roku
Ilość lokali
mieszkalnych
1504
Ilość lokali
mieszkalnych
727

Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
67 206
37
Budynki Gminne
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
30 780
34

Pow. w m2
2404
Pow. w m2
4 125

w 2013 roku
Ilość lokali
mieszkalnych
1435
Ilość lokali
mieszkalnych
720

Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
63 510
38
Budynki Gminne
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
30 696
37

w 2014 roku (stan na dzień 30.06.2014 roku)
Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej
Ilość lokali
Pow. w m2
Ilość lokali
mieszkalnych
użytkowych
1412
62 478
38
Budynki Gminne
Ilość lokali
Pow. w m2
Ilość lokali
mieszkalnych
użytkowych
710
30 319,35
37

Pow. w m2
2404
Pow. w m2
5198

Pow. w m2
2404
Pow. w m2
5 039
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Poniżej na wykresie przedstawiono podział na lokale mieszkalne i użytkowe będące
własnością gminy oraz wspólnotowe :

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
W 2010 roku oddano w drodze przetargu za kwotę 14 000 000 zł w użytkowanie wieczyste
grunt o powierzchni 9992 m2, położony przy ul. Gdańskiej, pod budowę Galerii Kociewskiej.
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Zestawienie wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste:
Lp.

Grunt oddany pod

1
2
3
4
5
6
7

Budownictwo jednorodzinne
Budownictwo handlowo - usługowe
Lokale mieszkalne
Garaże
Spółdzielnie Mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Inne
Razem:

2010

2011

193 300
57 859
3 333
73 316
195 628
709 675
94 015
1 327 126

177 503
738 816
3 793
26 606
239 443
716 816
94 210
1 997 187

2012
2013
wpływy w tys. zł
103 313
122 029
755 568
769 896
5 723
5 723
22 627
19 929
237 262
237 262
758 666
759 616
94 210
94 210
1 977 369
2 008 665

2014
129 620
748 080
5 729
19 929
236 527
585 089
94 185
1 819 159

TRWAŁY ZARZĄD
Lp.
1
2
3
4

Rok
2010
2011
2012
2013

Pow. (w m2)
172 254
172 306
172 638
172 638

Ilość jednostek
Ilość działek
4
21
4
22
4
24
4
24
Razem:

Dochód (w zł)
97 681,00
97 924,00
100 460,00
100 460,00
396 525,00

INNE PRAWA RZECZOWE
W 2011 roku ustalono odpłatne służebności przechodu i przejazdu dla działek położnych przy
ulicach:
• Franciszka Żwirki – powierzchnia 183 m2,
• Władysława Jagiełły – powierzchnia 48 m2,
• Grunwaldzka – powierzchnia 170 m2 .

DZIERŻAWA, NAJEM , UŻYCZENIA i TARGOWISKO – ul. Żwirki
W okresie 2010 – 2014 r. zawarto 412 umów dzierżawy, najmu i użyczenia, co przedstawia
poniższa tabela w rozbiciu na poszczególne lata:
DZIERŻAWA, NAJEM , UŻYCZENIA

Lp.
1
2
3

Cel dzierżawy
pod zabudowę stałą lub tymczasową (parkingi,
kioski, gastronomia, działalność gospodarcza)
na cele reklamowe
na cele uprawy warzyw i zagospodarowania
zielenią

2010

2011

2012

2013

2014

Ilość
umów

Ilość
umów

Ilość
umów

Ilość
umów

Ilość
umów

6

16

10

14

13

0

4

10

8

1

3

21

30

22

12

23

4
5
6
7
8
9
10
11
12

pod uprawy rolne
pod garażami
najem lokali użytkowych
pod wesołe miasteczka i cyrki
miejsca parkingowe
pod wiaty śmietnikowe
Przedszkola
Infrastruktura techniczna
użyczenia

RAZEM:

0
6
3
0
1
0
0
0
10

1
74
2
6
0
0
0
0
15

3
9
0
11
0
5
0
0
0

4
8
0
1
1
21
0
0
23

0
17
0
2
0
0
7
3
9

29

139

78

102

64

2010

2011

2012

2013

2014

Ilość
umów

Ilość
umów

Ilość
umów

Ilość
umów

Ilość
umów

1

1

1

0

1

0
0
0

4
0
1

5
0
0

3
0
0

2
0
0

1

6

6

3

3

TARGOWISKO MIEJSKIE – ul. Żwirki

Lp.
1
2
3
4

Cel dzierżawy
Grunt związany z prowadzoną
gospodarczą
umowy najmu lokali handlowych
umowa użyczenia
sezonowa dzierżawa gruntu

RAZEM:

działalnością

Łącznie z tytułu dzierżaw do budżetu miasta wpłynęły następujące środki:
●
●
●
●
●

w 2010 roku
w 2011 roku
w 2012 roku
w 2013 roku
w 2014 roku ( do 30 czerwca )

3 280 659 zł
2 689 730 zł
2 997 151 zł
2 554 224 zł
1 613 738 zł
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OPATY TARGOWE
Łącznie z tytułu opłat targowych pobieranych przez Zakład Usług Komunalnych do budżetu
miasta wpłynęły następujące środki:
• w 2010 roku – 287 206 zł
• w 2011 roku – 494 375 zł
• w 2012 roku - 422 538 zł
• w 2013 roku – 433 473 zł
• do 30 czerwca 2014 roku – 184 805 zł

PODZIAŁY GEODEZYJNE
W okresie 2010 – 2014 dokonano 174 podziały nieruchomości oraz wydano 135 zezwoleń na
zakładanie i wykonywanie urządzeń technicznych.

Podziały nieruchomości
Zezwolenia

2010
26
0

2011
47
28

2012
39
46

2013
42
61

2014
20
0
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NAZEWNICTWO ULIC I NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI
• w 2011 roku nadano nazwy 4 nowym ulicom oraz nadano numery porządkowe
40 nieruchomościom,
• w 2012 roku nadano nazwy: 5 ulicom (Jabłoniowa, Gazety Tczewskiej, Kpt. Mamerta
Stankiewicza, Willego Muscate, Północnej), jednemu osiedlu (Jabłoniowe Wzgórze),
jednemu skwerowi (Doktora Schefflera) oraz nadano numery porządkowe 38
nieruchomościom,
• w 2013 roku nadano nazwę jednej nowej ulicy (Wisławy Szymborskiej), jednemu
skwerowi (Tczewskich Kolejarzy) oraz nadano numery porządkowe 38
nieruchomościom. Zgodnie z uchwałami dotyczącymi kategorii dróg gminnych i
ustaleniu ich przebiegu majątek Gminy powiększył się o następujące ulice: Armii
Krajowej, Bałdowskiej, Czatkowskiej, Czyżykowskiej, Gdańskiej, Jedności Narodu,
Łąkowej, 1 Maja, Mostowej, Nowowiejskiej, Nowy Rynek, Obrońców Westerplatte,
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jana Sobieskiego, Stanisława Wigury, Wojska
Polskiego,
• w 2014 roku nadano nazwy: dwóm rondom (Kociewskie i Żołnierzy Wyklętych) oraz
zmieniono nazwę ulicy Willego Muscate na Janusza Kusocińskiego.
• od grudnia 2013 roku uruchomiono systemu iMPA (internetowego Managera
Punktów Adresowych) służącego do prowadzenia bazy punktów adresowych oraz
nazewnictwa i przebiegu osi ulic zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz
Systemu Informacji Przestrzennej(SIP) - ogólnodostępnego serwisu mapowego
przeznaczonego w głównej mierze dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów,
którzy znajdą tu informacje dotyczące punktów adresowych, ofert inwestycyjnych
gminy i planu zagospodarowania przestrzennego. Prezentacja danych zgromadzonych
w bazie realizowana jest na tle aktualnej mapy ewidencji gruntów i budynków lub
innych zasobów mapowych publikowanych takich jak Geoportal, OpenStreetMap,
mapa topograficzna i itp. Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej
tczew.e-mapa.net.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
W okresie 2010 – 2014 w ramach windykacji należności wysłano 457 wezwań do zapłaty i
111 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty oraz podpisano 90 ugód dotyczących
rozłożenia na raty/ przesunięcia terminu spłaty/ umorzenia należności, a także 74 sprawy
skierowano na drogę postępowania sądowego w celu egzekucji należności.

Wezwania
do zapłaty
Ostateczne
przedsądowe
Ugody
Pozwy

2010
25

2011
102

2012
47

2013
205

2014
78

0

39

7

56

9

9
4

20
5

14
17

31
35

16
13
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NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKAMI
W okresie 2010 – 2014 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 wnoszeniem
aportów do spółek, a Prezydent Miasta reprezentował Gminę Miejską Tczew na 59
zgromadzeniach wspólników poszczególnych spółek.
W kadencji 2010-2014 Gmina Miejska Tczew posiadała udziały w 7 spółkach, tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.,
Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.,
Stoczni Tczew Spółka z o.o. w upadłości,
Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.,
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Spółka z o.o.

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 01.01.2000r.,na
mocy aktu założycielskiego, sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 15.12.1999r., na
podstawie uchwały nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 1999r.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.535.900 zł i dzieli się na 570.718 równych udziałów o
wartości nominalnej 50 zł każdy, w tym 570.522 udziały w wysokości 28.526.100 zł zostały
pokryte wkładem niepieniężnym, a 196 udziałów o wartości 9.800 zł pokryto wkładem
pieniężnym. Właścicielem wszystkich udziałów w kapitale Spółki jest Gmina Miejska Tczew.
2. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o. o. została zawiązana w dniu 14.11.2000r.
aktem założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego w oparciu o uchwałę nr
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XXV/223/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.10.2000r. i rozpoczęła działalność z dniem
01.01.2001r.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2014 r. wynosi 8.433.000,00 zł i dzieli się na 16.866
równe i niepodzielne udziały po 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do jedynego
udziałowca Gminy Miejskiej Tczew.
Poza kapitałem podstawowym w Spółce powstał kapitał zapasowy w wyniku podziału zysku
za lata 2001, 2002, 2004, 2005 do 2012 w kwocie 7.290.333,23 zł.
W okresie pięciu lat zmiany w kapitale zakładowym spółki przedstawiały się następująco:
Lata
Ilość udziałów /
1 udział = 500 zł
Wartość kapitału
zakładowego

2010

2011

2012

2013

2014

16 784

16 784

16 866

16 866

16 866

8 392 000*)

8 392 000

8 433 000**)

8 433 000

8 433 000

*) Podwyższanie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie do niej wkładu pieniężnego o łącznej
wartości 1 100 000,00 zł
**) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie do niej wkładu niepieniężnego o łącznej
wartości 41 000,00 zł

3. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
TTBS Sp. z o. o. została zawiązana w dniu 10.07.2000r. aktem założycielskim sporządzonym
w formie aktu notarialnego w oparciu o uchwałę nr XVIII/159/2000 Rady Miejskiej z dnia
30.03.2000 r. i rozpoczęła działalność od 16.12.2000r.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2014r. wynosi 14 767 500,00 zł i dzieli się na 29 535
udziałów po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do jedynego udziałowca Gminy
Miejskiej Tczew, która kapitał zakładowy pokryła w sposób następujący:
- do kwoty 4 899 900,00 zł pokryte wkładem pieniężnym
- do kwoty 9 867 600,00 zł pokryte wniesionym aportem rzeczowym w postaci
nieruchomości, projektu budowlano-wykonawczego budynków wielorodzinnych, prawa
użytkowania wieczystego gruntu oraz ruchomości, a także wierzytelnościami wraz z
należnościami ubocznymi przysługującymi Gminie Miejskiej Tczew z tytułu czynszu najmu lub
dzierżawy.
W okresie pięciu lat zmiany w kapitale zakładowym spółki przedstawiały się następująco:
Lata
Ilość udziałów /
1 udział = 500 zł
Wartość kapitału
zakładowego

2010

2011

2012

2013

2014

20949

20949

21750

23272

29535

10 474 500

10 474 500

10 875 000 *)

11 636 000 **)

14 767 500 ***)

*) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie do niej wkładu niepieniężnego o łącznej
wartości 400 500,00 zł,
**) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie do niej wkładu niepieniężnego o łącznej
wartości 761 000,00 zł,
***) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie do niej wkładu niepieniężnego o łącznej
wartości 3 131 500,00 zł.

28

W 2013 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła decyzję o likwidacji zakładu budżetowego –
Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym i wniesieniu w formie aportu
użytkowanego przez zakład mienia do Spółki TTBS, a także o połączeniu spółek: Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tczewie.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Spółka została zawiązana w dniu 14.11.2000 r. aktem założycielskim sporządzonym w formie
aktu notarialnego, w oparciu o uchwałę nr XXV/222/2000 z dnia 26.10.2000 r. i rozpoczęła
działalność od 01.01.2001 r.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2014 r. wynosi 710.450 zł i dzieli się na 14.209
udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy. Całość udziałów jest własnością Gminy
Miejskiej Tczew.
5. Stocznia Tczew Spółka z o.o. w upadłości
Stocznia Tczew Spółka z o.o. została zawiązana 07.06.1991 r. na podstawie uchwały nr
XIV/100/91 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 marca 1991 r. Postanowieniem Sądu
Rejonowego w Gdańsku Wydziału XX Gospodarczego po rozpatrzeniu wniosku Stoczni Tczew
Sp. z o.o. i Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, w dniu 22.09.2004 r. została
ogłoszona upadłość Stoczni Tczew Sp. z o.o., obejmująca likwidację majątku dłużnika.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.692.050,00 zł i dzieli się na 53.841 udziałów o wartości
nominalnej 50 zł każdy.
Aktualna struktura kapitału:
Wspólnik

Gmina Miejska Tczew
Karat International sp. z o.o.
Pracownicy Stoczni
Ogółem

Ilość posiadanych
udziałów

Wartość udziałów

% kapitału
zakładowego

30 549
18 018
5 274
53 841

1 527 450
900 900
263 700
2 692 050

56,7
33,5
9,8
100,0

We wrześniu 2011 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku wyznaczył sędziego komisarza oraz
powołał syndyka masy upadłościowej.
W listopadzie 2012 roku został ogłoszony I przetarg na zbycie majątku przedsiębiorstwa.
Cenę wywoławczą biegły rzeczoznawca ustalił na 8.300.000,00 zł. Przetarg został
unieważniony chociaż wpłynęła jedna oferta kupna, ale zawierała ona braki formalne.
W marcu 2013 roku został ogłoszony II przetarg cena wywoławcza została obniżona do
kwoty 6.990.000,00 zł. Niestety został on ponownie unieważniony z powodu braku ofert.
Kolejny już III przetarg odbył się na początku maja w przetargu zorganizowanym w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ wzięły udział trzy przedsiębiorstwa: Termika Sp. z o.o. z Gdyni,
Gladpol Sp. z o.o. z Tczewa oraz Admiral Boats S.A. z Bojano. Najlepszą ofertę syndykowi
masy upadłościowej złożyła firma Admiral Boats S.A. specjalizująca się w budowie jachtów.
Z informacji uzyskanych od Syndyk zakończenie postępowania upadłościowego oraz
wykreślenie Spółki z KRS nastąpi do końca 2014 roku.
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6. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
została zawiązana w dniu 07.12.2001 r. przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Agencję
Rozwoju Pomorza S.A. oraz Gminę Miasta Gdynia.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2014 roku wynosił 19.879.000 zł i dzielił się
na 19.879 równych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy, w tym 469 udziałów w
wysokości 469.000 zł zostało pokrytych wniesionym aportem rzeczowym.
7. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z o.o.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. dnia 06.09.2001 r. została wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2014 r. wynosi 255.603.000,00 zł i dzieli się na
255.603 równe udziały o wartości nominalnej 1000,- zł każdy.
Udziały Gminy Miejskiej Tczew w spółkach kapitałowych w poszczególnych latach
przedstawiały się następująco :
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

Nazwa Spółki
Tczewskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Zakład
Utylizacji dpadów Stałych
Sp. z o.o.

Stocznia Tczew
Sp. z o.o. w upadłości

PSSE Sp. z o.o.

PRFPK
Sp. z o.o.

2010

2011

2012

2013

2014

ilość akcji

20 949

20 949

21 750

23 272

29 535

wartość

10 474 500

10 474 500

10 875 000

11 636 000

14 767 500

udział
procentowy

100

100

100

100

100

ilość akcji

570 718

570 718

570 718

570 718

570 718

wartość

28 535 900

28 535 900

28 535 900

28 535 900

28 535 900

100

100

100

100

100

14 209

14 209

14 209

14 209

14 209

710 450

710 450

710 450

710 450

710 450

udział
procentowy

100

100

100

100

100

ilość akcji

16 784

16 784

16 866

16 866

16 866

wartość

8 392 000

8 392 000

8 433 000

8 433 000

8 433 000

udział
procentowy

100

100

100

100

100

ilość akcji

30 549

30 549

30 549

30 549

30 549

wartość
udział
procentowy
ilość akcji

1 527 450

1 527 450

1 527 450

1 527 450

1 527 450

56,70

56,70

56,70

56,70

56,70

7 378

7 378

7 378

7 378

7 378

wartość
udział
procentowy
ilość akcji

7 378 000

7 378 000

7 378 000

7 378 000

7 378 000

3,88

3,08

3,08

2,89

2,89

100

100

100

100

100

wartość

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

udział
procentowy

0,51

0,50

0,50

0,50

0,50

udział
procentowy
ilość akcji
wartość
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III . REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH
3.1. ZADANIA WŁASNE
3.1.1. GOSPODARKA FINANSOWA ( BUDŻET)
Podstawowe wielkości i charakterystykę budżetu miasta w latach 2010–2014 obrazują
załączone tabele:
zał. Nr 1 zestawienie planowanego i wykonanego budżetu miasta w latach 2010–
2014 - dochody,
zał. Nr 2 zestawienie planowanego i wykonanego budżetu miasta za lata
2010-2014 – wydatki,
zał. Nr 3 zestawienie planowanych nakładów na wydatki inwestycyjne w latach
2010–2014,
zał. Nr 4 zestawienie wielkości stawek podatku od nieruchomości według stawek
Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2010–2014,
zał. Nr 5 zestawienie wielkości stawek podatku od środków transportowych według
stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2010– 2014,
zał. Nr 6 wykaz zobowiązań Gminy Miejskiej Tczew wynikających z zawartych umów
a przypadających do spłaty na dzień 30.06.2014r.
zał. Nr 7 zestawienie wielkości stawek podatku od posiadania psów w mieście wg
stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2010 – 2014,
Zestawienie

ogólnych

danych

dotyczących

budżetu

miasta

za

lata

2010-2014

w zestawieniu zbiorczym przedstawia się następująco:
w zł

Lp.

Źródła dochodów

2010

2011

2012

2013

Plan na
30.06.2014

1

2

3

4

5

6

7

I

Dochody

140 764 762

160 286 261

181 749 517

165 860 422

170 205 762

II.

Wydatki

157 878 728

180 142 380

184 942 234

171 656 663

178 453 642

III

Nadwyżka(+)/Deficyt(-)

-17 113 966

-19 856 119

-3 192 717

-5 796 241

-8 247 880
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DYNAMIKA
ZMIAN
DOCHODÓW
I
WYDATKÓW
W
LATACH
w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiała się następująco:

2010-2014

w%

Lp.

Źródła dochodów

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

1

2

3

4

5

6

I

Dochody

113,87

113,39

91,26

102,62

II.

Wydatki

114,10

102,66

92,82

103,96

Jak wynika z powyższych zestawień największy wzrost wydatków nastąpił w 2011 roku – 180
mln zł i w 2012 roku – blisko 185 mln zł, kiedy to realizowane były największe miejskie
inwestycje dofinansowane ze środków unijnych, tj.:
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• „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie”
dofinansowanego
Województwa

w

ramach

Pomorskiego

Regionalnego
na

lata

programu

2007-2013

Operacyjnego

dla

współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

• „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

• „Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013”
Realizacja w/w zadań miała przełożenie na wielkość dochodów budżetu miasta, które dzięki
refundacji z Unii Europejskiej osiągnęły w 2012 roku rekordową wielkość prawie 182 mln zł.
Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł ich powstawania w latach 2010-2014
ukształtowała się, jak niżej:

Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem

Źródła dochodów
2010

2011

2012

2013

Plan na
30.06.2014

Dochody własne

34,42%

29,47%

34,82%

30,74%

33,62%

Udziały w dochodach budżetu
państwa

22,83%

22,62%

20,15%

23,42%

24,15%

Subwencje z budżetu państwa

24,82%

25,74%

23,04%

26,01%

26,35%

Dotacje celowe

17,39%

21,87%

21,95%

18,88%

15,70%

0,54%

0,30%

0,04%

0,95%

0,18%

Środki pozyskane z innych źródeł
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Natomiast struktura wydatków budżetu miasta w latach 2010-2014 wg układu
klasyfikacyjnego przedstawia się następująco:
Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem w latach
Wydatki
2010

gospodarka komunalna

2011

2012

2013

Plan na
30.06.2014

9,31%

5,60%

6,07%

7,45%

11,08%

opieka społeczna

20,66%

18,72%

19,48%

22,36%

19,14%

oświata i wychowanie

33,54%

32,03%

32,59%

37,51%

38,07%

kultura, kultura fizyczna

7,20%

8,32%

7,66%

6,38%

6,24%

administracja

8,01%

7,53%

7,31%

10,03%

8,02%

transport i łączność

8,61%

17,35%

6,72%

7,73%

9,64%

obsługa długu

1,15%

1,56%

2,49%

2,24%

2,07%

11,52%

8,89%

17,68%

6,30%

5,74%

pozostałe (w tym m.in..: gosp. mieszkaniowa,
ochrona zdrowia, bezpieczeństwa publiczne)
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Kwota zadłużenia miasta na dzień 30.06.2014r. wynosi 74.359.920 zł i dotyczy zobowiązań z
tytułu wyemitowanych przez miasto obligacji komunalnych w kwocie 74 mln zł i zaciągniętej
pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 359.920 zł. Dzięki korzystnej koniunkturze na
rynku sprzedaży nieruchomości i zmniejszeniu wydatków bieżących rok 2014 zamknie się
deficytem w wysokości 3.632.289 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8.247.880 zł, który
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
Oznacza to, że miasto nie będzie musiało zaciągnąć dodatkowych kredytów i zwiększać
swojego zadłużenia.

3.1.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA TERENAMI
Dla realizacji potrzeb własnych miasta oraz wynikających z zapotrzebowania społeczeństwa
prowadzono sukcesywne opracowywaniem zmian istniejących planów miejscowych jak również
planów szczegółowych.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
W roku 2011 podjęto dwa główne zadania w ramach planowania przestrzennego:
• zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa,
• zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
(dotyczącą dwóch obszarów w mpzp, w których występują tereny obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i zmianę w zakresie
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy).
W roku 2011 kontynuowano prace dotyczące zmiany Studium na podstawie uchwały
podjętej w roku 2009. Po dokonaniu niezbędnych ogłoszeń i przeprowadzeniu procedury
zamówienia publicznego, ostatecznie zawarto umowę z wykonawcą w maju 2011 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
zostało zatwierdzone na sesji Rady Miejskiej w miesiącu październiku 2013 r. uchwałą nr
291/2013 z dnia 31.10.2013 r. Zmieniony dokument stał się podstawą do analizy
poprzedzającej dokonywanie zmian w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego w kierunku takiego przygotowania terenów miasta, aby cele rozwojowe stały
się bardziej efektywne i miały znaczenie dla wzrostu gospodarczego przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju.
Plany miejscowe
W kolejnych latach kadencji podejmowano zmiany ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w celu umożliwienia działań
inwestycyjnych, pro-rozwojowych, lub porządkujących sprawy miejskie. I tak w czerwcu 2011
r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu w obszarach
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. Poprawione zapisy miały umożliwić
efektywniejsze inwestowanie na przedmiotowym terenie. Po przeprowadzeniu wymaganej
prawem procedury, w marcu 2012 r. przyjęto uchwałę o przedmiotowej zmianie.
W maju 2012 r. podjęto działania dotyczące kolejnej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – w sprawie ul. Jedności Narodu i zapisów
dla obszaru Starego Miasta. Przedmiotem zmiany planu była zmiana parametrów ulicy
Jedności Narodu oraz zmiany w przepisach ogólnych dotyczących stref ochrony
konserwatorskiej.
Zmiany części tekstowej Planu dotyczące ochrony konserwatorskiej miały zagwarantować
kontynuację działań estetyzacyjnych przestrzeni publicznych miasta, zapoczątkowanych w
ramach działań rewitalizacyjnych, w oparciu o Program rewitalizacji miasta Tczewa.
W czerwcu 2013 r., na sesji Rady Miejskiej, podjęto kolejne uchwały dotyczące przystąpienia
do sporządzenia zmian planu dla obszarów jak poniżej:
• obszar w granicach działki nr 368 (obręb 5) położonej przy ul. Jagiellońskiej w Tczewie
w jednostce urbanistycznej UMN7 i dotyczy przeznaczenia obszaru w granicach
przedmiotowej działki oraz określenia sposobów jej zagospodarowania i zabudowy.
• obszar „Wielofunkcyjnego centrum usługowego 20-tysięcznej zachodniej dzielnicy
mieszkaniowej UMW4–I” w jednostce urbanistycznej UMW4, obszar w granicach
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•

•

•

•

działki nr 43 (obręb 4) położonej przy ul. Wigury w jednostce urbanistycznej UMN7
oraz jednostkę urbanistyczną UP3 i dotyczy:
dla „Wielofunkcyjnego centrum usługowego 20-tysięcznej zachodniej dzielnicy
mieszkaniowej UMW4–I” w jednostce urbanistycznej UMW4 - przeznaczenia
fragmentu terenu oraz wskaźników zagospodarowania terenu,
dla obszaru w granicach działki nr 43 (obręb 4) położonej przy ul. Wigury w jednostce
urbanistycznej UMN7 - przeznaczenia fragmentu terenu oraz wskaźników
zagospodarowania terenu,
dla jednostki urbanistycznej UP3 – doprowadzenie do spójności zapisów studium i
planu miejscowego w zakresie ustalenia dopuszczonej powierzchni sprzedaży
obiektów handlowych oraz weryfikacja wskaźników zagospodarowania terenu dla
obszarów konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.
obszar „Wielofunkcyjnego zespołu przy ul. Kasztanowej–UMW4–IV” w jednostce
urbanistycznej UMW4 i dotyczy przeznaczenia terenów znajdujących się w tym
obszarze oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Po realizacji właściwych procedur, powyższe uchwały zostały podjęte na sesji Rady Miejskiej
w marcu 2014 r. Również na tej sesji podjęto uchwały o przystąpieniu do kolejnych zmian
ustaleń planu miejscowego:
• w rejonie ul. Kościuszki i al. Zwycięstwa w Tczewie,
• obejmującego tereny w rejonie ulic ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia w
Tczewie,
• w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Saperów w
Tczewie (dawna jednostka wojskowa),
• osiedla Górki w Tczewie (dawny poligon).
Dwie ostatnie zmiany mają związek z wyprowadzeniem jednostki wojskowej z Tczewa i
przygotowaniem podstawy planistycznej poprzez opracowanie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W ramach prac przed-planistycznych rozpoczęte zostały w roku 2014 prace projektowe dla
opracowania studium przebiegu ulicy Nowej Głowackiego wraz z określeniem zasad obsługi
transportowej terenów po sadach przy ul. Bałdowskiej. Wynik prac jest zaplanowany na
październik. Zaprogramowanie przebiegu nowej ulicy zbiorczej obszarowej umożliwi
podjęcie planowania obszaru byłych sadów Malinowskich zgodnie z rekomendacją studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na przygotowanie
nowych terenów rozwojowych, przy dobrym rozwiązaniu komunikacyjnym, zintegrowanym z
układem komunikacji miasta.
W zakresie ochrony zabytków
Tczew to miasto o ponad 750-letniej historii. Świadectwem tego są zabytki zachowane w
różnym stopniu od przełomu XIII-XIV w., aż po wiek XX. Zabytki objęte są ochroną poprzez
wpis do rejestru zabytków lub zapisy miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta. W planach wyznaczone są strefy ochrony konserwatorskiej
obejmujące zabytkowy układ urbanistyczny Starego Miasta, historyczne przedmieścia,
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historyczne budynki i tereny zieleni historycznej, a także strefę ochrony widokowej i strefy
ochrony archeologicznej. W planach ochroną objęte są zabytki nieruchome znajdujące się w
gminnej ewidencji zabytków, liczącej ponad 800 obiektów, z czego 18 znajduje się również w
rejestrze zabytków województwa pomorskiego.
W okresie sprawozdawczym:
• 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:
Tabela.1. Sprawy z zakresu właściwości WKZ w Gdańsku przez Gmin Miejską Tczew:
L.p
1

2
3

4

5

rok
wydawano pozwolenia wymagane przy prowadzeniu prac konserwatorskich
lub robót budowlanych, przy dokonywaniu podziałów, przy umieszczaniu
urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach
zabytkowych, przy podejmowaniu innych działań, które mogłyby prowadzić
do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych
uzgadniano pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów i
obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków
uzgadniano projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów
zabytkowych oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
ujętych w gminnej ewidencji zabytków
wydawano wstępne uzgodnienia /opinie/ odnośnie przeprowadzenia 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
przygotowano /opracowano/ informacje na temat obiektów znajdujących się
w strefach ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego lub ujętych w gminnej ewidencji
oraz wydawanie zaleceń w zakresie prowadzenia prac inwestycyjnych przy
tych obiektach

2011

2012

2013

2014

28

20

16

11

51

50

46

6

1

0

0

0

54

67

41

30

12

12

15

9

oraz przygotowywano dla Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Gdańsku sprawozdania z prowadzenia spraw objętych porozumieniem (sprawozdania
półroczne i roczne).
•

prowadzono procedurę związaną z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach
zabytkowych oraz ich rozliczanie poprzez:
ocenę i weryfikację złożonych wniosków,
złożenie przygotowanych materiałów Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta celem
przyznania środków,
ocenę złożonego przez beneficjenta sprawozdania z wykonania prac, na które została
udzielona dotacja lub zostały przekazane środki pod względem poprawności formalnej,

38

ocenę złożonego przez beneficjenta sprawozdania z realizacji tych prac pod względem
merytorycznej zgodności z zawartymi w umowie zamierzeniami,
analizę wydatkowania środków, na które została udzielona lub udzielona i przekazana
dotacja.
Poniższa tabela przedstawia prace konserwatorskie, roboty budowlane zrealizowane przy
udziale dotacji Gminy Miejskiej Tczew w poszczególnych latach :
rok
2011

zabytek/adres
ołtarz główny (nr rej. B/304) w kościele
parafialnym
rzymskokatolickim
p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. (dawny nr rej.
A/430 - obecny nr rej. 563 ), ul.
Wyszyńskiego 6, Tczew
kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta), ul. Krótka 11, Tczew

2012

ołtarz główny (nr rej. B/304) w kościele
parafialnym
rzymskokatolickim
p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. (dawny nr rej.
A/430 - obecny nr rej. 563 ), ul.
Wyszyńskiego 6, Tczew

dom z reliktami gotyckiej baszty i murów
miejskich zachowanymi w piwnicy oraz przy
elewacji wschodniej wraz z działką (nr rej.
zab. A-1848), ul. Wyszyńskiego 8, Tczew
2013

ołtarz główny (nr rej. B/304) w kościele
parafialnym
rzymskokatolickim
p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. (dawny nr rej.
A/430 - obecny nr rej. 563 ), ul.
Wyszyńskiego 6, Tczew

kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, Pl. Hallera 10, Tczew
kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, Pl. Hallera 22, Tczew
kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, ul. Mickiewicza 12, Tczew

rodzaj prac
przeprowadzenie prac
konserwatorskich
przy późnobarokowym ołtarzu
głównym w kościele p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. (II etap
prac - uszaki głównej kondygnacji)
wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, remont elewacji,
remont więźby dachowej i pokrycia
dachu
przeprowadzenie prac
konserwatorskich
przy późnobarokowym ołtarzu
głównym w kościele p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. (III etap
prac - konserwacja górnej
kondygnacji retabulum)
remont dachu, opierzeń i naprawę
kominów w budynku
(+ dokumentacja)

przeprowadzenie prac
konserwatorskich
przy późnobarokowym ołtarzu
głównym w kościele p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. (IV etap –
konserwacja obrazu olejnego na
płótnie „Ukrzyżowanie”)
remont elewacji frontowej
(odnowienie i uzupełnienie tynków,
wymiana parapetów i obróbek
blacharskich)
remont elewacji frontowej
(odnowienie i uzupełnienie tynków,
remont rynien i rur spustowych
wraz z obróbką blacharską)
remont elewacji frontowej
(odnowienie i uzupełnienie
tynków/cegieł, wymiana parapetów
i obróbek blacharskich)

kwota dotacji
35 000 zł

35 000 zł

Σ = 70 000 zł
29 625 zł

38 375 zł

Σ = 68 000 zł
30 000 zł

3 100 zł

3 600 zł

6 100 zł
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2014

kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, ul. Podgórna 22, Tczew

remont elewacji frontowej
(odnowienie i uzupełnienie tynków,
remont rynien i rur spustowych
wraz z obróbką blacharską)

kościół parafialny rzymskokatolicki p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. (dawny nr rej.
A/430 - obecny nr rej. 563 ), ul.
Wyszyńskiego 6, Tczew

przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy barokowym
feretronie (dwustronnym obrazie
procesyjnym) w płaskorzeźbionej
ramie wraz ze stolikiem
wymiana stolarki okiennej

kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, ul. J. Dąbrowskiego 23,
Tczew
kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, ul. ul. Garncarska 1-2, Tczew

kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, ul. Podgórna 6, Tczew

kamienica (na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – układ urbanistyczny
Starego Miasta, ul. Skromna 6, Tczew

remont elewacji (odnowienie i
uzupełnienie tynków, malowanie,
remont/wymianę rynien i rur
spustowych wraz z obróbką
blacharską) w budynku przy
remont elewacji (odnowienie i
uzupełnienie tynków, malowanie,
remont/wymianę rynien i rur
spustowych wraz z obróbką
blacharską), wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej
na remont elewacji (odnowienie i
uzupełnienie tynków, malowanie,
remont/wymianę rynien i rur
spustowych wraz z obróbką
blacharską), i wymianę stolarki
okiennej

7 200 zł

Σ = 50 000 zł
19 400 zł

2 700 zł

10 500 zł

11 000 zł

6 400 zł

Σ = 50 000 zł

3.1.3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, ODPADAMI KOMUNALNYMI,
OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
3.1.3.1.
a)

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK Sp. z o. o.). Na system ujmowania i dystrybucji
wody pitnej na terenie miasta składają się:
- ujecie wody w Parku Miejskim „Park”
- ujecie wody „Motława”
- zbiornik „Górki”
- wodociągowa sieć rozdzielcza.
Tczewskie ujęcia wód podziemnych posiadają 19 czynnych studni głębinowych. Głębokość
wydobycia wody osiąga 180 m.
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Ujęcie „Park” - dostarcza średnio około 3 000 m3/dobę wody do spożycia dla 25 000
mieszkańców Tczewa zamieszkujących południową część miasta, której granicami są od
północy: ul. Sobieskiego, od południa osiedle Czyżkowo.
Ujęcie „Motława” - dostarcza średnio około 6 000 m3/dobę wody do spożycia dla 40 000
mieszkańców Tczewa (w tym 600 mieszkańców wsi Rokitki) zamieszkujących północnowschodnią część miasta, której granicami są: od wschodu osiedle Witosa, od strony
północno-wschodniej osiedle Suchostrzygi od północy osiedle Staszica.
Zbiornik retencyjny „Górki” - znajduje się na osiedlu „Górki” przy ul. Głowackiego. Zbiornik
posiada pojemność 5 000 cm3 i napełniany jest w godzinach nocnych z magistrali
wodociągowej.
Laboratorium badania wody w ZWiK Sp. z o. o. prowadziło na bieżąco badania jakości wody
w ramach kontroli wewnętrznej zarówno poszczególnych studni jak i wody uzdatnionej.
Dodatkowo Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie systematycznie kontrolowała jakość
wody pochodzącej z ujęć „Park” i „Motława”. W okresie kadencji zaopatrzenie ludności
w wodę było bardzo dobre. Wydział nie odnotował skarg w tym zakresie. Parametry
jakościowe wody określa się jako dobre. ZWiK Sp. z o. o. prowadził modernizację sieci i
urządzeń wodociągowych. W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona
do sieci wodociągowej odpowiada standardom obowiązującym w Unii Europejskiej.
Rozbudowano sieć wodociągową łącznie o 6,7 km.
W zakresie gospodarki ściekowej główne działania w latach 2010-2014, polegały na
rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych - łącznie o 9,89 km. Sieć kanalizacyjna
obsługująca mieszkańców Tczewa wyposażona jest w dziewięć lokalnych przepompowni w
pełni zautomatyzowanych. System monitoringu zapewnia stałą kontrolę pracy
przepompowni, prowadzoną z siedziby ZWiK Sp. z o. o. oraz natychmiastową reakcję w
przypadku awarii. Ścieki doprowadzane są do Głównej Przepompowni Ścieków "Czatkowy"
gdzie przebiega proces wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki
kierowane są do Oczyszczalni Ścieków. Oczyszczalnię ścieków oddano do eksploatacji wiosną
1998r. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w latach 2010-2014
nie przekraczały dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co oznacza
spełnienie warunków pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika oczyszczalni. Na
podstawie osiągniętych wyników można stwierdzić, że oczyszczalnia ścieków w Tczewie
spełnia nie tylko standardy określone dla oczyszczalni od 15 000 do 99 999 RLM ale również
bardziej zaostrzone wymagania, które obowiązują dla oczyszczalni powyżej 100 000 RLM.
Osiągnięta niska zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni
w ostatnich latach jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian
technologicznych i ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków. W porównaniu z
innymi dużymi obiektami, oczyszczalnia ścieków w Tczewie odznacza się wyjątkowo wysoką
efektywnością usuwania związków azotu ze ścieków. Osiągniecie tak dobrych wyników w
zakresie redukcji zanieczyszczeń i obniżenia wielkości ładunków zanieczyszczeń organicznych
(ChZT) i metali ciężkich w ściekach oczyszczonych, wpłynęło na znaczne obniżenie opłat
środowiskowych z tytułu wprowadzania ładunku do odbiornika (rzeki Wisły).
Długość czynnej sieci wodociągowej (stan na I połowę 2014 roku) wynosiła 175,1 km,
w tym:
• magistrala przesyłowa – 12,3 km,
• rozdzielcza sieć uliczna – 118,3 km,
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• podłączenia do budynków i innych obiektów – 44,5 km.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej (stan na I połowę 2014 roku) wynosiła 152,3 km, w tym:
• kolektor – 119,8 km,
• podłączenia do budynków i innych obiektów – 32,5 km.
b) w zakresie ochrony wód powierzchniowych
Na terenie miasta Tczewa i w jego pobliżu znajduje się stosunkowo dużo małych zbiorników
wodnych (stawy, oczka wodne) oraz Kanał Młyński, Struga Subkowska, rzeka Motława
i Wisła, które stanowią naturalne odbiorniki wód opadowych. Ochrona otwartych zbiorników
wód powierzchniowych jest ściśle określona ustawą Prawo Wodne oraz ustawą Prawo
ochrony środowiska. W północno-zachodniej części miasta znajduje się cały system rowów
melioracyjnych, które są doraźnie oczyszczane. W ramach działań przeciwpowodziowych w
rejonie Kanału Młyńskiego i rzeki Motławy prowadzono sukcesywnie oczyszczanie tych
rowów. Utrzymywanie w należytym stanie systemu rowów melioracyjnych, dopływów Strugi
Subkowskiej i Motławy oraz udrożnienie Kanału Młyńskiego realizowano przy udziale
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Wszystkie wyloty zrzutów ścieków opadowych do rzeki Wisły i Kanału Młyńskiego zostały
zinwentaryzowane i uzyskano aktualne pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie wód
opadowych do w/w odbiorników. Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód
powierzchniowych jest uwarunkowane systematycznymi działaniami na szeregu
płaszczyznach, w tym m.in. systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym
odprowadzaniem wód opadowych, uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych
modernizacjach i dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru miasta (na I
połowę 2014 roku stopień skanalizowania wynosił 96%).
Długość sieci kanalizacji deszczowej na I połowę 2014 roku wynosiła 52,3 km.

● podstawowe wielkości charakteryzujące działalność ZWiK w zakresie odprowadzania
ścieków i zaopatrzenia w wodę
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie
miasta przedstawia się następująco:
- sieć wodociągowa:
Lp.

Wyszczególnienie /km/

2010

2011

2012

2013

2014
I półrocze

1.

Magistrala przesyłowa

11,0

11,0

12,356

12,356

12,356

2.

Rozdzielcza sieć uliczna
Podłączenia do budynków innych
obiektów
Łączna długość sieci

115,5

117,5

117,963

118,352

118,843

43,7

44,1

44,152

44,517

44,617

170,2

172,6

174,471

175,225

175,816

3.
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- sieć kanalizacji sanitarnej:
Lp

Wyszczególnienie /km/

2010

2011

2012

2013

1.
2.

Sieć kanalizacji sanitarnej /km/
Podłączenie do budynków i innych obiektów
Łączna długość sieci

110,8
31,8
142,6

111,1
31,9
143,0

116,973
32,154
149,127

119,894
32,597
152,491

2014
I półrocze
120,145
32,67
152,815

Produkcja i sprzedaż wody i odbiór ścieków w poszczególnych latach przedstawiał się
następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

1. Produkcja wody m3
2. Sprzedaż wody ogółem
- gospodarstwa domowe m3

2010

2011

2012

2013

3 055 600
2 715 900

2 880 089
2 635 045

2 957 899
2 611 847

3 017 616
2 549 135

2014
I półrocze
1 507 961
1 255 369

2 256 300

2 233 629

2 196 869

2 128 565

1 042 590

459 600

401 416

414 978

420 570

212 779

2 667 200

2 700 439

2 686 246

2 640 304

1 344 461

2 338 800

2 333 710

2 291 869

2 239 051

1 135 525

328 400

366 729

394 377

401 253

208 936

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

ZWiK realizował następujące zadania inwestycyjne i remontowe:
Lp.

Nazwa zadania

2010

2011

2012

2013

2014
I półrocze

1. Sieć wodociągowa
- ilość zadań (szt)

3

10

5

7

1

- długość

(mb)

2 984,00

1 863,80

-

-

299,40

- koszt

(zł)

1 231 930,86

441 320,86

288 255,07

544 843,65

118 920,24

1

1

4

12

-

2. Sieć sanitarna
- ilość zadań (szt)
- długość

(mb)

326,00

5 069,90

-

-

-

- koszt

(zł)

381 236,30

6 841 362,48

914 734,36

810 565,21

179 600,00

13

10

10

12

8

1 339 476,14

1 146 091,49

1 423 171,71

1 296 575,50

595 778,77

23 500,00

17 282,00

538 149,85

-

-

270 240,76

158 271,50

112 833,26

158 101,15

483 410,84

300 111,39

351 999,47

216 782,19

261 919,12

89 732,75

3. Zadania remontowe
- ilość zadań (szt)
- koszt

(zł)

4. Stacje uzdatniania
wody (zł)
5. Oczyszczalnie ścieków
(zł)
6. Zakupy inwestycyjne
(zł)

c) w zakresie gospodarki odpadów stałych

Jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej w Tczewie jako Zakład Utylizacji Odpadów Stałych
Sp.
z o.o. realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie miasta Tczewa. Poza
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bieżącą eksploatacją istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów
obojętnych, Spółka prowadziła prace związane z budową Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Tczew (RIPOK Tczew). Budowa RIPOK Tczew realizowana jest jako projekt
„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. W dniu 24 stycznia 2014 roku Zakład
uzyskał statut RIPOK Tczew. W efekcie uruchomienia RIPOK Tczew uzyska się odzysk
surowców, ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko,
minimalizację objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne
unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i
unijnymi wymogami prawnymi.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowany na terenie miasta Tczewa obejmował
następujące zadania:
• budowa sortowni odpadów surowcowych,
• budowa linii biochemicznego przetwarzania odpadów organicznych,
• budowa linii demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• budowa zaplecza socjalnego,
• budowa magazynu odpadów niebezpiecznych,
• budowa nowej kwatery składowiska odpadów,
• budowa garaży i warsztatu podręcznego,
• realizacja infrastruktury technicznej (drogi i place, wodociąg, gospodarka ściekowa,
energetyka, ogrodzenie),
• budowa drogi dojazdowej,
• rekultywacja istniejącego składowiska odpadów.
Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską, ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. ZUOS Sp. z o. o. na
realizację „Regionalnego systemu gospodarki odpadami Tczew” uzyskał dofinansowanie w
wysokości 93 480 440 zł, co stanowi 77,59% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Zaplanowano, że RIPOK Tczew, obsłuży obszar w regionie wschodnim z łączną liczbą 238 356
mieszkańców. W celu spełnienia ww. założenia, Prezydent Miasta Tczewa w latach 20102013 zawarł porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania
zadania własnego w zakresie utrzymywania składowisk odpadów z Gminami: z Gminami:
Miejska Malbork, Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew,
Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna,
Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary
Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew.
Decyzją Sejmu RP, będącej konsekwencją zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej,
wszystkie gminy, w tym również Gmina Miejska Tczew, od dnia 1 lipca 2013 r. zostały
zobowiązane do całkowitej zmiany systemu odbioru śmieci. Gmina przejęła obowiązek
odbierania odpadów od mieszkańców, a mieszkańcy wnoszą opłatę za gospodarowanie
odpadami do Gminy. Dotychczas podstawą odbioru odpadów komunalnych oraz płatności za
wykonaną usługę była indywidualna umowa właściciela nieruchomości z wybranym przez
siebie przedsiębiorcą. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na
właścicieli nieruchomości zamieszkałych nałożony został obowiązek składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie wprowadzono dwa sposoby zbierania odpadów
komunalnych:
• selektywny
− makulatura - pojemnik lub worek niebieski
− szkło - pojemnik lub worek zielony
− tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - pojemnik lub worek
− żółty
− popioły - pojemnik metalowy
• nieselektywny (odpady zmieszane)
W nowym systemie gospodarki odpadami został nałożony na gminę obowiązek rozpisania
przetargu na wybór podmiotu, który będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości
zamieszkałych. W Gminie Miejskiej Tczew w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono
wykonawcę konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Usługowe Clean – Bud Sp. J. oraz
Partner - Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres
18 miesięcy tj. od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
Odpady komunalne z terenu gminy Miejskiej Tczew trafiają do Zakładu Utylizacji Odpadów
Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.
W zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy, gmina
zorganizowała punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tak zwany PSZOK.
Zestawienie ilości odebranych odpadów w latach 2013/2014 poszczególnych frakcji z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy

Rodzaj
odpadu

Od 01.07. 2013 r.
do
31.12.2013 r.
6 277,38

01.01.2014 r.
do
30.06.2014 r.
5 721,78

246,60

235,22

opakowania z tworzyw sztucznych

301,76

320,60

opakowania ze szkła

264,60

324,94

36,22

28,82

101,94

257,84

0,80

0,97

7 229,30

6 890,17

niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

opakowania z tektury
papieru

i

odpady wielkogabarytowe
popioły
zużyty sprzęt elektryczny
elektroniczny
SUMA

i
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Odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w latach 2013/2014
Miesiąc

Od 01.07.2013 r.

opakowania z papieru i tektury

01.01.2014 r. do
30.06.3014 r.

0,49
2,78
0,50
0,48

1,26
5,55
0,01
13,24

0

0,01

24,43

16,90

177,30

145,64

14,04

7,58

27,84

60,37

odpadowa papa

0

0,08

materiały izolacyjne

0

0,92

31,76

27,13

0

0,38

0

0,26

3,78

7,77

ulegające biodegradacji

49,12

53,09

odpady wielkogabarytowe

13,06

20,92

2,56

0,16

17,27

1,81

365,41

363,08

opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania metalowe
opakowania ze stali
opakowania zawierające
niebezpieczne

pozostałości

zawierające

składniki

zużyte opony
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

i remontów

gruz ceglany
zmieszane odpady z
materiałów

betonu, gruzu ceglanego odpadowych

odpady z budowy, remontów i demontażu
farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze
baterie i akumulatory inne niż wymienione
zużyte urządzenia elektryczne

urządzenia zawierające freony
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Suma

w 20 01 33

Od sierpnia 2013r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Tczew,
a konsorcjum: P.U. CLEAN-BUD – PUM na odbiór przeterminowanych leków od
mieszkańców. Zbieranie powyższych odpadów prowadzone jest w dziewięciu aptekach, które
wyraziły chęć uczestnictwa w programie. Leki zbierane od mieszkańców składowane są w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
3.1.3.2.

OCHRONA ŚRODOWISKA

a) w zakresie poprawy stanu atmosfery
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W czasie trwania kadencji prowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców miasta
Tczewa na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach. Podjęto
następujące działania:
• emisja spotu informacyjnego na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych
piecach i kominkach - w lokalnej stacji telewizji TeTka i na monitorach LCD
znajdujących się w 26 autobusach komunikacji miejskiej,
• wydrukowane plakaty wywieszone zostały w budynkach, w których nie ma ogrzewania
centralnego, szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, Spółdzielniach
Mieszkaniowych, tablicach Urzędu Miejskiego i słupach ogłoszeniowych rozstawionych
na terenie miasta,
• wydrukowane ulotki informacyjne na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych
piecach i kominkach, rozdano wśród mieszkańców miasta, w placówkach edukacyjnych
i podczas interwencji i rutynowych działań Straży Miejskiej,
• podejmowano działania edukacyjne w ramach działalności Pracowni Edukacji
Ekologicznej, kierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i dzieci
przedszkolnych,
• prowadzono działalność informacyjną dotyczącą jakości powietrza poprzez bieżące
pomiary zanieczyszczeń, zamieszczane na stronie internetowej fundacji ARMAAG oraz
ich prezentację na panelu informacyjnym, zainstalowanym w Urzędzie Miejskim i na
terenie zintegrowanego węzła transportowego, w sąsiedztwie galerii handlowej.
Poprawa dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Tczewa
następuje poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych,
komunalnych i komunikacyjnych. Procesem ciągłym w mieście jest likwidacja lokalnych
kotłowni węglowych i podłączanie ich do centralnego systemu ciepłowniczego lub
prowadzenie modernizacji związanej z przejściem na paliwo ekologiczne, tj. gaz ziemny
lub olej opałowy. W chwili obecnej na terenie miasta pozostało jeszcze wiele
indywidualnych kotłowni opalanych węglem. Od 2012 roku Gmina Miejska Tczew
przyznaje dotacje na dofinansowanie zmiany ogrzewania. Dofinansowaniu podlegały
wykonane modernizacje źródeł energii cieplnej z węglowego na ekologiczne w
budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta Tczewa, dotacje
przyznawano:
• w 2012 roku dotacja celowa była przyznawana zgodnie z regulaminem, który stanowił
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. Gmina Miejska Tczew dofinansowała zmianę
ogrzewania w 41 lokalach mieszkalnych w kwocie 80 733,50 zł.
• w 2013 roku dotacja celowa była przyznawana zgodnie z regulaminem, który stanowi
załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia
dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii
cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” (edycja 2013 rok). Dotacje
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otrzymało 56 wnioskodawców. Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie
zadania w ramach konkursu organizowanego Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ze środków budżetu miasta
wydatkowano kwotę 153 786,75 zł, środki zrefundowane w formie dotacji przyznanej
Gminie Miejskiej Tczew wyniosły 62 235,58 zł.
• w 2014 roku dotacja celowa będzie przyznawana zgodnie z regulaminem, który
stanowi załącznik do uchwały Nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27
lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na
dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach
konkursu „Czyste powietrze Tczewa” (edycja 2014 rok). W 2014 roku wpłynęło 15
wniosków, inwestycje są w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi do 31.10.2014 r.
W latach 2010-2014 prowadzona była bieżąca działalność informacyjna dotycząca jakości
powietrza poprzez zamieszczanie wyników pomiarów zanieczyszczeń na stronie internetowej
Fundacji
www.armaag.gda.pl,
stronie
internetowej
projektu
AIRPOMERANIA
www.airpometania.pl, na panelu informacyjnym zainstalowanym w hallu głównym budynku
Urzędu Miejskiego oraz na panelu zewnętrznym zakupionym w ramach środków z projektu
AIRPOEMRANIA, który znajduje się przy Galerii Kociewskiej. Wyświetlane wyniki pomiarów
stężeń substancji i parametrów meteorologicznych w tzw. czasie prawie rzeczywistym
pochodziły ze stacji monitoringu w Tczewie. Bieżącą obsługę on-line stanowiska w zakresie
merytorycznym prowadzi Fundacja ARMAAG. Informacja na temat wyników pomiarów jest
prezentowana w formie czytelnej dla każdego mieszkańca, propagując wiedzę o stanie
środowiska a także umożliwiając władzom miasta racjonalne zarządzanie środowiskiem
w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza.
Długoterminowa obserwacja prowadzona w wymagany przez przepisy sposób potwierdza
pozytywne zmiany w jakości powietrza w Tczewie w zakresie oceny średnio
i długookresowej. Innego rodzaju spostrzeżenia mogą dotyczyć oceny chwilowej tzw.
epizodów związanych z konkretną sytuacją meteorologiczną, specyficznym sposobem
ogrzewania lub zdarzeniem nadzwyczajnym (awarią). Wpływ na poprawę jakości powietrza
mają zarówno działania w zakresie ograniczenia emisji (zmiana paliwa stałego na gaz lub
podłączenie do sieci ZEC Tczew, poprawa jakości spalania, systematyczne sprzątanie ulic i
placów) jak i średnioroczna sytuacja meteorologiczna (silne wiatry powodują dobre
wentylowanie).
Na terenie miasta Tczewa w latach 2011-2013 wykonano szereg inwestycji związanych
z poprawą nawierzchni dróg i poprawiających płynność ruchu W ramach inwestycji
miejskich oraz wspieranych z innych źródeł wykonano:
• przebudowę ul. Spółdzielczej i Andersa,
• zakończono budowę wiaduktu w ul. Wojska Polskiego,
• wybudowano odcinek (dług.4,5 km) drogi wojewódzkiej nr 224 (od skrzyżowania
ul. Jagiellońskiej i Armii Krajowej, w granicach administracyjnych Tczewa do węzła
autostrady A-1 w Stanisławiu ),
• wybudowano odcinek ul. Nowosuchostrzyckiej (obowiązująca nazwa –al. Kociewska ).
Działania te spowodowały zmniejszenie emisji pyłu PM10.
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Wpływ na jakość powietrza ma również uporządkowanie ruchu komunikacyjnego w rejonie
dworca PKP, w wyniku zakończenia jednej z największych tczewskich inwestycji ostatnich lat
– zintegrowanego węzła transportowego.
e) w zakresie ochrony zieleni

Zadanie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2010 - 14 realizowała „Zieleń
Miejska” Sp. z o. o. - podmiot wybrany w drodze postępowania o zamówienie publiczne. Po
przeprowadzeniu w 2010 r. inwentaryzacji miejskich terenów zieleni, uściślono ich
powierzchnie, włączając w nie tereny nowo zagospodarowane, które dotychczas stanowiły
część nieużytków lub tzw. Terenów osiedlowych. Po przeprowadzonych przetargach, w 2010
r. i 2013 r. zadania dotyczące utrzymania miejskich terenów zieleni wykonuje ponownie
spółka „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Obecnie obowiązuje umowa z dn. 04.12.2013 r. na lata
2014-17. Całkowita wartość zadania na okres świadczenia usług w okresie 2011-13 r.
wyniosła kwotę 5 614 500 zł.
Wartość zadań, w zakresie bieżącego utrzymania miejskich
w poszczególnych latach wyrażała się następującymi kwotami:
2010 r.
1 548 381 zł

2011 r.
1 781 000 zł

2012 r.
1.870.000 zł

2013 r.
1 963 500zł

terenów

zieleni,

2014 r.
2 224 800 zł

Sumaryczne zestawienie miejskich terenów zieleni przedstawiono poniżej
nazwa obiektu

miejsca pamięci (28 obiektów

ogólna pow. terenów (ha)
27,010
37,810
0,027
52,630
20,190
0,150

ogółem:

137,817 ha

parki
skwery, zieleńce i place
samodzielne kwietniki, rabaty, murki, misy i donice
pozostałe tereny osiedlowe i nieużytki
zieleń uliczna

Zakres kompleksowego utrzymania miejskich terenów zieleni obejmował następujące
usługi:
• bieżące utrzymanie czystości obiektów zieleni (parków, skwerów, miejsc pamięci itp.),
• bieżące całoroczne utrzymanie czystości chodników i przejść w obiektach zielonych wraz
z pieszymi ciągami do nich przyległymi,
• bieżące utrzymanie zimowe głównych utwardzonych ciągów komunikacyjnych,
znajdujących się na terenach zieleni wraz z ciągami do nich przylegającymi,
• opróżnianie koszy rozmieszczonych na terenach zieleni wraz z wywozem i utylizacją
odpadów,
• koszenie trawników z zagrabianiem, wywozem i utylizacją pokosu,
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•
•
•
•
•
•

odchwaszczanie krzewów, krzewinek wraz z podlewaniem i nawożeniem,
cięcia pielęgnacyjne krzewów w skupinach i w żywopłotach,
sadzenie i przesadzanie drzew,
cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
bieżące utrzymanie kwietników, rabat, mis i murków kwiatowych z roślinami
sezonowymi, bylinami i krzewami,
utrzymanie rabat różanych.

Poza nadzorowaniem i rozliczaniem zakresu bieżącego utrzymania miejskich terenów zieleni,
prowadzono działania inwestycyjne oraz w zakresie tworzenia nowych terenów zieleni a
także w zakresie interwencyjnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Prace te były
realizowane przez specjalistyczne podmioty, w ramach planowanych środków budżetowych.
Poniższa tabela przedstawia wybrane zrealizowane zadania do dnia 30.06.2014 r. oraz
będące w realizacji.
rok
2010

zadanie
utrzymanie zdrojów wodnych na terenach zieleni
zadania bieżące związane z utrzymaniem i renowacją Parku Miejskiego (alejki, skarpy,
trawniki)
urządzanie i renowacja trawników w terenach zieleni
Interwencyjne prace porządkowe na terenach zieleni
nasadzenia drzew i krzewów w terenach zieleni
utwardzenie części terenu w parku Kopernika
doposażenie placu zabaw w niecce Jedn. Narod
uzupełnienie el. małej architektury w ter. zieleni
Pozostałe zadania bieżące:
montaż elementów małej architektury na terenie Starego Miasta
montaż słupków żeliwnych w ciągu szlaku widokowego
montaż donic na terenie Starego Miasta
nasadzenia na terenie bulwaru nadwiślańskiego
umocnienie skarpy w Parku Miejskim
Zadanie inwestycyjne związane z projektem „Promowanie zrównoważonego rozwoju
poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa”
W ramach projektu powstała ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna wzdłuż brzegu Wisły od
przystani do ujścia Dryboku (strugi Subkowskiej). Ścieżkę wyposażono w elementy małej
architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery), obsadzono zielenią średnią i niską oraz
urządzono stanowiska z lunetami do obserwacji ptaków.
zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego – drzew, krzewów i bylin na miejskie tereny
zieleni

2011

montaż ławek parkowych w rejonie skweru przy ul. Łaziennej
interwencyjne wykonanie cięć pielęgnacyjnych zieleni osiedlowej
interwencyjne oczyszczenie pozostałych terenów miejskich
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wykonanie rabat w rejonie pl. Piłsudskiego i skweru im. Kopernika
interwencyjne oczyszczenie terenu w rejonie al. Kociewskiej
wykonanie trawnika przy murach w rejonie ul. Łaziennej
doposażenie placu zabaw przy ul. Prostej
zakup transportera PTS – elementu małej architektury na pl. Patriotów
urządzenie terenu zieleni w rejonie pl. św. Grzegorza
obsadzenie donic w rejonie pl. J. Piłsudskiego
projekt ławki miłości
wykonanie nawierzchni alejek parkowych
zagospodarowanie miejsca pamięci Batalionu Saperów
Utrzymanie efektów realizacji projektu „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez
wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa”
- naprawa palisady ścieżki przyrodniczej
- wykonanie tablicy informacyjnej
- wykonanie elementów nawierzchni ścieżki przyrodniczej
zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego – drzew, krzewów i bylin na miejskie tereny
zieleni
2012

umocnienie schodów terenowych w Parku Miejskim
wykonanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego w obrębie ścieżki przyrodniczej wzdłuż
Wisły
umocnienie skarpy wiślanej w rejonie strugi Subkowskiej
wykonanie nawierzchni alejki parkowej w Parku Miejskim
cięcia pielęgnacyjne metodą alpinistyczną wybranych drzew
wykonanie dokumentacji projektowej parku osiedlowego w rejonie ul. Żwirki
wykonanie dokumentacji projektowej przejścia od ul. Armii Krajowej
do Szkoły Podstawowej nr 12 w obrębie ul. Topolowej
zagospodarowanie skweru w rej. ul. Bałdowskiej i Nowowiejskiej
zagospodarowanie terenu zieleni w rej. ul. Szewczyka Dratewki
dostawa i montaż stołów do gry w szachy
zagospodarowanie skweru przy ul. Prostej
wykonanie trawników w Parku Miejskim
zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Spółdzielczej
wykonanie chodnika i nasadz. roślin 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
interwencyjne oczyszczenie terenów miejskich, nieujętych w bieżącym utrzymaniu
wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na pl. Patriotów
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wykonanie koncepcji zagospodarowania wykopalisk przy ul. Zamkowej
wykonanie placów do ćwiczeń ruchowych
renowacja kwietników w parku im. Kopernika
urządzenie zieleni na skwerze przy ul. Chopina
Zadania inwestycyjne:
− urządzenie placu do ćwiczeń na świeżym powietrzu (teren przy ul. Żwirki)
− urządzenie osiedlowych terenów zieleni
Zadania związane z utrzymaniem efektów zrealizowanego projektu „Promowanie
zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych
Tczewa” – ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna wzdłuż Wisły
W ramach zadania dokonano uzupełnienia nawierzchni ścieżki z tłucznia, dosadzono
krzewy oraz uzupełniono i naprawiono zniszczone elementy małej architektury (palisada,
ławki i stół)
zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego – drzew, krzewów i bylin na miejskie tereny
zieleni
2013

wykonanie (renowacja) trawników w parku im. Kopernika
wykonanie nawierzchni alejki w Parku Miejskim
urządzenie zieleni na terenie skweru – pl. św. Grzegorza
wykonanie nawierzchni ciągu pieszego w parku im. Kopernika
wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kasztanowej
montaż lunet obserwacyjnych wzdłuż ścieżki przyrodniczej nad Wisłą
wykonanie rabaty gruntowej z herbem miasta przy al. Zwycięstwa
wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej
wykonanie i renowacja trawników przy ul. Kasztanowej
wykonanie rabaty gruntowej przy klubie Przystań
urządzenie placu zabaw na terenie os. Suchostrzygi
obsadzenie roślinami sezonowymi donic na Starówce
nasadzenia uzupełniające roślin ozdobnych w skwerach
pielęgnacja roślin w donicach ustawionych w różnych punktach miasta
wykonanie alejek na skwerze w rejonie al. Solidarności
wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wąskiej
wykonanie utwardzenia wjazdu do parku szkolnego
utwardzenie części terenu parku im. Kopernika (wnęki postojowe)
zagospodarowanie części terenu skweru im. Garnuszewskiego
interwencyjne koszenie nieużytkowanych terenów miejskich
ustawienie i obsadzenie donic betonowych na terenie miasta
utwardzenie terenu w rejonie ul. Okrętowej i Spółdzielczej
uporządkowanie terenów działek (ul. Muscatego)
zagospodarowanie terenu byłego budynku CED

52

urządzenie (doposażenie) placów zabaw na terenie miasta
pozostałe zadania o charakterze porządkowym
zadania inwestycyjne:
− urządzenie 2 placów do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy
ul. Orzeszkowej i Kasztanowej,
− urządzenie osiedlowego terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki (wykonanie nawierzchni
ciągów pieszych i montaż el. małej architektury)
Zadania związane z utrzymaniem efektu zrealizowanego projektu „Promowanie
zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych
Tczewa” – ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna wzdłuż Wisły
W ramach zadania dokonano uzupełnienia nawierzchni ścieżki z tłucznia, dosadzono
krzewy oraz uzupełniono i naprawiono zniszczone elementy małej architektury (palisada i
ławki).
zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego – drzew, krzewów i bylin na miejskie tereny
zieleni
2014
(do 30.06)

wykonanie wycinki drzew na terenie boiska Orlik SP 10
wykonanie umocnienia skarpy przy ul. Iwaszkiewicza
wykonanie utwardzenia alejek w Parku im. Kopernika
montaż urządzeń zabawowych na terenie przy zbiegu ulic: Nowowiejskiej i Bałdowskiej
oraz Przedszkola Nr 8
wykonanie utwardzenia alejek i placu w parku Miejskim

3.1.3.3. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
edukacja ekologiczna
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w latach 2010 - 2014 kierowane były do
różnych grup wiekowych, społecznych, do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców
miasta i okolic.
W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: zajęcia i warsztaty,
projekcje filmów, konkursy,
zajęcia terenowe, kilkudniowe warsztaty ekologiczne,
prezentacje, akcje i programy ekologiczne, kampanie, happeningi, imprezy integracyjne,
stoiska edukacyjne, teatrzyki, działania informacyjne, wydawnicze.
Od 2009 roku
poszerzono ofertę o zajęcia prowadzone w szkołach oraz na Uniwersytecie Gdańskim.
1.

Edukacja dzieci i młodzieży

Konkursy
Rok realizacji
2010
(II półrocze)

Tytuł
Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych
Tczewa wzdłuż brzegu rzeki Wisły – dla nauczycieli (rozstrzygnięcie – uczestnicy ujęci
w sprawozdaniu za I półrocze)
„Zakręcone, odkręcone” – selektywna zbiórka nakrętek
„Życie ukryte w lesie” – konkurs plastyczny dla zimowisk
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2011

XI edycja Konkursu literacko – przyrodniczego „Z ekologią za pan brat”
XII Miejski Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Międzynarodowy Rok Lasów”
IV edycja konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią” pod hasłem „Ze służbowego
notatnika ekologicznego patrolu”
Konkursu Wiedzy o Ziemi dla klas VI – z okazji Dnia Ziemi
IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej „Przyjaciel
Przyrody” dla klas II i III szkół podstawowych
Konkurs dla gimnazjalistów pt. „Przyroda a ekologia”

2012

„Zakręcone, odkręcone”
V edycja konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią”
XII edycja Konkursu literacko – przyrodniczego „Z ekologią za pan brat”
XIII Miejski Konkurs Ekologiczny „ Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii”
X edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej „Przyjaciel
Przyrody” dla klas II i III szkół podstawowych

2013

2014
(I półrocze)

X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi
Konkurs plastyczny „Opiekuj się i pomagaj naszym zwierzętom w mieście”
„Zakręcone, odkręcone”
„Lider segreguje i odzyskuje”
Konkurs plastyczny „Rośliny i zwierzęta naszych jezior” – dla zimowisk
XIV Miejski Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Nasza woda”
XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi pod hasłem „Polskie parki narodowe”
XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej dla klas II i III „Przyjaciel
Przyrody”
„Zakręcone, odkręcone”
XV Miejski Konkurs Ekologiczny „Mieszkamy nad Bałtykiem”
„XII Konkurs Wiedzy o Ziemi” – dla uczniów klas VI szkół podstawowych pod hasłem
„Zielone płuca Ziemi – lasy”
XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej pt. „Przyjaciel Przyrody” –
dla uczniów klas II i III szkół podstawowych
„Lider segreguje i odzyskuje”

Warsztaty i zajęcia edukacyjne dla uczniów
Rok realizacji

2010
(II półrocze)

2011

Tytuł
Spotkania z ornitologią. „Walory przyrodnicze miasta Tczewa – ptaki władcy przestworzy.”
Warsztaty dla przedszkolaków.
„Walory przyrodnicze miasta Tczewa: nasi skrzydlaci przyjaciele”
„Morskie śmietnisko”
„Woda”
„Sposób na śmieci”
„Grzyby – czyściciele naszych lasów”
„Barwy jesieni”
„Zdarzyło się w październiku...”
„Kto zostawił te ślady?”
„Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w okolicach Gdyni 2010”
„Życie ukryte w lesie”
„Morskie śmietnisko”
„Woda”
„Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w okolicach Gdyni 2011”
„Chrońmy nasz Bałtyk”- projekt dla gimnazjalistów
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„Pierwsze spotkania z Morzem Bałtyckim”- projekt dla przedszkoli
„Skąd się bierze węgiel?”
„Sposób na śmieci”
„Segreguj odpady”
„Wiosno, witaj!, „Zwiastuny wiosny”, „Barwy jesieni”, „Przyroda jesienią”, „Jesienne
wędrówki ptaków”
„Płazy zwierzęta dwóch środowisk”
„Najcenniejsza na planecie czyli jak ratować wodę”

2012

„Płytkie morza”
„Rzeka – dar czy utrapienie”
„Grzyby – czyściciele naszych lasów”
„Życie małe i duże czyli kto zostawił te ślady?”
„Morskie śmietnisko”
„Pioruny bogów czyli pozytywna energia”
„Sposób na śmieci”
Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie
Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 2012
„Formy ochrony przyrody w województwie pomorskim”
„Segreguj odpady”
„Klimatyczne ABC – każde dziecko o tym wie”
„Czas na eksperyment! – fascynujące lekcje pełne doświadczeń”
Spotkania z ornitologią. Walory przyrodnicze miasta Tczewa – ptaki władcy przestworzy.
Warsztaty dla przedszkolaków.

2013

„Wiosno, witaj!”, „Zima – trudny czas przetrwania”
„Najcenniejsza na planecie czyli jak ratować wodę”
„Chronimy jeziora i obszary podmokłe”
„Czas na eksperyment! – fascynujące lekcje pełne doświadczeń”
„Sposób na śmieci”
„Segregacja odpadów”/ „Pozytywnie selektywni”
„Życie ukryte w lesie”
„Życie małe i duże czyli kto zostawił te ślady”
„Ziemia – żyjąca planeta”
„Wiosno, witaj !”
„Wędrówki ptaków”
„Skąd się bierze węgiel?”
Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie
„Jak świadomie bytować w przyrodzie?” – podstawy bush-craftingu
„Mieszkamy nad Bałtykiem”

2014
(I półrocze)

„Łowcy owadów”
„Mój przyjaciel gacek”
„Różnorodność biologiczna dla przedszkoli”
Warsztaty ekologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie
„Posegreguj”
„Selektywna zbiórka w naszym mieście”

Akcje, imprezy ekologiczne
Rok realizacji
2010
(II półrocze)

Tytuł
Kampania edukacyjna i promocyjna „EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2010”
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Dzień ekologii – impreza plenerowa ze stoiskiem edukacyjnym
Kampania edukacyjna i promocyjna „EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2011”
2011

Obchody Dnia Ziemi 2011 (zorganizowane w Gimnazjum nr 1)
Happening z okazji Dnia bez Samochodu
Sprzątanie świata
Impreza integracyjna o tematyce odpadowej pt. „Coś z niczego” dla dzieci przedszkolnych
Kampania edukacyjna i promocyjna EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2012

2012

Zadrzewiania terenów wokół szkół i przedszkoli
Sprzątanie świata 2012
Dzień ekologii – impreza na osiedlu Górki (stoisko o tematyce odpadowej)
Ekologiczne stoisko edukacyjne podczas festynu z okazji Dnia Komunalnika w dniu 11
maja – stoisko dla dzieci o tematyce odpadowej.
Kampania edukacyjna i promocyjna „EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2013”

2013

2014
(I półrocze)

Sprzątanie świata 2013
Ekologiczne stoisko edukacyjne podczas pikniku rodzinnego „EKO24”w dniu 31 sierpnia w
ramach programu EKO 24
Dzień Ziemi 2013
Zadrzewianie terenów wokół szkół i przedszkoli
Ekologiczne stoisko edukacyjne podczas Dni Otwartych w ZUOS w dniu 7 maja
Zadrzewianie terenów wokół szkół i przedszkoli
Dzień Ziemi 2014

Akcje i programy ekologiczne
Rok realizacji

Tytuł
Przygoda z Przyrodą 2010 – zajęcia młodego ekologa pt. „Tczew – miasto nad Wisłą a
Rzeka to dar czy utrapienie?”

2010
(II półrocze)

Moje miasto bez odpadów
Recykling w mojej szkole
Selektywna zbiórka odpadów
Sprzątanie Świata
Zielone Zakupy
Przygoda z Przyrodą 2011 – zajęcia młodego ekologa pt. „Życie ukryte w lesie.” ZIMOWISKA
Przygoda z przyrodą 2011 – zajęcia młodego ekologa pt. „Oczami zagrożonego gatunku”
- PÓŁKOLONIE

2011

2012

Tczew – zielone miasto
Moje miasto bez odpadów
Recykling w mojej szkole
Selektywna zbiórka odpadów
Sprzątanie Świata
Tczew – zielone miasto
Przygoda z Przyrodą 2012 – zajęcia młodego ekologa pt. „Pioruny bogów czyli pozytywna
energia” - ZIMOWISKA
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Przygoda z Przyrodą 2012 – zajęcia młodego ekologa pt. „Klimatyczne ABC – każde
dziecko o tym wie” - PÓŁKOLONIE
Zielone Zakupy
Moje miasto bez odpadów
Recykling w mojej szkole
Selektywna zbiórka odpadów
Sprzątanie Świata 2012
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz
Akcja „Przygoda z przyrodą – zajęcia młodego ekologa” – „Chronimy jeziora i obszary
podmokłe” – ZIMOWISKO 2013
Akcja „Przygoda z przyrodą” – zajęcia młodego ekologa
„Pozytywnie selektywni”
2013

2014
(I półrocze)

-

PÓŁKOLONIE 2013 –

Moje miasto bez odpadów
Recykling w mojej szkole
Selektywna zbiórka odpadów
Sprzątanie Świata
Tczew – zielone miasto
Zielone Zakupy
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz
Akcja „Przygoda z przyrodą – zajęcia młodego ekologa” – „Mieszkamy nad Bałtykiem” –
ZIMOWISKO 2014
Moje miasto bez odpadów
Recykling w mojej szkole
Selektywna zbiórka odpadów
Sprzątanie Świata
Tczew – zielone miasto
Zielone Zakupy

2. Edukacja dorosłych

Warsztaty i inne działania dla nauczycieli oraz innych grup dorosłych odbiorców
Rok realizacji
2010
(II półrocze)
2011

Tytuł
Szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych i
gimnazjach
Szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych i
gimnazjach
Szkolenia warsztatowe z aktywnej edukacji ekologicznej dla nauczycieli – „Czas na
eksperyment! – fascynujące lekcje pełne doświadczeń.”
Szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki odpadów w przedszkolach

2012

2013

Szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych i
gimnazjach
„Czas na eksperyment! – fascynujące lekcje pełne doświadczeń” – warsztaty szkoleniowe
dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.
„Warto eksperymentować! Nauczanie przez eksperyment czyli jak rozbudzić ciekawość
świata najmłodszych uczniów” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli.
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2014
(I półrocze)

Szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych i
gimnazjach
„Warto eksperymentować! Nauczanie przez eksperyment czyli jak rozbudzić ciekawość
świata najmłodszych uczniów” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli.
Szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych i
gimnazjach

3.Programy realizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej i inne jednostki w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów
W okresie od II półrocza 2010 r. do I półrocza 2014 r. w tczewskich jednostkach
oświatowych prowadzona była selektywna zbiórka odpadów. Proces edukacyjny dotyczący
prawidłowej gospodarki odpadami odbywał się przy udziale Pracowni Edukacji Ekologicznej
Urzędu Miejskiego.
W okresie sprawozdawczym realizowane były programy:
• „Moje miasto bez odpadów”,
• „Recykling w mojej szkole”,
• „Zielone zakupy”
• konkurs „Zakręcone – Odkręcone”
• konkurs „Lider segreguje odzyskuje”
• „Sprzątanie Świata”
• „Chroń środowisko – pomyśl zanim wydrukujesz”
oraz
• zajęcia edukacyjne o tematyce odpadowej
• szkolenia dla kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych oraz gimnazjum
Moje miasto bez odpadów
W programie edukacji ekologicznej pt. „Moje miasto bez odpadów” udział brały dzieci
z przedszkoli, uczniowie ze szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów z terenu
miasta Tczewa. Poprzez systematyczną selektywną zbiórkę surowców wtórnych uczą się oni
prawidłowych zachowań jak postępować z odpadami.
W latach II półroczu 2010 – I półroczu 2014 r. w ramach programu „Moje miasto bez
odpadów” pozyskano do recyklingu łącznie 264 Mg surowców wtórnych.

ROK
II półr. 2010
2011
2012
2013
I półr. 2014
RAZEM /Mg/

PAPIER [Mg]

PET [Mg]

ALUMINIUM [Mg]

RAZEM [Mg]

15,36
54,75
67,17
67,39
41,38

0,93
4,17
5,34
4,26
2,68

0,01
0,05
0,04
0,04
0,01

16,3
58,97
72,55
71,69
44,07

246,05

17,38

0,15

263,58
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Wykres 1. Ilość zebranych w [Mg] surowców wtórnych przez jednostki oświatowe w programie „Moje
miasto bez odpadów” w okresie od II półroczu 2010 r. do I półroczu 2014r.

Konkurs „Zakręcone – Odkręcone”
Celem konkursu jest przyzwyczajenie uczestników do odkręcania nakrętek z plastikowych
butelek, gdyż wtedy łatwiej zmniejszyć ich objętość przez zgniecenie przed składowaniem i
recyklingiem.
Pozyskano 44,5 Mg nakrętek plastikowych co stanowi ok.15,5 mln szt.
ROK

NAKRĘTKI [Mg]

II półr. 2010

3,29

2011

10,56

2012

9,92

2013

16,18

I półr. 2014

4,50

RAZEM /Mg/

44,45

Wykres 2. Ilość zebranych w [Mg] nakrętek w okresie od II półroczu 2010 r. do I półroczu 2014 r.
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Recykling w mojej szkole
W ramach realizacji Programu - „Recykling w mojej szkole” zbierane były przez uczniów ze
szkół podstawowych, gimnazjów zużyte baterie, kartridże i tonery do drukarek.
Zebrano 4 Mg baterii i 0,8 Mg kartridży.
ROK

BATERIE [Mg]

KARTRIDŻE [Mg]

II półr. 2010

0,54

0,19

2011

1,00

0,19

2012

1,36

0,09

2013

1,09

0,23

I półr. 2014

0,00

0,10

RAZEM /Mg/

3,99

0,80

Wykres 3. Ilość zebranych w [Mg] baterii w okresie od II półroczu 2010 r. do I półroczu 2014 r.

Sprzątanie Świata – Polska
W ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej co roku w naszym mieście,
czynny udział brały dzieci przedszkolne i uczniowie. Zebrano 4 Mg odpadów, które
zanieczyszczały okolice szkół, osiedli, miejsc rekreacji, terenów komunalnych i itp. Zebrane
odpady trafiły na składowisko miejskie.
ROK

ODPADY /Mg/

II półr. 2010

0,78

2011

0,90

2012

1,04

2013

1,20

I półr. 2014

0,00

RAZEM /Mg/

3,92
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Konkurs „Lider segreguje odzyskuje”
Konkurs organizowany jest od września 2013 r.
Celem konkursu jest możliwość wyeksponowania i docenienia zarówno indywidualnych, jak
i klasowych wysiłków na rzecz selektywnej zbiórki i miejsca, jakie zajmie ich szkoła.
Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów opakowaniowych z papieru,
tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych oraz baterii i tonerów.
Konkurs rozgrywany jest w kategorii:
• Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń”
• Zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa”
W I edycji konkursu wzięło udział 3002 uczniów oraz rywalizowało 179 klas.
Inne programy kontynuowane w okresie sprawozdawczym:
•

„Zielone zakupy” – wyeliminowanie opakowań plastikowych tzw. „foliówek” na rzecz
toreb płóciennych - wielokrotnego użycia.
− „Chroń
środowisko – pomyśl zanim wydrukujesz”- zmniejszenie ilości
zadrukowanego papieru, promocja zachowań zmierzających do utrwalenia nawyku
racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi uzytkowników
zestawów komputerowych.

Podsumowanie wyników selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
Prowadzona aktywna akcja edukacyjna dała efekty zwiększenia świadomości ekologicznej
mieszkańców naszego miasta dotyczącej ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
i właściwego z nimi postępowania.
Efektem selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez jednostki oświatowe w okresie
II półroczu 2010 r. – I półroczu 2014 r. było zebranie 313 Mg odpadów, które przekazano do
recyklingu, a niebezpieczne odpady do utylizacji.
Łącznie selektywnie zebrano:
• 246,00 Mg papieru
• 62,00 Mg plastiku
• 0,15 Mg aluminium
• 4,00 Mg baterii
• 0,80 Mg kartridży
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0
Wykres 4. Zestawienie zebranych w [Mg] surowców wtórnych przez jednostki oświatowe w okresie
od II półrocza 2010 r. do I półrocza 2014 r.

Osiągnięcie powyższych wyników było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w programy
ekologiczne dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów,
koordynatorów szkolnej zbiórki surowców wtórnych oraz nauczycieli i rodziców.
PODSUMOWANIE:
W okresie od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2014 roku z różnych form edukacji
ekologicznej przeprowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej skorzystało 48 015
osób.
w tym:
Okresy
cząstkowe
Formy edukacji
Zajęcia stacjonarne (w szkołach, na
UG oraz w PEE - w os./godz.) - z
projekcjami filmów
Konkursy
Happeningi
Imprezy
integracyjne,
przeglądy
twórczości
Akcje plenerowe, stoiska edukacyjne
Zajęcia terenowe jednodniowe
Warsztaty z edukacji ekologicznej
wielodniowe
Szkolenia dla nauczycieli (całodzienne)
stacjonarne (w os.)
Spotkania
informacyjne
(koordynatorzy, komisje)
Razem (bez akcji „Sprzątanie
świata”)
Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
RAZEM:

VI-XII
2010

2011

2012

2013

I – VI RAZEM ŚREDNIA
2014
ROCZNA

2090

3420

3278

2926

2159

13873

3468,25

0
450
340

785
550
108

1102
500
0

892
500
0

778
0
0

3557
2000
448

889,25
500,00
112,00

0
1052
0

0
2626
73

150
1747
85

206
1693
48

323
758
38

679
7876
244

169,75
1969,00
61,00

0

0

81

79

24

184

46,00

53

111

100

78

22

364

91,00

3985

7673

7043

6422

4102

29225

7306,25

5150
9135

4700
12
373

4800
11
843

4140
10562

0
4102

18790
4697,50
48015 12 003,75
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3.1.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Dostawą energii elektrycznej dla miasta Tczewa zajmuje się koncern ENERGA S.A.
W okresie VI kadencji nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną ze
szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i konserwacji sieci
energetycznej.
a) w zakresie zaopatrzenia w energię dla oświetlenia Miasta
Parametry dotyczące oświetlenia Miasta przedstawia tabela
Lp.

2010

2011

2012

2013

2014
I półrocze

1.
2.
3.

Punkty świetlne (szt)
Koszt energii (zł)
Konserwacja
eksploatacja (zł)

5 167
1 241 062
694 882

5 376
5 492
1 350 142 1 310 773
759 988
762 567

5 777
1 568 456
741 577

5 788
632 717
332 755

b) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - ZEC Sp. z o.o.
- w roku 2010
1) Produkcja ciepła wyniosła
- 526 016,420 GJ
2) Łączna sprzedaż ciepła wyniosła
- 444 359,561 GJ
3) Zużycie na cele technologii i ogrzewania wyniosła - 10 400,220 GJ
4) Straty przesyłowe
- 71 256,639 GJ
5) Zużycie paliw technologicznych przedstawia się następująco
Lp.
1.
2.

Kotłownia

Rodzaj paliwa

Wartość zużycia

KT - 1602
KT - 1702

miał węglowy
Gaz ziemny

23 659,164 t
1 554 044 m3

3.

Kotłownie lokalne

Gaz ziemny
Olej opałowy

120 708 m3
37 251 L

Realizowano zadania inwestycyjne na łączną wartość – 1 458 343,79 zł
Plan remontów i konserwacji został wykonany w pełnym zakresie, wartość wykonanych
robót wyniosła - 234 442,63 zł
Długość sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wyniosła – 45,252 km
- w roku 2011
1)
2)
3)
4)
5)

Produkcja ciepła wyniosła
- 446 304,130 GJ
Łączna sprzedaż ciepła wyniosła
- 371 463,023 GJ
Zużycie na cele technologii i ogrzewania wyniosła 6 840,930 GJ
Straty przesyłowe
- 68 000,177 GJ
Zużycie paliw technologicznych przedstawia się następująco
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Lp.
1.
2.

Kotłownia

Rodzaj paliwa

Wartość zużycia

KT - 1602
KT - 1702

miał węglowy
Gaz ziemny

19 515,515 t
1 282 612 m3

3.

Kotłownie lokalne

Gaz ziemny
Olej opałowy

95 331 m3
27 153 L

Realizowano zadania inwestycyjne na łączną wartość – 2 219 989,39 zł
Plan remontów i konserwacji został wykonany w pełnym zakresie, wartość wykonanych
robót wyniosła - 223 525,91
Długość sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wyniosła - 46,307 km
- w roku 2012
1)
2)
3)
4)
5)

Produkcja ciepła wyniosła
- 455 010,29 GJ
Łączna sprzedaż ciepła wyniosła
- 383 434,74 GJ
Zużycie na cele technologii i ogrzewania wyniosła - 6 150,11 GJ
Straty przesyłowe
- 65 425,44 GJ
Zużycie paliw technologicznych przedstawia się następująco
Lp.
1.
2.

Kotłownia

Rodzaj paliwa

Wartość zużycia

KT - 1602
KT - 1702

miał węglowy
Gaz ziemny

20 818,55 t
3
1 302 374 m

3.

Kotłownie lokalne

Gaz ziemny
Olej opałowy

87 194 m
19 446 L

3

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 roku 2013
1)
2)
3)
4)
5)

Produkcja ciepła wyniosła
- 446 190,61 GJ
Łączna sprzedaż ciepła wyniosła
- 374 587,96 GJ
Zużycie na cele technologii i ogrzewania wyniosła - 4 652,57 GJ
Straty przesyłowe
- 66 950,08 GJ
Zużycie paliw technologicznych przedstawia się następująco
Lp.
1.
2.

Kotłownia

Rodzaj paliwa

Wartość zużycia

KT - 1602
KT - 1702

miał węglowy
gaz ziemny

20 208,17 t
1 258 855 m3

3.

Kotłownie lokalne

gaz ziemny
olej opałowy

89 832 m3
12 760 L

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną wartość - 4 242 189,75 zł
Plan remontów i konserwacji został wykonany w pełnym zakresie, wartość wykonanych
robót wyniosła - 280 265,22 zł
Długość sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wyniosła - 47,708 km
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3.1.5 Komunalne zasoby mieszkaniowe
W okresie kadencji 2010-2014 w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej podstawowym
zadaniem było prowadzenie polityki mieszkaniowej zgodnie z kierunkami określonymi
w strategii rozwoju mieszkalnictwa na lata 2003-2017 i kierunkami zmian systemu
zarządzania nieruchomościami, w tym m.in.:
• zapewnianie, w miarę posiadanych możliwości, mieszkań rodzinom
kwalifikującym się do przydziału z listy ustalonej przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową;
• zapewnianie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na mocy wyroków
sądowych orzekających eksmisję z zajmowanych dotychczas mieszkań;
• kontynuowanie działań zmierzających do realizacji budowy mieszkań
czynszowych w zasobach Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tczewie.
• rozpatrywanie i załatwianie spraw dotyczących przyznawania uprawnionym
rodzinom dodatku mieszkaniowego.
Sytuacja mieszkaniowa w mieście.
Sytuacja mieszkaniowa na terenie naszego miasta jest trudna i skomplikowana, wiele rodzin
oczekuje na mieszkania. Zubożenie rodzin, utrzymujący się nadal duży wskaźnik bezrobocia
stwarza niekorzystną sytuację dla osób oczekujących na mieszkania z budownictwa
spółdzielczego, gdyż z reguły kwalifikują się one do uzyskania mieszkania komunalnego.
Ilość oddawanych do użytku komunalnych budynków mieszkalnych jest niewielka w
stosunku do występujących potrzeb mieszkaniowych.
Ponadto mieszkania przydzielane są w ramach tzw. odzysków (śmierć najemcy,
wyprowadzenie się najemcy).
W okresie bieżącej kadencji oddano do użytku 2 budynki mieszkalne, położone przy ulicy
Prostej (36 mieszkań). Jest to bardzo niewiele w stosunku do występujących potrzeb
mieszkaniowych, ale takie były możliwości finansowe budżetu miasta.
Niezwykle ważnym i istotnym problemem dla miasta są rozbiórki zdekapitalizowanych oraz
zniszczonych technicznie budynków. W tym celu sporządzano co roku listę rozbiórek
budynków kwalifikujących je pod kątem zagrożenia.
W latach 2010 – VI.2014 wykwaterowano 81 rodzin, w tym:
•
•
•
•
•

w 2010 r. 0 rodzin
w 2011 r. 24 rodziny
w 2012 r. 32 rodziny
w 2013 r. 24 rodziny
I – VI 2014r. 1 rodzina.
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Jednocześnie, w drugiej kolejności realizowano listę roczną osób zakwalifikowanych do
otrzymania lokalu komunalnego.
Ilość przydzielonych mieszkań w latach 2010 – VI.2014 r. osobom ujętym na liście obrazuje poniższa tabela

2010 r.
33

2011 r.
25

2012 r.
12

2013 r.
29

I-VI 2014
3

Szczegółowa informacja dotycząca gospodarki lokalami mieszkalnymi przedstawia poniższa tabela

( I – VI )

2010

2011

2012

2013

2014

33

50

44

53

4

-

24

32

24

1

33

25

12

29

3

- wypadki losowe*

-

1

-

-

-

Ilość zamian lokali mieszkalnych

9

40

14

11

4

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

26

40

49

40

20

Ilość przydzielonych lokali socjalnych

26

39

11

15

1

-

8

-

5

-

Ilość przydzielonych mieszkań ogółem
- z listy rozbiórek
- z listy rocznej

Ilość przydzielonych pomieszczeń tymczasowych

* w ramach wykwaterowania lokatorów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie zapewnienia mieszkania w
związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego gmina została zobowiązana do wypłacania
odszkodowań z tytułu:
•
•

nie dostarczenia lokalu socjalnego osobom wobec, których sąd orzekł eksmisję i
przyznał prawo do otrzymania takiego lokalu;
nie dostarczenia pomieszczenia tymczasowego osobom, którym sąd nie przyznał
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.
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Wysokość wypłaconych odszkodowań przedstawia poniższa tabela:

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

I – VI 2014r.

144.175,72

338.429,63

389.096,77

396.317,75

263.119,75

Sytuacja dotycząca lokali socjalnych w latach 2010-2014 przedstawia się następująco:
ilość wniosków zrealizowanych w roku:
2010 - 26
2011 - 39
2012 - 11
2013 - 15
od 01.01 do 30.06.2014 - 1
o g ó ł e m: 92
ilość wniosków pozostałych do realizacji na dzień:
31.12.2010r. - 58
31.12.2011r. - 76
31.12.2012r. - 104
31.12.2013r. - 98
30.06.2014r. - 102

Z kolei sytuacja dotycząca pomieszczeń tymczasowych w poszczególnych latach przedstawia
się w następujący sposób:
ilość wniosków zrealizowanych w roku:
2010 - 0
2011 - 8
2012 - 0
2013 - 5
od 01.01 do 30.06.2014 - 0
o g ó ł e m: 13
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ilość wniosków pozostałych do realizacji na dzień:
31.12.2010r. - 7
31.12.2011r. - 25
31.12.2012r. - 24
31.12.2013r. - 21
30.06.2014r. - 17
W latach 2010-2013 administrowanie budynkami komunalnymi, w tym budynkami i lokalami
użytkowymi oraz działkami przyległymi, jak również administrowanie zasobami komunalnymi
znajdującymi się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonywane było - jako
podstawowy przedmiot działalności - przez Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem
Mieszkaniowym w Tczewie, utworzony z dniem 1 stycznia 2004 roku w formie zakładu
budżetowego Gminy Miejskiej Tczew (na podstawie uchwały Nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 27 listopada 2003 roku).
Kwoty przyznanej dotacji dla ZGKZM w Tczewie w latach 2010-2013 przedstawiono w tabeli poniżej

2010

Kwota przyznanej
dotacji
[w zł]
1 600 000

Stawka jednostkowa
dotacji przedmiotowej
[zł/1m2]
1,11

2011

2 138 762

1,52

2012

1 952 805

1,43

2013

2 150 000

1,68

Rok

uwagi

W ciągu roku zmiana (zwiększenie)stawki
spowodowane wnioskiem ZGKZM na remonty
głównie pustostanów
W ciągu roku zmiana (zwiększenie) stawki
spowodowane wnioskiem ZGKZM na remonty
dachów i pustostanów
W ciągu roku zmiana (zwiększenie) stawki
spowodowane wnioskiem ZGKZM na remonty
pustostanów

Uchwałą Nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11 września 2013 roku w
sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem
Mieszkaniowym w Tczewie z dniem 31 grudnia 2013r. podjęto decyzję o likwidacji w/w
Zakładu.
Mienie znajdujące się w użytkowaniu Zakładu - na dzień likwidacji - wniesione zostało do
Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o., natomiast pracownicy
likwidowanego Zakładu z dniem likwidacji stali się pracownikami Spółki.
W związku z powyższym Aktem notarialnym Repertorium A nr 10078/2013 z dnia 27 grudnia
2013 roku ustanowiono na rzecz Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. prawo użytkowania na nieruchomościach i na udziałach we współwłasności
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew wyszczególnionych w
niniejszym akcie.

68

Natomiast pozostałe nieruchomości stanowiące własność, współwłasność lub będące
w użytkowaniu lub współużytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Tczew oddano
w administrowanie Tczewskiemu Towarzystwu budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Umową o administrowanie nieruchomościami nr 257/04/2014 zawartą w dniu 02 stycznia
2014 roku i aneksem Nr 1/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku do umowy o administrowaniu
nieruchomości nr 257/04/2014 zawartej w dniu 02 stycznia 2014 roku.
W budżecie na 2014 rok na dopłatę dla TTBS Sp. z o.o., który administrować będzie
zasobami komunalnymi zabezpieczono kwotę w wysokości: 2 000 000 zł.
Ilość komunalnych zasobów mieszkaniowych w latach 2010-2014
Zasoby komunalne
ogółem [w szt.]
Ilość lokali mieszkalnych,
w tym:
lokali socjalnych
i pomieszczeń
tymczasowych

Ilość lokali użytkowych

2010

2011

2012

2013

2014
wg stanu na 30.06.2014

2431

2340

2231

2155

2122

75
oraz
1

95
oraz
6

105
oraz
8

115
oraz
12

wg stanu na 11.08.2014r.

pomieszczenie
tymczasowe

pomieszczeń
tymczasowych

pomieszczeń
tymczasowych

pomieszczeń
tymczasowych

pomieszczeń tymczasowych

67

73

71

75

75

117
oraz
11

Zasoby gminne w budynkach komunalnych administrowanych przez
Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowych w Tczewie

TTBS Sp. z o.o.

Ilość budynków

109

104

103

104

101

Ilość lokali mieszkalnych

735

734

727

720

710

Ilość lokali użytkowych

31

31

34

37

37

Zasoby gminne w budynkach w których powstały Wspólnoty
ilość Wspólnot

253

253

248

247

247

ilość komunalnych lokali
mieszkalnych
ilość lokali użytkowych

1696

1606

1504

1435

1412

36

37

37

38

38

Z uwagi na brak możliwości ponownego zasiedlenia w roku 2014 zarządzeniem Prezydenta
wyłączono z użytkowania niżej wymienione lokale mieszkalne, wykazane jako pustostany,
tj.:
1) Wyszyńskiego 26/5 – lokal w suterenie oficyny, pokój bez okna, ponieważ lokal jest
zagrzybiony i zawilgocony nie nadaje się również na pomieszczenie tymczasowe;
2) Za Portem 2 A/2 – lokator wykwaterowany z uwagi na zły stan techniczny, następuje
zwiększenie ilości i szerokości pęknięć konstrukcyjnych;
3) Nowy Rynek 1/13 – lokal będący w bardzo złym stanie technicznym, usytuowany w
oficynie budynku o nieuregulowanym stanie prawnym, od bardzo wielu lat zarządzany
przez administratora zasobów komunalnych – wykazany do rozbiórki;
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4) Podgórna 8 – po remoncie Chopina 33 brak dojścia do lokalu na I piętrze, sprzedaż
budynku
oraz w związku ze złym stanem technicznym, małą powierzchnią, nienormatywną
wysokością 60% powierzchni mieszkania oraz wysokimi kosztami remontu wyłączono
z zasobu mieszkaniowego i dokonano przekształcenia w część wspólną nieruchomości
wspólnotowej lokal położony przy ulicy:
5) Chopina 6/5.
Rozbiórki budynków komunalnych w latach 2010-2014
2010

-

2011
Stoczniowców 1 ł
Nadbrzeżna 16
Żuławska 2
Za Portem 2 B

2012
Piotrowo 8

2013
Piotrowo 3
Al. Solidarności 15
(budynek użytkowy)

Zamkowa 26 oficyna

2014
Piotrowo 1
Piotrowo 7
Piotrowo 2

(rozbiórka w ramach zadania
inwestycyjnego związanego z
rewitalizacją budynku przy
ul. Zamkowej 26 i budową
muru oporowego)

W świetle decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie nakładającej
wykonanie szereg prac remontowych w budynku przy ul. Zamkowej 22 - w oparciu o
wystąpienie administratora , dotyczące złego stanu technicznego oficyny, podjęto decyzję o
rozbiórce oficyny przedmiotowego budynku, która nastąpi po wykwaterowaniu lokatora.

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
Dodatek mieszkaniowy
Zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami) gmina została zobowiązana do wypłacania
dodatków mieszkaniowych osobom o niskich dochodach. Wypłata dodatków
mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i w całości finansowana jest ze środków
gminnych. Informację dotyczącą wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2010 – VI 2014
obrazuje poniższa tabelka:
2010r.
Kwota wypłaconych dodatków
mieszkaniowych w złotych
z tego:
użytkownikom mieszkań gminnych
pozostałych

z tego: spółdzielczych

2011r.

2012r.

2013r.

2014 r.
( 30.06.)

Ogółem

2.528.264,-

2.618.216,-

2.737.654,-

3.022.233,-

1.648.603,-

12.554.970,-

1.059.436,-

1.084.487,-

1.176.495,-

1.312.828,-

695.728,-

5.328.974,-

1.468.828,-

1.533.729,-

1.561.159,-

1.709.405,-

952.875,-

7.225.996,-

692.010,-

687.283,-

683.207,-

756.381,-

403.872,-

3.222.753,-
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wspólnot
mieszkaniowych

273.174,-

264.736,-

278.994,-

316.772,-

182.423,-

1.316.099,-

prywatnych

350.752,-

388.890,-

426.030,-

454.037,-

265.957,-

1.885.666,-

TBS

101.130,-

103.117,-

91.476,-

91.925,-

46.843,-

434.491,-

51.762,-

89.703,-

81.452,-

90.290,-

53.780,-

366.987,-

innych

Natomiast informację dotyczącą wydanych decyzji w latach 2010 – VI 2014 w sprawie
dodatków mieszkaniowych obrazują tabele:
Decyzje o:

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

Ogółem

( 30.06.)
przyznaniu dodatku
mieszkaniowego

2.181

2.111

2.098

2.212

1.154

9.756

103

93

92

115

60

463

16

13

16

15

4

64

9

8

6

4

2

29

59

59

75

63

29

285

4

3

-

-

-

7

-

-

-

4

1

5

-

-

-

1

-

1

-

-

-

2

1

3

-

-

-

1

-

1

odmowie przyznania dodatku
wstrzymaniu wypłaty dodatku
odblokowaniu wstrzymanej
wypłaty dodatku
wygaśnięciu decyzji o przyznaniu
dodatku (wskutek zgonu lub
wymeldowania się najemcy)
wezwaniu wnioskodawcy do
zwrotu nienależnie pobranego
dodatku
uchyleniu decyzji o przyznaniu
dodatku mieszkaniowego w
wyniku wznowienia
postępowania
uchyleniu decyzji o wygaśnięciu
decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego
rozłożeniu na raty nienależnie
pobranego dodatku
mieszkaniowego
stwierdzeniu wydania decyzji
ostatecznej z naruszeniem
prawa na podstawie art. 151 § 2
Kpa
umorzeniu postępowania w
sprawie przyznania dodatku

Ogółem :

-

-

1

1

-

2

2.372

2.287

2.288

2.418

1.251

10.616

Dodatek energetyczny
Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) gmina została zobowiązana do
wypłacania dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem
z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na
finansowanie wypłat dodatku energetycznego.
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W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przyjęto 220 wniosków o przyznanie dodatku
energetycznego. W I półroczu 2014 r. wydano 218 decyzji, z czego:
•
•

217 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
1 decyzję o odmowie przyznania dodatku energetycznego.

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
wynosiła ogółem 6.063,03 zł. Za I półrocze 2014 r. otrzymaliśmy dotację celową
na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w wysokości 6.184,29 zł, z czego:
• kwota wypłaconych dodatków energetycznych ogółem wynosiła 6.063,03 zł,
• koszt wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty
wypłaconych dodatków energetycznych wynosił 121,26 zł.

3.1.6. ULICE, DROGI, MOSTY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
3.1.6.1. ULICE, DROGI, MOSTY
I. W granicach administracyjnych miasta Tczewa znajdują się następujące ulice, zaliczane do
dróg publicznych, z tego:
▪ 1 ulica krajowa ( Aleja Solidarności ) o długości około 6,0 km
▪ 1 ulica wojewódzka ( ul. Jagiellońska ) o długości około 2,0 km
▪ 2 ulice powiatowe o długości około 5,6 km
▪ 204 ulice miejskie o długości 89,40 km
Razem: 103,0 km
II. Gmina Miejska Tczew przejęła od Starostwa Powiatowego następujące ulice:
▪ z dniem 01.01.2010r. – 10 ulic ( Piastowska, Pomorska, Pionierów, Robotnicza, Norwida,
Bema, Broniewskiego, Aleja Zwycięstwa, Spółdzielcza, Zamkowa ) – o długości 5,44 km
III. Wybudowano nowy odcinek Al. Kociewskiej – 31.12.2013r. drugi etap o długości 0,8 km
▪ przebudowano w całości ul. Pomorską – Transportowy Węzeł Integracyjny 31.12.2012r.
Poza w/w drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta są jeszcze drogi nie
zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, szczególnie w osiedlach mieszkaniowych,
dojazdowe do obiektów użytkowych przez przedsiębiorców, które są drogami
wewnętrznymi.
● Obiekty mostowe w granicach administracyjnych miasta :
1) 2 w ciągu Al. Solidarności,
2) 1 w ciągu ulicy Jagiellońskiej,
3) w ciągu dróg powiatowych,
4) w ciągu dróg miejskich : ul. Traugutta, ul. Kwiatowa, ul. Nadbrzeżna,
ul. Młyńska.
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3.1.6.2. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH :
W kadencji 2010-2014 przeprowadzono następujące zadania inwestycyjne :
ROK 2011
1. Przebudowa ul. Spółdzielczej I etap.
Przebudowę ulicy ( na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Pionierów) rozpoczęto w 2010 r. i
zakończono w 2011r. Wykonano :
- jezdnię bitumiczną 350mb
- chodniki z kostki „Polbruk” 750mb
- oświetlenie 21 lamp
- kanalizację deszczowa.
2.Przebudowa ul. Andersa
Wykonano : - jezdnię kostka „Polbruk” 371mb
- chodniki kostka „Polbruk” 1 580m2
- oświetlenie 12 lamp
- odwodnienie.
3.Budowa sieci teleinformatycznej łączącej sieci monitoringu transportowego węzła
integracyjnego w Tczewie z Centrum Monitoringu
Wykonano odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej sieci MAN w zakresie
ul. Aleja Zwycięstwa i ul. Saperskiej w Tczewie, instalację światłowodową oraz wpięcia do
systemu monitoringu Dworzec PKP – U.M. Tczew.
4.Zagospodarowanie fosy i odbudowę murów obronnych przy ul. Podmurnej.
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Realizację zadania rozpoczęto w 2010 r. i zakończono w 2011r.
W ramach robót wykonano modernizację:
- ul. Podmurna o nawierzchni z kamienia 420,00mb
- oświetlenie 10 lamp
- odwodnienie
- ul. Łazienna o nawierzchni z kamienia 190,00mb
- oświetlenie 8 lamp
- zagospodarowanie murów
5. Przebudowa budynku przy Placu Grzegorza
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Realizację zadania rozpoczęto w 2010 r. i zakończono w 2011r.
( pow. całkowita 1 213,90m2, kubatura 5 613,26m3)
6.Przebudowa budynku przy ul. Chopina 33-rewitalizacja
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Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. ( pow. zabudowy 161,58m2, kubatura
920,00m3).
7. Przebudowa budynku przy ul. Podmurnej 15 –rewitalizacja
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Przebudowa budynku została rozpoczęta w 2010 r. i zakończona w 2011r. Zadanie zostało
wykonane.
8.Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 26-rewitalizacja
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. ( pow. zabudowy 78,50m2, pow. użytkowa
72,40m2) Zadanie zostało wykonane.
9. Budowa fontanny na pl. Hallera-rewitalizacja
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. Wykonano:
- 15 dysz ledowych umieszczonych w granitowej posadzce pow. 53m2
- pomieszczenie techniczne o pow. 12,9m2
10.Rozbiórka klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Za Portem 2 w Tczewie
Zadanie zostało zrealizowane.
11. Budowa lodowiska sezonowego Biały Orlik na boisku wielofunkcyjnym powstałym w
ramach Programu „Moje boisko Orlik – 2012”
Zadanie zostało wykonane.
12. Budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 10 w ramach „Rządowego
Programu Radosna Szkoła”.
Zadanie zostało wykonane.
13.Modernizacja dachu w SP nr 5
Zdanie zostało wykonane.
14.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły
Podstawowej Nr 8 w Tczewie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą
wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej
Zadanie zostało wykonane.
15.Dostosowanie budynków przedszkoli do przepisów p.poż
Dostosowanie wykonano w Przedszkolu „Czwóreczka” przy ul. Saperskiej 7 w Tczewie.
16.Dostosowanie oświetlenia elektrycznego do obowiązujących standardów w Gimnazjum
nr 2 w Tczewie
Zadanie zostało wykonane.
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17.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Gimnazjum Nr
3 w Tczewie wraz z drenażem opaskowym oraz instalacją kanalizacji deszczowej
odprowadzającą wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej
Zadanie zostało wykonane.
18.Remont pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Zadanie zostało wykonane.
ROK 2012
1.Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach RPO dla WP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej
4 Regionalny system transportowy, Działania 4.3 Rozwój i poprawa dostępności węzłów
transportowych.
Realizację zadania rozpoczęto w 2010 r. i zakończono w 2012r.
Zadanie zrealizowano.
2.Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Planty Staromiejskie , w tym szlak forteczny,
droga widokowa, szlak spacerowy, oznakowanie szlaków
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Realizację zadania rozpoczęto w 2011 r. i zakończono w 2012r.
Zadanie zostało wykonane.
W ramach robót wykonano modernizację:
- ul. J. Dąbrowskiego 58,00mb
- ul. Krótkiej 55,00mb
- ul. Rybackiej – punk widokowy i amfiteatr,
- ul. Chopina 175,00mb
- ul. Wodnej 65,00mb
- ul. Okrzei 35,00mb
- oświetlenie.
Przeprowadzono badania archeologiczne w amfiteatrze i punkcie widokowym. Odkryto część
muru średniowiecznego na rogu ul. Chopina i Wodnej.
3. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego – Planty Staromiejskie w tym:
szlak forteczny, szlak spacerowy, oznakowanie szlaków.
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
W ramach robót wykonano modernizację:
- ul. Mestwina + chodnik przy Kościele „Szkolnym”
- Plac dla młodzieży wraz z zejściem do ul. Zamkowej
- chodnik wzdłuż terenu TCK
- Plac Sambora wraz z zejściem do ul. Zamkowej.
4. Umocnienie skarpy przy ul. Zamkowej.
Zadanie zostało zrealizowane.
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5. Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 18 – rewitalizacja.
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Zadanie wykonano.
6. Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 16 – rewitalizacja.
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Zadanie zostało wykonane :
- kubatura 2 450,00m3
- pow. użytkowa 643,81m2
- 9 mieszkań.
7. Modernizacja budynku przy ul. Rybackiej 8 – rewitalizacja.
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Zadanie zostało wykonane:
- kubatura 567,00m3
- pow. użytkowa 118,00m2
- 2 mieszkania.
8.Wyposażenie budynku przy ul. Zamkowej 26 – rewitalizacja
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
W ramach zadania dostarczono sprzęt informatyczny i wyposażenie meblowe.
Wyposażenie budynku przy ul. Chopina 33 – rewitalizacja
Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach projektu rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
W ramach zadania dostarczono sprzęt informatyczny i wyposażenie meblowe.
9. Budowa pomostów cumowniczych – Pętla Żuławska.
Zadanie zostało zrealizowane.
10. Przebudowa budynku przy ul. Kasztanowej.
Zadanie zostało zrealizowane.( kubatura 1 959,36m3, pow. użytkowa 280,10m2 w tym:
Klub „Przystań” 210,60m2, część biurowa 69,50m 2)
11. Przebudowa budynku przy ul. Lecha 5
Zadanie zostało zrealizowane: przebudowa lokali mieszkalnych nr 1,3,4.
12. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 10.
Zadanie zostało wykonane. Wykonano:
- boisko o powierzchni poliuretanowej 1899,67m2 oraz o powierzchni
trawiastej 1 760,00m2.
- elementy lekkoatletyczne boiska
- trybuny 100 siedzisk
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13. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012”
W ramach zadania wykonano:.
- boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej o wym. 30 x 62m o powierzchni
1 860,00m2
- boisko o sztucznej nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,10 x 31m o
powierzchni 613,11m2
- budynek zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni 57,00m2
14. Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach rządowego programu
„Radosna szkoła”
Zadanie zostało wykonane :
- urządzenia zabawowe
-nawierzchnia bezpieczna
-ogrodzenie placu zabaw.
15. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Os. Witosa.
Zadanie zostało wykonane:
-boisko o sztucznej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1 200,00m2
- trybuny 20 siedzisk.
16. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2.
Zadanie zostało zrealizowane.
17. Dostosowanie budynków przedszkoli do przepisów p.poż – „Jarzębinka” i „Akademia
Krasnoludków” .
„Dostosowania budynku przedszkola – „Jarzębinka” do przepisów p.poż.
„ Dostosowanie budynku przedszkola „Akademia Krasnoludków” do przepisów p.poż.

18. Wykonanie remontu łazienek w Gimnazjum Nr 3
Zadanie zostało zrealizowane .
20. Budowa Skateparku przy TCSiR
Zadanie zostało zrealizowane.
ROK 2013
1.Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej.
Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Zadanie zostało zrealizowane.
W ramach w/w zadania wykonano:
- drogę 800mb/10 246 m2
- zatoki autobusowe 719 m2
- parkingi 1 514 m2
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- chodniki 1 600mb/5 730 m2
- ścieżkę rowerową 800mb/1 514 m2
- sieć elektroenergetyczną / oświetlenie – 102 lampy
- ekrany akustyczne 300mb/ 1132 m2
- przebudowę sieci ( kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej,
ciepłowniczej, gazowej)
2. Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 18 – rewitalizacja (zadanie 2 letnie)
Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwa „Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Zadanie wykonano:
- kubatura 4 020,50 m3
- pow. użytkowa 929,89 m2
- 9 mieszkań.
3. Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 – rewitalizacja
Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwa „Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Zadanie wykonano :
- kubatura 2 025,50 m3
- pow. użytkowa 511,23 m2
- 8 mieszkań.
4. Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 18 – rewitalizacja
Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwa „Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.
Zadanie wykonano :
- kubatura 2 376,66 m3
- pow. użytkowa 667,95 m2
- 9 mieszkań.
5. Modernizacja budynku CED z przeznaczeniem na siedzibę UM.
Zadanie wykonano :
- kubatura 10 816,00 m3
- pow. użytkowa 2 233,18 m2
6. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12
Zadanie realizowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) – program „Zarządzanie
energią w budynkach użyteczności publicznej” na lata 2012-2013 (konkurs IV); projekt pod
nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”.
Zadanie współfinansowane dodatkowo przez WFOŚ.
Zadanie wykonano.
7. Wykonanie dokumentacji modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5
Zadanie wykonano .
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8. Utworzenie szkolnego placu zabaw w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi” w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
Zadanie wykonano :
- urządzenia zabawowe szt 7
- powierzchnia placu 646 m2
9. Termomodernizacja Gimnazjum nr 1
Zadanie realizowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) – program „Zarządzanie
energią w budynkach użyteczności publicznej” na lata 2012-2013 (konkurs IV); projekt pod
nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”.
Zadanie współfinansowane dodatkowo przez WFOŚ.
Zadanie wykonano.
10. Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS
Zadanie wykonano :.
- kubatura 5 624,00 m3
- pow. użytkowa 778,38 m2
11. Termomodernizacja budynku TDK
Zadanie realizowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) – program „Zarządzanie
energią w budynkach użyteczności publicznej” na lata 2012-2013 (konkurs IV); projekt pod
nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”.
Zadanie współfinansowane dodatkowo przez WFOŚ.
Zadanie wykonano.
12. Wykonanie malowania oraz remont dachu w Gimnazjum nr 2
Zadanie wykonano.
13. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12
Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie i izolację ścian
fundamentowych, ocieplenie i wymianę pokrycia dachowego, częściową wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę opraw
oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie wykonano.

14. Termomodernizacja Gimnazjum nr 1
Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie i izolację ścian
fundamentowych, ocieplenie i wymianę pokrycia dachowego, częściową wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę opraw
oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie wykonano.
15. Wykonanie malowania w Gimnazjum nr 2
Zakres prac obejmował: wykonanie częściowego malowania korytarzy i sal lekcyjnych oraz
wykonanie remontu częściowego dachu. Zadanie zrealizowano.
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ROK 2014
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym
Zadanie zostało zakończone.
2. Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie
piaskowników w Tczewie
Zadanie zostało zakończone.
3. Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
Zadanie zostało zakończone.
4. Modernizacja budynku Sali gimnastycznej „Pilawa”
Zadanie zostało zakończone.
5. Budżet Obywatelski Miasta Tczewa na 2014 r.
W ramach budżetu obywatelskiego wykonano :
a) dostawa i montaż urządzeń siłowni ( 4 zestawy w ramach budżetu obywatelskiego , 2
zaplanowane poza budżetem obywatelskim). Siłownie zostały zamontowane.
b) wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Królowej Jadwigi.
Zadanie zostało wykonane.
c) dostawa i montaż dwóch placów zabaw
d) wykonanie „Modernizacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Klubie
Młodzieżowym „Przystań” w Tczewie. Zadanie zostało wykonane.
e) wykonanie modernizacji chodnika w obrębie budynku przy ul. Sobieskiego 22 w
Tczewie.
Zadanie zostało wykonane.
f) wykonanie „Modernizacji chodnika w obrębie budynku przy ul. Jurgo 15 i 17 wraz z
wykonaniem dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych”
Zadanie zostało wykonane.
g) „zakup i montaż stojaków rowerowych w Tczewie
h) zagospodarowanie skweru przy ul. Prostej .
i) montaż wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Czatkowskiej .
6. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego
W dniu 16.07.2014 r. została podpisana umowa z firmą „Elektro-Cal” Sp. z o.o. na
budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego w Tczewie”.
Koszt realizacji zadania 346 102,23 zł.
Planowany termin realizacji zadania- 15.10.2014r.
Wykonawca został wprowadzony na plac budowy w dniu 24.07.2014r.
Wykonanej zostało około 100 mb kanalizacji deszczowej (stan zaawansowania ok. 40% )
7. Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 3 w Tczewie.
Wykonano demontaże i rozbiórki, niwelację terenu oraz drenaż boiska wraz z
przyłączem do kanalizacji deszczowej. Układa się krawężniki, bieżnia okólna
przygotowana jest do betonowania.
Prace w toku.
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8. Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki.
Wykonano roboty ziemne, roboty elektryczne za wyjątkiem ustawienia lamp,
odwodnienie.
Rozpoczęto ustawianie krawężników.
9. Zagospodarowanie łącznika od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej przy SP nr 12.
Zadanie wykonano.
10. Modernizacja budynku na niecce Czyżykowo na Rowerownię.
Zadanie zostało wykonane.
11. Modernizacja budynku byłej kwiaciarni na działce nr 325/3 przy ul. Konarskiego .
Zadanie zostało wykonane.
12. Remont wieżyczek budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej w Tczewie.
Zadanie zostało wykonane.

3.1.7. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
W latach 2009 – 2010 lokalny transport zbiorowy funkcjonował na podstawie
przeprowadzonego w 2008 r. przez Urząd Miejski przetargu na świadczenie usług
przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie oraz
zawartej w wyniku tego przetargu umowy nr 483/07/2008 z dnia 29.07.2008r. na okres od
01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. z przewoźnikiem Veolia Transport Sp. z o.o. w Toruniu
Oddział w Tczewie.
W 2011r. przeprowadzono nowy przetarg na świadczenie usług przewozowych transportu
zbiorowego, w trybie art. 39 Prawa Zamówień Publicznych.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto umowę nr 567/09/2011 z dnia 12.10.2011 r.
na okres 01.01.2012r. – 31.12.2014r. z przewoźnikiem METEOR Sp. z o.o. w Jaworznie.
Podstawowe wielkości charakteryzujące transport miejski
Lata
2010
2011
2012
Ilość obsługiwanych linii
ilość autobusów (w szt.)
średni wiek autobusów
ilość kursów przypadająca na linie
-kursy wykonane
-kursy stracone
-ilość wykonanych kilometrów
-ilość straconych kilometrów
przychody ogółem ze sprzedaży
biletów netto wraz z refundacją

2013

13 linii, w tym: 11 linii miejskich, 2 linie czasowe (60 i 70 – dojazd na cmentarz
komunalny w czasie Wszystkich Świętych).
od 2012 r. nowa umowa z przewoźnikiem – obsługa 11 linii miejskich

30
9,3

30
10,57

27
15,56

27
16,52

265 439
1 562
1 676 774
8 987

244 226
1 948
1 658 964
9 903

212 927
49
1 473 640
275

188 504
28
1 422 860
130

8 190 154

8 089 134

8 592 606

8 766 479

W dniu 31.12.2011r. zakończyła się umowa na Świadczenie usług transporty zbiorowego
zawarta w roku 2008 z Veolia Transport Sp. z o.o. w Toruniu Oddział w Tczewie.
Z zaplanowanych do wykonania w latach 2010 i 2011 ilości 3 354 629 km przewoźnik
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wykonał 3 335 738 km, co stanowi 99,44% (zgodnie z zawartą umową rozbieżność ta nie
mogła przekroczyć ± 5 %). Przewoźnik wywiązał się z przyjętych w tym zakresie w umowie
zobowiązań.
W 2011r. miasto, w wyniku przeprowadzonego przetargu, zawarło nową umowę na
świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej
w Tczewie na lata 2012 – 2014 z przewoźnikiem METEOR Sp. z o.o. w Jaworznie.
Z zaplanowanych do wykonania w latach 2012 i 2013 ilości 2 896 905 km przewoźnik
wykonał 2896 500 km, co stanowi 99,99% (zgodnie z zawartą umową rozbieżność ta nie
mogła przekroczyć minus 5 %). Przewoźnik wywiązał się z przyjętych w tym zakresie
w umowie zobowiązań.
W związku z tym, że od dnia 01.01.2012 r. miasto zostało zobligowane do zarządzania
transportem miejskim, w nowej umowie od 2012 r. miasto zrezygnowało z obsługi linią
7 miejscowości Rokitki – linia ta na odcinku od granic miasta do wsi Rokitki nie była
dotowane przez Gminę wiejską Tczew i nie doszło do podpisania w tej kwestii stosownego
porozumienia pomiędzy zainteresowanymi gminami.
Jednocześnie od 2012 r. miasto zrezygnowało także z obsługi 2 linii sezonowych 60 i 70,
które kursowały tylko w okresie Wszystkich Świętych. Zadania tych linii przejęły linie 7 i 17,
którym zmieniono trasy przejazdów.
Od dnia 01.01.2012r. miasto obsługuje 13 linii autobusowych w tym 1 nocna.
Poniżej w tabeli przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem
transportu zbiorowego:

Lata

Najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego

Remont ul. Zamkowej oraz wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja – objazdy trasy linii 9.
W dniach 20-22.03.2010r. zamknięcie ul. Malinowskiej (remont wiaduktu) – objazdy linii 4
W dniu 11.06.2010. wichura na Tczewem (połamane drzewa) – duże utrudnienia w ruchu
autobusów, szczególnie na ul. Gdańskiej
W dniu 04.09.2010r. rozpoczęcie budowy Transportowego Węzła Integracyjnego i przeniesienie
Dworca autobusowego na teren dworca PKS przy Al. Zwycięstwa.
− Od dnia 04.09.2010r. zamknięcie dla ruchu wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego i wiążące się z
tym zmiany tras większości linii autobusowych (przez wiadukt 800-lecie
i ul. Westerplatte.
W dniu 01.09.2011r. – uwożenie tymczasowego ronda przy wieży Ciśnień.
W dniu 15.11.2011r. oddanie do użytku wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
2011
Od dnia 19.11.2011r. komunikacja miejska powróciła na trasy przejazdu z przed remontu wiaduktu.
− 31.12.2011/01.01.2012r. – ustalenie bieżącej kwoty na kartach miejskich do przekazania przez
starego przewoźnika (VEOLIĘ) nowemu przewoźnikowi (METEOR-owi).
−
W dniu 15.02.2012r. przeniesienie Dworca autobusowego z Al. Zwycięstwa na nowo
2012
wybudowany Transportowy Węzeł Integracyjny w rejonie ul. Pomorskiej i Dworcowej.
− W dniu 14.05.2012r. pożar kamienicy w rejonie skrzyżowania ul 30 Stycznia z ul. Wąską bardzo
duże perturbacje w kursowaniu autobusów do i z Czyżykowi.
Nie odnotowano żadnych poważniejszych wydarzeń mających wpływ na funkcjonowanie komunikacji
2013 miejskiej.
−
−
−
−
2010 −
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3.1.8 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W okresie VI kadencji prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem placówek
oświatowych.
1. Gmina Miejska Tczew prowadzi 7 szkół podstawowych:
1) Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
2) Szkoła Podstawowa Nr 5
3) Szkoła Podstawowa Nr 7
4) Szkoła Podstawowa Nr 8
5) Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
6) Szkoła Podstawowa Nr 11
7) Szkoła Podstawowa Nr 12
2. 3 gimnazja:
1) Gimnazjum Nr 1
2) Gimnazjum Nr 2
3) Gimnajzum Nr 3
oraz 1 przedszkole publiczne – Przedszkole Nr 8
W czerwcu 2011 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr X/74/2011 w sprawie przyjęcia
kierunków prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2011-2014.
Głównym celem polityki oświatowej samorządu terytorialnego jest określenie
lokalnych priorytetów oświatowych. Dla właściwej realizacji przyjętych celów konieczna jest
stabilna polityka oświatowa, w tym zagwarantowanie odpowiednich do potrzeb środków
finansowych. Przyjęte uchwałą kierunki rozwoju polityki oświatowej są kontynuacją
wcześniej uchwalonych programów i założeń, zachowują one wszystkie założenia
uniwersalne, uwzględniają wnioski wypływające z analiz stanu dydaktyczno-wychowawczego
placówek oświatowych oraz wymogów bezpieczeństwa a jednocześnie wprowadzają nowe
zadania, które mają na celu podniesienie jakości pracy placówek oświatowych.
Zgodnie z przyjętymi kierunkami polityki oświatowej w latach 2010-2014 realizowano
zadania:
1) Żłobki i kluby dziecięce stanowią podstawową formę opieki nad dziećmi w wieku
od 0-3 lat. Założeniem jest aby powstała sieć żłóbków prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie poprzez dotację
celową na każde objęte opieką dziecko.
Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 osoby
prywatne i prawne mogą zakładać żłobki oraz kluby dziecięce, które w myśl nowych
przepisów nie są już zakładami opieki zdrowotnej, a placówkami działającymi w oparciu
o ww. ustawę i akty wykonawcze jej dotyczące. W latach 2011-2014 powstało 8 żłobków, z
czego w chwili obecnej działa 7 żłobków.
− Żłobek „Melodica”, ul. Kubusia Puchatka 1
− Żłobek „Twoja Niania”, ul. Piaskowa 10/1 (wykreślony z dniem 02 września 2013 r.)
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− Żłobek „Małe Jagódki”, ul. Aleja Zwycięstwa 6
− Żłobek nr 39 Pozytywnych Inicjatyw w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 25/1
− Żłobek nr 38 Pozytywnych Inicjatyw w Tczewie, ul. Paderewskiego 19e/1
− Żłobek „Melodica – Żłobek Nr 3”, ul. Jagiellońska 2
− Żłobek „Klub Dziecięcy Melodica”, ul. Rokicka 14
− Żłobek FlexKids, Aleja Solidarności 19
Łącznie wszystkie działające na dzień dzisiejszy żłobki obejmują opieką blisko 140 dzieci
w wieku od 1 do 3 roku życia.
Gmina Miejska Tczew od 2012 roku przekazuje żłobkom, na każde dziecko objęte opieką
w placówce dotację. W 2012 roku dotacja ta wynosiła 200 zł miesięcznie na dziecko,
w 2013 r. 300 zł, a w 2014 r. 350 zł.
Łącznie z budżetu miasta przeznaczono na funkcjonowanie żłobków środki w wysokości :
w 2012 roku 79 400 zł, w 2013 r. 169 200 zł, w 2014 (do czerwca 2014 r.) 148 750 zł.
2) w ramach istniejącej sieci placówek wychowania przedszkolnego zapewniono
odpowiednią liczbę miejsc ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcioletnich
Placówki przedszkolne mają za zadanie zapewnienie dzieciom opieki, wychowania
i nauczania w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Gwarantują dzieciom szeroki wachlarz
zajęć, które pomagają we wszechstronnym rozwoju umysłowym i fizycznym.
Sieć przedszkolną w mieście Tczewie stanowią 2 przedszkola publiczne, 14 przedszkoli
niepublicznych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne:
− Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez panią Jolantę Jank,
− Przedszkole Sióstr Miłosierdzia prowadzone przez siostrę Cecylię Blamowską,
− Niepubliczne Przedszkole „Czwóreczka” prowadzone przez Panią Małgorzatę
Gudzińską,
− Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” prowadzone przez Panią Różę
Laskowską,
− Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” prowadzone przez Panią Ewę
Górecką,
− Niepubliczne Przedszkole „Jodełka” prowadzone przez Panią Weronikę Jodłowską,
− Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” prowadzone przez Panią Janinę Mroczkowską,
− Niepubliczne Przedszkole „Muszelka” prowadzone przez Panią Alinę Walkowską
− Niepubliczne Przedszkole „Siedem Darów” prowadzone przez Panią Ewę Sadokierską,
− Niepubliczne Przedszkole „Fantazja” prowadzone przez Panią Barbarę Tomala,
− Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” prowadzone przez Panią Lidię
Kwietniewską-Cabaj,
− Niepubliczne Przedszkolne „Twoja Niania” prowadzone przez Panią Kamilę
Chabowską,
− Niepubliczne Przedszkole „Niebieskie Migdały” prowadzone przez Panią Bogusławę
Szczęsną-Gorczyńską,
− Niepubliczne Przedszkole „Pan Słonik” prowadzone przez Panią Alicję Kotlicką,
− Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” prowadzone przez Pana Łukasza Kotlenga,
− Niepubliczne Przedszkole „Małe Jagódki” prowadzone przez Panią Katarzynę Marut,
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− Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Domowe Przedszkole” prowadzony przez Panią
Natalię Kamysz,
− Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” prowadzony przez Pana
Łukasza Partykę.
W latach 2011-2014 dokonywano pewnych zmian w zakresie istniejących placówek tj:
− W 2011 r. zlikwidowano jedno przedszkole publiczne - Przedszkole Nr 9, wykreślono
jeden punkt przedszkolny - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkółka Misia
Uszatka”, wpisano do ewidencji jedno przedszkole niepubliczne - Przedszkole
Niepubliczne „Siedem Darów”,
− W 2012 r. przekształcono 4 punkty przedszkolne w przedszkola - Niepubliczne
Przedszkole „Fantazja”, Niepubliczne Przedszkole
„Tęczowe Przedszkole”,
Niepubliczne Przedszkole „Twoja Niania”, Niepubliczne Przedszkole „Pan Słonik”,
wpisano do ewidencji przedszkole niepubliczne - Niepubliczne Przedszkole
„Niebieskie Migdały”,
− W 2013 r. przekształcono 2 punkty przedszkolne w przedszkola niepubliczne Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”, Niepubliczne Przedszkole „Małe Jagódki”,
wpisano 2 punkty przedszkolne do ewidencji - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Domowe Przedszkole”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka”
Każdego roku szkolnego struktura oddziałów w poszczególnych placówkach dostosowywana
jest do zapotrzebowania społecznego np. łączenie w oddziale dzieci 3 i 4 letnich
czy organizacja oddziałów pięciogodzinnych lub całodziennych. Z uwagi na obowiązek
wychowania przedszkolnego obejmujący dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, oprócz oddziałów
całodziennych organizowanych w przedszkolach, dla tych dzieci organizowane są także
oddziały pięciogodzinne w szkołach podstawowych.
Należy także nadmienić, że w ostatnich latach wzrost ilości placówek wychowania
przedszkolnego doprowadził do pełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie przyjęcia dzieci do
przedszkoli.
Poniższa tebela przedstawia ilość tworzonych oddziałów oraz liczba dzieci w przedszkolach,
punktach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych w poszczególnych latach szkolnych.
Placówka

P8
P9
PSM
Czwóreczka
Chatka
Puchatka
Akademia
Krasnoludkó
w
Jarzębinka
Jodełka

2010/2011

2011/2012

2012/2013

5-godz. ilość
oddziałów/
liczba dzieci

całodzienne
ilość oddziałów
/
liczba dzieci

5-godz. ilość
oddziałów
/liczba dzieci

całodzienne
ilość oddziałów
/ liczba zieci

-

6 / 168

-

7 / 157

-

6 / 172

2013/2014

5-godz. ilość
oddziałów
/liczba dzieci

całodzienne
ilość oddziałów
/ liczba dzieci

5-godz. ilość
oddziałów
/liczba dzieci

całodzienne
ilość
oddziałów
/ liczba
dzieci
6 / 159

6 / 167

-

6 / 172

-

-

-

-

-

-

-

6 / 164

-

6 / 174

-

6 / 172

5 / 151

-

5 / 125

-

5 / 150

-

5 / 146

5 / 140

-

5 / 146

-

5 / 147

-

5 / 128

-

3 / 90

-

3 / 91

-

3 / 93

-

3 / 93

-

6 / 168

-

6 / 168

-

6 / 170

-

6 / 169

5 / 161

-

5 / 158

-

5 / 162

-

5 / 162
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Muszelka
Siedem
Darów
Twoja Niania
Fantazja
Tęczowe
Przedszkole
Niebieskie
Migdały
Słoneczko
Małe Jagódki
Pan Słonik

-

5 / 102

-

5 / 106

-

5 / 106

-

5 / 109

-

-

7 / 171

-

7 / 183

-

7 / 187

-

1 / 16

-

1 / 25

-

2 / 43

-

3 / 61

1 / 25

-

1 / 25

-

2 / 30

-

2 / 29

1 /12

-

2 / 31

-

2 / 42

-

2 / 45

-

-

-

-

-

3 / 90

-

4 / 98

-

1 / 17

-

1 / 25

-

1 / 25

-

2 / 21

-

-

1 / 24

-

1 / 22

-

2 / 29

-

-

1 / 25

-

2 / 46

-

2 / 57

-

-

-

-

-

-

2 / 17

-

-

-

-

-

-

-

1/6

-

1 / 19

-

-

-

-

-

-

Domowe
Przedszkole
Akademia
Przedszkolaka
Przedszkółka
Misia Uszatka
SSP 2
SP 5
SP 7
SP 8
SP 10
SP 11
SP 12

2/41
3/77
1/24
2/50
3/68
2/44
4/99

Razem:

17 / 403

3/69
4/97
2/47
4/97
4/98
4/96
4/98

53 / 1 398

25 / 602

3/70
4/103
2/38
3/63
4/100
4/102
5/112

55 / 1 451

25 / 588

4/86
5/120
2/42
4/87
5/128
4/98
6/147

61 / 1 655

30 /708

68 / 1 688

Do przedszkoli niepublicznych, niepublicznych punktów przedszkolnych oraz do Przedszkola
Sióstr Miłosierdzia uczęszczają także dzieci nie będące mieszkańcami naszego miasta.
Ustawa o systemie oświaty reguluje taką sytuację zapisami dotyczącymi obowiązku
pokrywania kosztów dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest dziecko, gminie na terenie
której dziecko uczęszcza do przedszkola. W wyniku powyższego w 2010 roku pozyskano z
innych gmin 229 719,07 zł, w 2011 r. 296 787,84 zł, w 2012r. 274 444,84 zł, w 2013r.
460 166,96 zł, w 2014r. (do czerwca br.) pozyskano 321 306,34 zł.
Natomiast innym gminom, do których uczęszczają dzieci – mieszkańcy Tczewa, miasto Tczew
przekazało w 2011r. 8 707,60 zł, w 2012r. 10 816,47 zł, w 2013 r. 13 311,51 zł, w 2014r. (do
czerwca br.) 8 038,41 zł.
Na funkcjonowanie placówek niepublicznych Gmina Miejska Tczew przekazuje miesięcznie
na każde dziecko dotację w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie udzielania dotacji.
Na przestrzeni lat 2011 – 2014 wysokość dotacji na dziecko kształtowała się następująco:
przedszkole publiczne
inne niż jst
przedszkole niepubliczne
punkty przedszkole
niepubliczne

Rok 2011
567,56 zł

Rok 2012
570 zł

Rok 2013
579,29 zł

Rok 2014
865,38 zł

425,67 zł
227,02 zł

427,50 zł
228 zł

434,47 zł
231,72 zł

649,04 zł
346,15 zł

Łączne wydatki przedszkoli publicznych oraz udzielonych dotacji placówkom prowadzonym
przez inne organy niż jst w poszczególnych latach mijającej kadencji kształtowały się
następująco:
Przedszkola publiczne
2011

2 626 159,00

Placówki prowadzone
przez inne organy niż jst
5 894 523,75

Razem
8 520 682,75
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2012
2013
2014
I - VI 2014

1 752 646,29
1 835 091,46
970 558,17

6 677 810,43
7 942 722,77
6 278 192,29

8 430 456,72
9 777 814,23
7 248 750,46

3) utrzymanie aktualnej sieci szkół podstawowych i gimnazjów
Obowiązują uchwały:
- Nr L/441/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
- Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów, Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów
oraz granic ich obwodów oraz Nr L/442/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
29 października 2010 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich
obwodów.
Sieć publicznych szkół podstawowych Gminy Miejskiej Tczew obejmuje następujące szkoły
podstawowe:
1) Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
2) Szkoła Podstawowa Nr 5
3) Szkoła Podstawowa Nr 7
4) Szkoła Podstawowa Nr 8
5) Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
6) Szkoła Podstawowa Nr 11
7) Szkoła Podstawowa Nr 12
Sieć publicznych gimnazjów Gminy Miejskiej Tczew obejmuje następujące gimnazja:
1) Gimnazjum Nr 1
2) Gimnazjum Nr 2
3) Gimnazjum Nr 3
Ustalona sieć szkół podstawowych i gimnazjów w okresie mijającej kadencji nie uległa
zmianie.
4)

utrzymanie liczebności uczniów w oddziałach klasowych
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zostali zobowiązani do przestrzegania
zapisów związanych z liczbą uczniów w oddziałach. Co roku w wytycznych do projektów
organizacyjnych szkół umieszcza się zapis dotyczący zachowania średniej liczby uczniów
w oddziałach klasowych:
−
w szkole podstawowej
26 ucz.,
−
w gimnazjum
28 ucz.,
−
w oddziale integracyjnym
15-20 ucz.,
w tym
3-5 ucz. niepełnosprawnych
−
w oddziale przysposabiającym do pracy
16-28 ucz.
oraz maksymalnej (nieprzekraczalnej) liczby uczniów:
−
w szkole podstawowej
28 uczniów,
−
w gimnazjum
30 uczniów.
Liczba uczniów określona powyżej jest przez dyrektorów, jak i organ prowadzący
przestrzegana a ewentualne przekroczenia są uzasadnione. Zgodnie z ustawą z dnia 30
sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (…) ( Dz. U. z 2013 poz. 1265) z dniem 1
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września 2014 r. w klasach I szkoły podstawowej zajęcia edukacyjne są prowadzone w
oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
5) zapewnienie kształcenia integracyjnego na wszystkich poziomach kształcenia
analizując na bieżąco potrzeby w tym zakresie
Na terenie miasta Tczewa działają cztery placówki oświatowe prowadzące oddziały
integracyjne, są to:
• Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,
• Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
• Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi,
• Gimnazjum Nr 3
Do klas integracyjnych trafiają uczniowie ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością,
posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Klasy integracyjne liczą od
15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Liczba oddziałów integracyjnych w poszczególnych placówkach

Placówka
Przedszkole Nr 8
Szkoła Podstawowa
nr 2 z OI

Szkoła Podstawowa
nr 10 z OI

Gimnazjum nr 3

ogółem

2010/2011
1 oddz.
7 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. O-VI
9 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. O-VI

Rok szkolny
2011/2012
1 oddz.
6 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. I-VI
9 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. O-VI

6 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. I-III
23 oddz.

6 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. I-III
22 oddz.

2012/2013
1 oddz.
5 oddz.
poziomie
od kl. II-VI
9 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. I-VI

2013/2014
1 oddz.
6 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. O-VI
9 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. O-VI

7 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. I-III
22 oddz.

7 oddz.
na każdym
poziomie
od kl. I-III
23 oddz.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61,
poz. 624 z późn. zm.) w szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami
integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie
pedagogiczne (…). W tczewskich szkołach z oddziałami integracyjnymi również zatrudnia się
nauczycieli wspomagających z odpowiednimi kwalifikacjami. W związku z zatrudnieniem
nauczycieli wspomagających co roku przeznacza się dodatkowe godziny. Nauczyciel
wspomagający w przedszkolu realizuje wymiar godzin w ilości 26, w szkole podstawowej – 21
a w gimnazjum -24 godziny.
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Placówka
Przedszkole Nr 8

2010/2011
1 nauczyciel
22 g. /1 et.
(grupa dzieci
w wieku 5-6 lat)

Rok szkolny
2011/2012
1 nauczyciel
22 g. /1 et.
(grupa dzieci
w wieku 5-6 lat)

2012/2013
1 nauczyciel
25 g. /1 et.
(grupa dzieci
w wieku 4-5 lat)

2013/2014
1 nauczyciel
25 g. /1 et.
(grupa dzieci
w wieku 5-6 lat)

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
kl. O

1 nauczyciel
26 g. / 1,18 et.
6 nauczycieli
126 g/ 7 et.

kl. I-VI

--

--

6 nauczycieli
126 g/ 7 et.

5 nauczycieli
105 g./ 5,83 et.

1 nauczyciel
26 g. / 1,18 et.
5 nauczycieli
105 g./5,83 et.

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
kl. O

1 nauczyciel
26 g. / 1,18 et.
9 nauczycieli
189 g. / 10,5 et.

kl. I-VI

kl. I-III

6 nauczycieli
144 g. / 8 et.

1 nauczyciel
26 g. / 1,18 et.
9 nauczycieli
189 g. / 10,5 et.
Gimnazjum Nr 3
6 nauczycieli
144 g. / 8 et.

--9 nauczycieli
189 g. / 10,5 et.

1 nauczyciel
26 g. / 1,18 et.
8 nauczycieli
168 g. / 9,33 et.

7 nauczycieli
168 g. / 9,33 et.

7 nauczycieli
168 g. / 9,33 et.

Wymiar godzin przyznanych dla nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych i gimnazjach
kl. O
szkoła podstawowa
kl. I-VI
gimnazja

26 g.
21 g.

26 g.
21 g.

26 g.
21 g.

26 g.
21 g.

24 g.

24 g.

24 g.

24 g.

Placówki oferują dzieciom w oddziale integracyjnym różnorodne zajęcia w zależności od
rodzaju schorzeń dziecka: zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
pozalekcyjne usprawniająco -ogólnorozwojowe, zajęcia terapii zajęciowej, zajęcia
rewalidacyjne oraz prowadzenie licznych programów terapeutyczno-rozwojowych („Spójrz
inaczej”, „Cukierki”) oraz profilaktyczno-edukacyjnych (program „Życie i Miłość”)
Gmina zapewnia także uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do i ze szkoły lub zwrot kosztów przewozu środkami komunikacji publicznej dla
ucznia i opiekuna, (jeżeli dziecko dowożą rodzice). Do tego celu wykorzystywane są busy
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych pozyskane dzięki dofinansowaniu
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób. Gmina Miejska Tczew pozyskała trzy takie busy
(dwa w poprzedniej kadencji, trzeci w bieżącym roku).
6) Umożliwienie sprawowania właściwej opieki w świetlicach szkolnych ze szczególnym
uwzględnieniem świetlic, w których przebywają uczniowie niepełnosprawni i najmłodsi
W szkołach podstawowych, także w tych które prowadzą klasy integracyjne zatrudnienie
nauczycieli w świetlicy szkolnej wygląda następująco:
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Szkoła
SP 2
SP 5
SP 7
SP 8
SP 10
SP 11
SP 12

2010/2011
117
52
55
48
78
78
78

2011/2012
117
52
55
48
78
78
78

2012/2013
117
52
55
48
78
78
78

2013/2014
117
52
55
48
78
78
78

7) Objęcie uczniów i rodziców racjonalną pomocą pedagogiczną i psychologiczną
Obok pedagoga, psycholog jest osobą niezbędną przy szeroko pojętej pracy wychowawczej
i opiekuńczej. Jednym z jego głównych zadań jest promowanie metod, które aktywizują
pracę uczniów i zwiększają efektywność uczenia się. Psycholog szkolny pomaga przy
dostosowaniu wymogów edukacyjnych do poziomu rozwoju uczniów.
Od roku szkolnego 2010/2011 Gmina Miejska Tczew zatrudnia w 7 szkołach podstawowych i
3 gimnazjach - 4 psychologów w wymiarze 3,5 etatu:
−
1 etat – Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 11, Gimnazjum Nr 2,
−
0,5 etatu – Gimnazjum Nr 1,
−
1 etat – Szkoła Podstawowa Nr 8, 12 oraz Gimnazjum Nr 3,
−
1 etat – Szkoła Podstawowa Nr 5, 7 i 10,
Wzrost zatrudnienia psychologów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
nastąpił w roku szkolnym 2013/2014. Od 1 września 2013 r. zatrudnionych jest 6
psychologów w wymiarze 3,75 etatu:
−
1 etat – Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 11, Gimnazjum Nr 2,
−
0,5 etatu – Gimnazjum Nr 1,
−
0,75 etatu – Szkoła Podstawowa Nr 8 i 12,
−
0,5 etatu - Gimnazjum Nr 3,
−
0,5 etatu – Szkoła Podstawowa Nr 5 i 7,
−
0,5 etatu – Szkoła Podstawowa Nr 10.
Pomoc psychologiczna jest niezbędna w każdej placówce oświatowej. Psycholodzy szkolni
ściśle współpracują z pedagogami, co wpływa na efektywne i szybkie rozwiązywanie
problemów w szkole. Stwierdza się także większe zainteresowanie ze strony rodziców, którzy
widzą potrzebę korzystania z pomocy psychologicznej i coraz rzadziej odwołują umówione
wcześniej spotkania z psychologiem. Uczniowie coraz częściej z własnej inicjatywy korzystają
z pomocy psychologicznej.
8) Zapewnienie niezbędnej pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
poprzez realizację:
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
W szkołach podstawowych i gimnazjach organizuje się zajęcia terapii pedagogicznej
mających na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju
nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie
oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym,
profilaktycznym i medycznym. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj
wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
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Poniższe zestawienie przedstawia ilość godzin terapii pedagogicznej realizowanych przez
poszczególne placówki.
Szkoła

2010/2011
I semestr
II semestr
64
37
34
23
24
12
16
11
70
40
50
30
90
60
60
30
32
21
62
35
502
299

SP 2
SP 5
SP 7
SP 8
SP 10
SP 11
SP 12
G1
G2
G3
Razem

2011/2012

2012/2013

2013/2014

37
23
12
10
40
30
55
30
18
35
290

38
23
13
10
40
30
50
30
23
35
292

38
23
12
11
40
30
54
30
23
35
296

Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się
umożliwiają im nie tylko odniesienie sukcesu edukacyjnego na etapie wczesnej edukacji,
ale także dzięki oddziaływaniom profilaktyczno-terapeutycznym będą procentować
w dalszych etapach edukacji szkolnej dziecka.
- zajęć logopedycznych
Wykrywanie i usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez
korygowanie zaburzeń w zakresie fonetycznej, doskonalenie mowy już ukształtowanej ,
usprawnianie technik czytania i pisania to główne cele pracy logopedycznej. W szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew odbywają się zajęcia
logopedyczne w następującym wymiarze godzin:
Szkoła
SP 2
SP 5
SP 7
SP 8
SP 10
SP 11
SP 12
Razem

2011/2012
20
17
10
15
25
20
25
132

2012/2013
20
17
10
15
25
20
25
132

2013/2014
20
18
10
14
25
20
25
132

Opieką logopedyczna w poszczególnych latach objęto następującą liczbę uczniów
Szkoła
SP 2
SP 5
SP 7
SP 8
SP 10
SP 11
SP 12
Razem

2011/2012
77
90
38
61
100
132
84
582

2012/2013
101
77
47
69
87
133
151
665

2013/2014
80
71
37
75
82
111
105
561
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Najczęściej występujące wady wymowy u dzieci:
pararotacyzm (wymiana głosek w obrębie głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych –
zamiana r na l, r na j),
sygmatyzm (seplenienie),
rotacyzm (inaczej reranie) ,
dyslalia
Terapia logopedyczna to żmudny i monotonny proces. Wielu osobom, udaje się wytrwać ten
proces, a logopedom osiągnąć tym samym sukces. Poniższe zestawienie przedstawia ilu
uczniów w poszczególnych latach szkolnych zakończyło proces logopedyczny sukcesem:
Szkoła
SP 2
SP 5
SP 7
SP 8
SP 10
SP 11
SP 12
Razem

2011/2012
18
35
10
19
40
27
39
188

2012/2013
25
34
26
17
56
27
45
230

2013/2014
30
33
17
25
36
21
45
207

Terapia logopedyczna realizowana jest również z godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Karta Nauczyciela.
- gimnastyki korekcyjnej
Od dnia 1 września 2008 r. i nadal Gmina Miejska Tczew prowadzi zajęcia gimnastyki
korekcyjnej w placówkach oświatowych. W mieście funkcjonują cztery centra prowadzące te
zajęcia:
−
Gimnazjum Nr 1,
−
Szkoła Podstawowa Nr 7,
−
Szkoła Podstawowa Nr 12,
−
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.
Na Osiedlu Czyżykowo zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1. Udział
w tych zajęciach biorą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
i Gimnazjum Nr 1, a na ich realizację przeznaczono 14 godzin tygodniowo. Prowadzący
zajęcia to nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi,
mający odpowiednie wykształcenie.
Osiedle Śródmieście oraz Stare Miasto, które obejmuje uczniów ze Sportowej Szkoły
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły
Podstawowej Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 2, ma swoje centrum gimnastyki korekcyjnej
w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji. Do realizacji tych zajęć zatrudniony jest nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej w Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w wymiarze 21 godzin tygodniowo.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na Osiedlu Staszica odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 7.
Wymiar tygodniowy zajęć gimnastyki korekcyjnej w tym centrum wynosi 7 godzin, które
realizuje nauczyciel gimnastyki korekcyjnej zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 7. Czwarte
centrum obejmuje swym zakresem uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły
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Podstawowej Nr 12 oraz Gimnazjum Nr 3 a zajęcia realizowane są w Szkole Podstawowej Nr
12. Zajęcia w wymiarze 18 godzin tygodniowo prowadzi nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 12.
Zajęcia prowadzone są w grupach obejmujących jednolite wady postawy. Zajęcia gimnastyki
korekcyjnej maja na celu:
−
zapoznanie dzieci z błędami postawy i ich następstwami,
−
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w celu uniknięcia w konsekwencji
wad postawy,
−
wyrównywania niedoboru ruchu u dzieci,
−
poprawa psychomotoryki i sprawności ogólnej (w formie zabawowej).
−
zwiększenie ruchomości w stawach obręczy biodrowej i miednicznej oraz
w obrębie kręgosłupa,
−
wzmocnienie mięśni stabilizujących postawę ciała (zwłaszcza antygrawitacyjnych),
−
nauka podstawowych ćwiczeń korekcyjnych możliwych do wykonania w domu,
−
korygowanie wad postawy z uwzględnieniem indywidualizacji.
Łącznie realizuje się 60 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych
i gimnazjach.
- zajęć rozwijających uzdolnienia indywidualnie uczniów
Wszystkie placówki oświatowe zobowiązane są do realizacji rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. We wszystkich szkołach
organizowane są więc zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów. Ponadto do
realizacji powyższego celu tworzone są oddziały, które realizują różnego rodzaju innowacje
pedagogiczne. Są to klasy z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim, klasy sportowe,
klasa o profilu biologiczno-chemicznym (w Gimnazjum Nr 3) klasa o profilu matematycznoinformatycznym (w Gimnazjum Nr 1).
- wsparcia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum Nr 2 utworzona została klasa terapeutyczna,
adresowana do uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych.
Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologicznopedagogicznej. Nauczanie w klasie terapeutycznej jest prowadzone według realizowanych w
szkole programów nauczania, z dostosowaniem form i metod ich realizacji do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi od 10 do 15 uczniów.
Rok szkolny 2013/2014 był pierwszym rokiem kiedy klasy terapeutyczne funkcjonowały na
każdym poziomie kształcenia począwszy od klasy I do III.
- rok szk. 2011/2012 1 oddz. kl. I -15
- rok szk. 2012/2013 – 2 oddz., w tym 1 oddz. kl. I /15 ucz. i 1 oddz. kl. II/15
- rok szk. 2013/2014 – 3 oddz. w tym. 1 oddz. kl. I/ 13 ucz, kl. II/14 ucz. , kl. III/11 ucz.
9) Tworzenie warunków do nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym w szkołach
podstawowych i gimnazjach
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W ramach innowacji pedagogicznej wprowadza się klasy z rozszerzonym programem
nauczania języka obcego. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej wymaga opinii rady
pedagogicznej oraz uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w placówce.
Szkoła musi posiadać warunki kadrowe i organizacyjne do prowadzenia ww. działań.
Rekrutacja do klas, w których prowadzona jest innowacja odbywa się na zasadzie
powszechnej dostępności. Celem działań innowacyjnych jest poprawa jakości pracy szkoły.
Klasy z rozszerzonym programem nauczania języka obcego funkcjonują w Szkole
Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Gimnazjum nr 1 oraz w Gimnajzum
nr 3. W klasach tych realizuje się język obcy w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

szkoła
klasa
z rozszerzonym
programem
nauczania
j.angielskie
go

klasa
z rozszerzonym
programem
nauczania
j.niemieckie
go

Gimnazjum
Nr 1

3 oddz.
po 1 oddz.
na
każdym
poziomie

3 oddz. po 1
oddz.
na
każdym
poziomie od kl.
IV-VI
3 oddz.
po 1 oddz.
na
każdym
poziomie

Gimnajzum
Nr 3

1 oddz. klasy I

Szkoła
Podstawowa
Nr 10 z OI

10)

klasa
z rozszerzonym
programem
nauczania
j.angielskie
go

4 oddz.
2oddz. Kl. I po 1
oddz. – kl. II III
2 oddz.
po 1 oddz – kl I
- II

klasa
z rozszerzonym
programem
nauczania
j.niemieckie
go

3 oddz. po 1
oddz.
na
każdym
poziomie od kl.
IV-VI
3 oddz.
po 1 oddz.
– kl. I-III

klasa
z rozszerzonym
programem
nauczania
j.angielskie
go

6 oddz.
po 2 oddz. na
każdym
poziomie od kl.
I-III
3 oddz. po 1 na
każdym
poziomie od kl.
I-III

klasa
z rozszerzonym
programem
nauczania
j.niemieckie
go

klasa
z rozszerzonym
programem
nauczania
j.angielskiego

3 oddz. po 1
oddz.
na
każdym
poziomie od kl.
IV-VI
3 oddz.
po 1 oddz.
– kl. I-III

--

6 oddz.
po 2 oddz. na
każdym
poziomie od kl.
I-III
3 oddz. po 1 na
każdym
poziomie od kl.
I-III

Wspieranie rozwoju fizycznego uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
klas sportowych i o poszerzonym programie wychowania fizycznego

Gmina Miejska Tczew wpiera rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez tworzenie klas
sportowych, w których realizuje się program szkolenia sportowego. W klasach sportowych
na poziomie klas IV – VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum realizuje się
ukierunkowany etap szkolenia sportowego. W przypadku pływania ukierunkowany etap
szkolenia sportowego może być realizowany począwszy od klasy I szkoły podstawowej.
W klasach sportowych obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 10
godzin. Klasy sportowe funkcjonują w następujących szkołach:

Placówka
SP 2
(od klasy I do VI)
G2
(od klasy I do III)

2010/2011
2011/2012
profil pływanie
9 oddz.
9 oddz.
80 godz
81 godz
3 oddz.
3 oddz
21 godz.
21 godz.

2012/2013
9 oddz.
81 godz.
3 oddz.
21 godz.

2013/2014
9 oddz.
94 godz.
3 oddz.
21 godz.
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klasa
z
rozszerzony
m
programem
nauczania
j.niemieckie
go
3 oddz. po 1
oddz.
na
każdym
poziomie od
kl. IV-VI
2 oddz.
po 1 oddz.
– kl. II-III

--

SP 12
(od klasy IV do VI)
G3
(od klasy I do III)
SP 10
(od klasy IV do VI)
łącznie oddz.
łącznie godz.

piłka ręczna
3 oddz.
3 oddz.
36 godz.
36 godz.
3 oddz.
3 oddz.
36 godz.
36 godz.
lekkoatletyka
3 oddz.
3 oddz.
36 godz.
36 godz.
21 oddz.
21 oddz.
209 godz.
210 godz.

3 oddz.
36 godz.
3 oddz.
36 godz.

3 oddz.
36 godz.
3 oddz.
36 godz.

3 oddz.
36 godz.
21 oddz.
210 godz.

3 oddz.
36 godz.
21 oddz.
223 godz.

11)
Monitorowanie na bieżąco wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach
podstawowych i gimnazjach i stosownie do uzyskanych efektów, o ile to konieczne,
podejmowanie działań naprawczych
Podstawą konstruowania programu naprawczego jest analiza wyników sprawdzianu dla klas
szóstych szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu dla klas trzecich gimnazjum. Szkoły,
które osiągnęły najniższe wyniki opracowały programy naprawcze w celu wyszczególnienia
umiejętności, które nie zostały opanowane przez uczniów w stopniu dostatecznym oraz
wskazania metod i sposobów ich doskonalenia. Celem głównym programów naprawczych
jest poprawa efektywności kształcenia w szkole.
12)Umożliwienie młodzieży efektywnego dostępu do doradców zawodowych w celu
przygotowania do dokonania wyboru właściwego kierunku kształcenia
W gimnazjach doradcą zawodowym najczęściej jest pedagog szkolny, który udziela pomocy
młodzieży w wyborze kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym
zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości
systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji
zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o szkolnictwie ponadgimnazjalnym,
zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.
Doradca zawodowy, wspólnie z uczniami
dokonuje przeglądu ich zainteresowań,
umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę,
jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować
testy sprawdzające umiejętności i zdolności klienta.
13)Wspieranie podległych placówek w zakresie poprawy stanu technicznego budynków
oraz wyposażenia szkolnego i dydaktycznego.
( szczegółowe dane dotyczące wszelkich prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych –
patrz pkt 3.1.6. Ulice, drogi, mosty oraz realizacja zadań inwestycyjnych – ppkt 3.1.6.2. Realizacja zadań inwestycyjnych
niniejszego Raportu)

14) Udzielanie pomocy szkołom w zakresie tworzenia programów podnoszących jakość
pracy szkoły, szczególnie finansowanych ze środków pozabudżetowych
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Placówki oświatowe miasta Tczewa zainteresowane są pozyskiwaniem środków unijnych,
przede wszystkim na cele edukacyjne w ramach. Nauczyciele biorą udział w spotkaniach,
konferencjach i szkoleniach dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych. W
miarę możliwości starają się składać wnioski.
Również Gmina Miejska Tczew pozyskuje środki unijne na realizację różnych projektów:
•

•

projekt „Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego”.
Przedmiotem projektu było stworzenie informacyjno-usługowego, interaktywnego
portalu miejskiego „Wrota Tczewa”, zawierającego elementy: e-administracja, e-sport,
e-kultura, e-przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, komunikacja, e-szkoła. Jednym z
ostatecznych beneficjentów są placówki oświatowe, które od roku szkolnego
2012/2013 wykorzystują jeden z wymienionych elementów portalu tj. e-szkołę.
projekt „Szansa małego ucznia- indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie”
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III
w siedmiu szkołach podstawowych Tczewa poprzez przeprowadzenie dodatkowych
zajęć zmniejszających dysproporcje edukacyjne i rozwojowe oraz wzmacniające rozwój
zainteresowań uzdolnionych uczniów.
Kwota w wysokości 727.970,08 zł pochodząca z dofinansowania została wykorzystana
na uzupełnienie działań podejmowanych przez szkoły w ramach podstaw
programowych, wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów, a także
podnoszenie jakości zadań edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia
dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy. Dzieci szczególnie uzdolnione wzięły udział w zajęciach
rozwijających ich zainteresowania. Doposażono bazę dydaktyczną w materiały oraz
odpowiedni do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych sprzęt
specjalistyczny.

Placówki oświatowe miasta Tczewa korzystają także z innych programów podnoszących
jakość pracy szkoły. Należą do nich:
1. Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła”
W ramach programu „Radosna szkoła” organy prowadzące szkoły podstawowe mogły
otrzymać wsparcie finansowe na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie
możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami
rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.
• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie
aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne,
wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć
prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do
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prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania
przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów).
Poniższe zestawienie przedstawia placówki, w których w latach 2010 – 2014 został
zrealizowany rządowy program „Radosna szkoła”

Rok

Placówka, która otrzymała wsparcie finansowe na
utworzenie
\modernizację szkolnego placu zabaw

Całkowity koszt
realizacji

Kwota otrzymanej
dotacji

Kwota
wykorzystanej
dotacji

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Mickiewicz w
Tczewie- pomoce dydaktyczne

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w
Tczewie- pomoce dydaktyczne

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Wojciecha
w Tczewie- pomoce dydaktyczne

10 980,00

10 980,00

10 979,74

167 367,29

95 567,00

83 683,64

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bronisława
Malinowskiego w Tczewie – szkolny plac zabaw

180 382,51

95 000,00

90 149,77

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w
Tczewie – szkolny plac zabaw

170 998,70

95 000,00

85 499,35

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w
Tczewie- pomoce dydaktyczne

2010

2011
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie
–szkolny plac zabaw

2012

2013

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Mickiewicz w
Tczewie – szkolny plac zabaw

przewiduje się
koszt całkowity na
poziomie kwoty
120.077,00

60 038,00

2014
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Wojciecha
w Tczewie – szkolny plac zabaw

przewiduje się
koszt całkowity na
poziomie kwoty
191.199,20

2. Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych
uczniów w regionie poprzez edukację morską”
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Projekt ten, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany był w roku szkolnym 2012/1013 w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 5, Nr 8 i Nr 10,
którym udział wzięło łącznie57 uczniów oraz w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole
Podstawowej Nr 2, Nr 5, Nr 8 i skorzystało z niego 44 uczniów.
Celem projektu był przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działania
proponowane w ramach projektu, prowadzonego pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle
wiedzy”, dotyczyły szeroko pojętej tematyki morskiej oraz żeglarstwa, nawiązując tym
samym do bogatej tradycji edukacji morskiej w naszym regionie. Wybór tematyki morskiej
zapewnił skuteczne, a przede wszystkim atrakcyjne dla uczniów rozwijanie kompetencji,
którzy w działaniu, podczas zajęć nabywali nową wiedzę i umiejętności. Uczestnicy projektu
brali udział w praktycznych zajęciach żeglarskich, edukacyjno-żeglarskich wydarzeniach
naukowych oraz w obozach żeglarskich.
3. Projekt „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”
Projekt jest uzupełnieniem programu inwestycyjnego „Moje Boisko - Orlik 2012”. Głównym
założeniem projektu jest udział finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu
kosztów zatrudnienia „animatorów” – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe
na wszystkich, oddanych do użytku obiektach „Moje Boisko - Orlik 2012”. Podstawowym
warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie stosownego wniosku przez jednostkę
samorządową (gmina, powiat) – właściciela obiektu, który musi również zabezpieczyć środki
finansowe w wysokości co najmniej równorzędnej dotacji Ministerstwa (tj. min. 1 000 zł
miesięcznie dla atrudnionego animatora).
Gmina Miejska Tczew od 2012 r. składa wnioski o dofinansowanie kosztów zatrudnienia
„Animatora – Moje Boisko Orlik 2012”. W latach 2012-2013 dofinansowanie otrzymał
Animator Moje Boisko Orlik 2012 przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Tczewie. W roku 2014 dofinansowanych jest trzech Animatorów Moje
Boisko Orlik 2012 przy:
− Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
− Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi,
− Szkole Podstawowej Nr 11.
4. „Mały Mistrz”
Finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Marszałka Województwa
Pomorskiego oraz Gminy Miejskiej Tczew. Skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół
podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza"
opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o
pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych
umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.
Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:
Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
• wsparcie
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji
zdrowotnej,
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promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą
programową,
monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III
szkół podstawowych,
określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,
zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Siedem klas I ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, które
wyraziły chęć jego realizacji rozpoczęły program 1 września 2014 r. Od 2015 r. realizować
go będą mogły także klasy II, a od 2016 r. klasy III.
Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zapoznających ich
z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego. Mały Mistrz daje
także możliwość udziału rodzicom, którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do
zdobywania poszczególnych umiejętności i prób zaliczeniowych, a także będą informowani
przez nauczycieli na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach.
Szkoły, klasy i nauczyciele przystępujący do programu otrzymują:
• komplet materiałów dla nauczycieli,
• komplet legitymacji i wlepek dla dzieci,
• możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu,
• możliwość korzystania z platformy internetowej programu,
• możliwość zatrudnienia na 1 godzinę tygodniowo nauczyciela wychowania
fizycznego, który w klasie I wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej będzie
prowadził lekcje wychowania fizycznego,
• komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci o wartości 1500 zł,
• możliwość uczestnictwa w zajęciach pływania dla wszystkich uczestników programu
w II klasie (16-godzinny kurs nauki pływania),
• komplet sprzętu sportowego o wartości 750 zł w klasie III dla szkół kontynuujących
program przez trzy lata.
Poza zadaniami wynikającymi z realizacji kierunków prowadzenia polityki oświatowej
miasta Tczewa na lata 2011-2014 w naszym mieście podejmowane były także inne
działania tj.
Nieobozowa Akcja Lato Zima
Każdego roku w szkołach podstawowych organizowane są półkolonie letnie i zimowe dla
dzieci i młodzieży. Na ten cal zabezpiecza się każdego roku środki finansowe na
wynagrodzenia dla opiekunów i kierowników, a latem dodatkowo na wynajem autokarów
(każdorazowo 5 000 zł.). Poniższa tabela prezentuje jak kształtował się udział uczniów w tego
rodzaju wypoczynku w poszczególnych latach oraz jak kształtowały się wydatki na ten cel.

Liczba uczestników
Liczba grup
Liczba
opiekunów
kierowników

i

Zima
2011
667
38
46

Lato
2011
669
40
49

Zima
2012
782
45
53

Lato
2012
546
32
39

Zima
2013
714
43
50

Lato
2013
570
34
43

Zima
2014
665
42
51
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Środki
finansowe
przeznaczone
na
płace opiekunów i
kierowników

Zima
2011

Lato
2011

Zima
2012

Lato
2012

Zima
2013

Lato
2013

Zima
2014

54 697,54

57 915,67

61 035,33

46 159,55

58 229,72

49 802,54

60 673,89

Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Na podstawie Uchwały nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia programu oraz Uchwały Nr XLVII/408/2010 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 czerwca 2010 r. każdego roku przyznawane są nagrody pieniężne Prezydenta
Miasta Tczewa za wybitne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne.
Zadaniem w/w programu jest tworzenie dodatkowej motywacji do pogłębiania wiedzy oraz
promowanie najlepszych uczniów i studentów, mieszkańców miasta Tczewa. Program ma na
celu wpieranie rozwoju utalentowanych uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się
nadal rozwijać.
Rok
2010
2011
2012
2013

Liczba przyznanych nagród
14
13
24
22

Kwota wypłaconych nagród
19.500 zł
20.000 zł
19.600 zł
19.600 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Jest realizowana przez gminę, jako zadanie własne w formie dotacji celowej z budżetu
państwa – stanowiącej 80% całego zadania oraz środków własnych stanowiących 20% całego
zadania, przekazywanej wg zobiektywizowanych kryteriów /algorytmu/ w formie
rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Omawiana pomoc W latach 2010-2014 pomoc socjalna kształtowała się następująco:

Liczba decyzji
Kwota przyznana
Kwota wykorzystana

2010

2011

Lata
2012

2013

2014*

1357

1257

1249

1355

715

658.499

789.974

604.092

661.101

432.936

640.037,36

754.315,17

593.058,01

647.437,36

360.830,55

*dane od stycznia do czerwca 2014 r.
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Realizacja „Rządowego programu pomocy uczniom- Wyprawka szkolna”
Jest to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego
i specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
Rok
2010
2011
2012
2013

Liczba uczniów, którym przyznano
pomoc w formie dofinansowania do
zakupu podręczników
305
387
534
747

Dofinansowywanie
pracowników.

zwrotu

Kwota przyznanej dotacji

pracodawcom

Kwota
wykorzystanej
dotacji
61.152,72 zł
77.873 zł
117.358 zł
192.730 zł

182.184 zł
88.592 zł
139.773 zł
272.028 zł

kosztów

kształcenia

młodocianych

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od
dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki na
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wojewoda przekazuje na
wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
Rok
2010
2011
2012

Wykonanie w danym roku
644.447,96 zł
549.949,45 zł
502.241,68 zł

Liczba wydanych decyzji
118
104
98

2013

543.363,12 zł

106

2014

15.017,34 zł

4

(do czerwca)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. powołano Komisje Socjalną do spraw Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów.
W 2012 r. z funduszu korzystać mogło 327 nauczycieli emerytów/rencistów. W 2012 r.
Komisja Socjalna miała do dyspozycji kwotę 406.083,04 zł z czego na Fundusz Socjalny
przeznaczono 311.406,77 zł natomiast Fundusz Mieszkaniowy 94.676,27 zł. Ogółem w roku
2012 Komisja przyznała 904 świadczenia na łączną kwotę 306.684,70 zł z Funduszu
Socjalnego. Udzielono 53 pożyczek na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 233.000 zł
(różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną na Fundusz Mieszkaniowy, a wydatkowaną pokryta
została ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe).
W 2013 r. z funduszu korzystać mogło 328 nauczycieli emerytów/rencistów. W 2013 r.
Komisja Socjalna miała do dyspozycji kwotę 464.037,11 zł z czego na Fundusz Socjalny
przeznaczono 330.749,67 zł natomiast na Fundusz Mieszkaniowy 147.458,67 zł. Ogółem
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Komisja przyznała 833 świadczenia na łączną kwotę 327.842,80 zł z Funduszu Socjalnego.
Udzielono 38 pożyczek na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 142.900 zł.
W roku 2014 z funduszu korzystać mogło 339 nauczycieli emerytów/rencistów. W 2014 r.
Komisja Socjalna miała do dyspozycji kwotę 423.363,20 zł z czego na fundusz Socjalny
przeznaczono 303.698,87 zł natomiast na Fundusz Mieszkaniowy 119.664,33 zł. Do lipca
2014 r. Komisja przyznała 600 świadczeń na łączną kwotę 143.576,74 zł z Funduszu
Socjalnego. Udzielono 28 pożyczek na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 129.500 zł.

3.1.9. KULTURA I KUTLURA FIZYCZNA
Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu
terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Jednostki samorządu terytorialnego organizują
działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie
takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.
W Tczewie istnieją trzy instytucje kultury realizujące zadania w tym zakresie:
− Centrum Kultury i Sztuki,
− Miejska Biblioteka Publiczna tj. budynek główny i 6 filii,
− Fabryka Sztuk.
Ponadto zadania z zakresu kultury organizowane są poprzez różnego rodzaju
organizacje pozarządowe.
1) Centrum Kultury i Sztuki:
Centrum Kultury i Sztuki zostało powołane do upowszechniania kultury, edukacji
kulturalnej, wychowania poprzez sztukę oraz prowadzenia współpracy kulturalnej, w celu
pomnażania wartości i atrakcyjności proponowanych form kulturalnych na terenie Tczewa.
Placówka za cel główny stawiła sobie edukację kulturalną dzieci i młodzieży poprzez
różne formy czynnego uczestnictwa w kulturze, edukację artystyczną i wychowanie poprzez
sztukę.
Swoje zadania statutowe Centrum Kultury i Sztuki realizuje przede wszystkim poprzez:
1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Tczewa,
2) tworzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
3) tworzenie możliwości działania w różnorodnych formach indywidualnej aktywności,
4) organizowanie masowych imprez kulturalnych.
Centrum Kultury i Sztuki posiada salę widowiskową na 442 miejsca, oraz
profesjonalne sale muzyczne, taneczne, teatralną oraz sale prób, w których ćwiczą zespoły
muzyczne (Czarne Kwiaty, GTC, Easy Game, California Stories Uncovered, Aporia, Symmetrical
Mess, Erase, Heavy Mind i muzycy indywidualni).
Z sal Centrum Kultury i Sztuki korzystają instytucje kultury, organizacje pozarządowe,
szkoły, przedszkola, firmy prywatne oraz podmioty organizując każdego roku około 200
imprez ( w roku 2013 tylko 50).
Na terenie CKiS działają następujące warsztaty artystyczne:
• Harcerska Orkiestra Dęta,
• Chór Mieszany „Passionata”,
• Chór Męski „Echo”,
• Warsztaty teatralne dla młodzieży,
• Warsztaty teatralne dla dzieci,
• Warsztaty wokalno – aktorskie dla dzieci ,
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Warsztaty wokalno – aktorskie dla młodzieży,
Warsztaty wokalno – aktorskie dla dorosłych,
Tczewska Akademia Kreacji Tańca – rytmika,
Tczewska Akademia Kreacji Tańca – taniec hip hop,
Tczewska Akademia Kreacji Tańca - taniec towarzyski,
Tczewska Akademia Kreacji Tańca - dancehall,
Tczewska Akademia Kreacji Tańca – balet,
Tczewska Akademia Kreacji Tańca – taniec flamenco,
Warsztaty muzyczne – gitara,
Warsztaty muzyczne – perkusja,
Warsztaty muzyczne – instrumenty klawiszowe,
Dziecięce Warsztaty Plastyczne,
Młodzieżowe Warsztaty Plastyczne,
Warsztaty filatelistyczne,
Warsztaty astronomiczne,
Warsztaty rakietowe.

Poniższa tabela przedstawia ilość uczestników biorących udział w zajęciach w latach 20102014
(łączna ilość uczestników w okresie: styczeń czerwiec oraz wrzesień grudzień)
LATA

WARSZTATY ODPŁATNE

2010 2011 2012 2013 2014*
Warsztaty plastyczne

128

143

159

166

85

Warsztaty wokalno – aktorskie dla dzieci

17

-

28

15

2

Warsztaty wokalno – aktorskie dla młodzieży

-

-

13

39

5

Warsztaty wokalno – aktorskie

-

-

-

7

-

Warsztaty teatralne dla młodzieży

12

12

12

12

3

Warsztaty teatralne dla dzieci

13

10

11

9

12

Warsztaty teatralne dla dorosłych

4

10

-

-

-

Warsztaty dziennikarskie

11

13

-

-

-

Tczewska Akademia Kreacji Tańca - balet

78

121

132

170

79

Tczewska Akademia Kreacji Tańca - rytmika

19

20

78

99

15

Tczewska Akademia Kreacji Tańca - Hip hop

-

-

111

121

55

Tczewska Akademia Kreacji Tańca - taniec towarzyski

-

-

167

54

27

Tczewska Akademia Kreacji Tańca - dancehall

-

-

4

5

-

Tczewska Akademia Kreacji Tańca – taniec flamenco

-

-

3

4

-
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Warsztaty muzyczne - gitara

113

154

120

86

48

Warsztaty muzyczne - instrumenty klawiszowe

18

13

19

31

24

Realizacja wspólnego spektaklu – warsztaty teatralne +
warsztaty wokalno - aktorskie

17

17

7

8

-

Warsztaty muzyczne - perkusja

-

-

-

9

9

Chór Mieszany „Passionata”

-

-

-

50

23

Grupa tańca nowoczesnego

69

95

-

-

-

Szkoła tańca towarzyskiego „Latin step”

46

70

-

-

-

-

-

-

10

5

545

678

864

895

392

2010 2011 2012 2013

2014
*

Warsztaty rakietowe
RAZEM
*dane na dzień 30.06.2014r.

LATA
WARSZTATY NIEODPŁATNE

Harcerska Orkiestra Dęta

134

150

149

149

76

Chór Męski „Echo”

84

76

66

76

39

Warsztaty filatelistyczne

122

122

98

98

30

Warsztaty astronomiczne

31

25

25

31

10

Sekcja szachowa

28

21

-

-

-

„Śpiewamy i tańczymy”

31

38

-

-

-

RAZEM

430

432

338

354

155

*dane na dzień 30.06.2014r.

W ramach różnorodnych form edukacji proponowanych przez CKiS organizowano corocznie:
spektakle dla dzieci, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe), Tczewski
Konkurs Recytatorski „Mój ulubiony wiersz”, Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego,
warsztaty filmowe, Tczewski Konkurs Twórczości, Szkolny Festiwal Sztuki.
Do tradycji kulturalnej Tczewa weszły następujące imprezy organizowane przez
Centrum Kultury i Sztuki: Dni Ziemi Tczewskiej, Koncert Noworoczny, Wiosenny i Jesienny, Off
Jazz Festival, koncert walentynkowy, występy z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka z CKIS,
Spotkanie z Mikołajem, Ferie w CKiS, festyny dla dzieci "Dookoła Świata" (wcześniej "Baw się
z nami"), koncerty gwiazd i kabareton, Koncerty w ramach Muzycznej Starówki.
Centrum Kultury i Sztuki współuczestniczyło w różnych wydarzeniach kulturalnych
w charakterze organizatora lub poprzez udział zespołów CKiS w imprezach organizowanych
przez inne podmioty.
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Ilość zorganizowanych imprez przez Centrum Kultury i Sztuki w latach 2010-2014
LATA
2010 2011 2012 2013 2014*
zorganizowane zgodnie z planem CKiS

95

71

78

82

zorganizowane poza planem CKiS

20

33

8

-

organizator

-

-

8

-

współorganizator

-

-

45

16

7

115

104

139

98

60

Ilość imprez ogółem

53

*na dzień 30.06.2014r.

2) Miejska Biblioteka Publiczna
Instytucja powołana do zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych mieszkańców Tczewa
oraz upowszechniania wiedzy, gromadzenia i opracowywania materiałów bibliotecznych
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępniania
zbiorów bibliotecznych, prowadzenia wypożyczalni międzybibliotecznych, organizowania
czytelnictwa dla ludzi niepełnosprawnych, prowadzenia działalności informacyjnobibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa, udzielania bibliotekom zakładowym i
szpitalnym pomocy fachowej, prowadzenia działalności wydawniczej, współdziałania z
bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i
towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczeństwa.
W Bibliotece Głównej mieszczą się:
• Czytelnia popularnonaukowa,
• Czytelnia internetowa i multimedialna,
• Punkt Informacji Turystycznej
• Kociewski Kantor Edytorski Sekcja wydawnicza MBP,
• Sekcja Oświatowa i Zbiorów Specjalnych z Czytelnią Muzyczną,
• Punkt Książki Mówionej,
• Sekcja Historii Miasta,
• Wypożyczalnia Główna dla Dorosłych,
• Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
Miejska Biblioteka Publiczna posiada 6 filii bibliotecznych usytuowanych w różnych
punktach miasta oraz Punkt Informacji Europejskiej.
Istniejące w strukturze biblioteki – Sekcja Historii Miasta i Kociewski Kantor Edytorski
w bardzo szerokim zakresie biorą udział w realizacji edukacji regionalnej, w tworzeniu
wydawnictw regionalnych oraz promocji Kociewia. Kociewski Kantor Edytorski w latach
2010-2013 wydał:
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Lata

2010

−
−
−
−

−
−
−
2011
−
−
−
−
−
−
−
2012

2013

−
−
−
−
−
−
−
−
−

„Kociewski Magazyn Regionalny” – 4 numery,
„Panorama Miasta” – 11 numerów,
„Sambor II książę tczewski” – Błażej Śliwiński,
„Dzieje Zawodowej Straży Pożarnej w Tczew” – publikacja
okolicznościowa w 65. Rocznicę powstania Zawodowej Straży
Pożarnej w Tczewie
„Kociewski Magazyn Regionalny” – 4 numery,
„Panorama Miasta” – 11 numerów,
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej
proboszcz ks. Stanisław Cieniewicz – pod. Red. Jana Kulasa,
Kazimierza Ickiewicza i Adama Chyły – wydana wspólnie z wyd.
Bernardinum
W objęciach świadomości – Ryszard Filbrandt,
„Zarys dziejów aptekarstwa w Tczewie (do 1951 r.) – Aleksander
Drygas,
„Tradycje lotnicze Kociewia” – Stanisław Arciszewski
„Kociewski Magazyn Regionalny” – 4 numery,
„Panorama Miasta” – 11 numerów,
„Myśli skłębione” – Kazimierz Szymanowski,
„Roman Landowski – dla Tczewa, Kociewia i Pomorza” – Józef
Ziółkowski,
„Związki Ziemi Tczewskiej z Wisłą” – Czesław Glinkowski,
„Lucja Wydrowska–Biedunkiewicz” – Jan Kulas, Kazimierz Ickiewicz,
„Nutą zmierzchu” – Mieczysława Krzywińska,
„To tylko słowa” – Regina Kotłowska,
„Po drugiej stronie horyzontu. Tczewski almanach poezji” –
J.Cejrowska, M. Malinowska, M. Olszewski, A. Peichert, A. Wirkus.
„Kociewski Magazyn Regionalny” – 4 numery,
„Panorama Miasta” – 11 numerów,
„Matka Kościoła. Parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie” – album,
ks. Stanisław Cieniewicz, ks. Maciej Zabrocki i Kazimierz Ickiewicz.
„Wśród swoich” – tomik wierszy Kazimierza Szymanowskiego

W latach 2010-2013 zakupiono, opracowano i włączono do księgozbioru 18.809 egz. książek,
na kwotę 382.509,91 zł. Ogólny stan księgozbioru na koniec roku 2013 wynosi 180.896
egzemplarzy. Zarejestrowanych jest 14.038 czytelników. Każdego roku udostępnia się ok.
330.000 książek i czasopism, z Czytelni Internetowej każdego roku korzysta około 5.500
osób. W Sekcji Historii Miasta udziela się informacji oraz przeprowadza lekcje biblioteczne.
Osoby niedowidzące każdego roku wypożyczają książki nagrane na kasetach, natomiast
osobom chorym i niepełnosprawnym książki do domu dostarczają opiekunki, bądź – na
życzenie - bibliotekarz.
Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z przedszkolami, szkołami z terenu
Tczewa, a także spoza gminy, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Forum
Inicjatyw Społecznych, z bibliotekami publicznymi i innych sieci, Środowiskowymi Domami
Samopomocy, Domem Dziecka, świetlicami środowiskowymi, z Biurem Promocji Miasta,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Sztuki, Archiwum Państwowym
w Gdańsku, Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Oddziałem Kociewskim
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Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Fabryką Sztuk, Ruchem Inicjatyw Obywatelskich,
Towarzystwem Miłośników ziemi Tczewskiej oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego Oddział w Piasecznie, Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku.
Miejska Biblioteka Publiczna w omawianym okresie zorganizowała szereg różnego
rodzaju wystaw plastycznych, promocji książek, spotkań z pisarzami, konferencji i sesji
popularnonaukowych, konkursów oraz lekcji i zajęć bibliotecznych (co roku ok. 600) oraz
włączała się w organizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych zaspokajających
potrzeby kulturalne mieszkańców Tczewa.
3) Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk to gminna jednostka budżetowa utworzona uchwałą Nr XLIX/447/2006
Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 r., jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły, której obszarem działania jest miasto Tczew. Uchwałą Rady Miejskiej w
Tczewie Nr XV/128/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ówczesna nazwa naszej jednostki
„Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie” została zmieniona na
Fabryka Sztuk.
Głównym celem placówki jest wzmocnienie działań na rzecz zachowania wartości
kulturowych regionu kociewskiego, zwiększenie dostępu do kultury oraz wykorzystanie
tych zasobów dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Fabryka Sztuk w budynku głównym posiada:
• salę wystawową o powierzchni 208 m2,
• salę wystawową o powierzchni 325 m2,
• salę konferencyjną o powierzchni 120 m2.
W budynku mniejszym:
• jedno pomieszczenie na spotkania organizacji pozarządowych,
• salę wielofunkcyjną na wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, szkolenia, o
powierzchni 88m2,
• pomieszczenia na warsztaty artystyczne,
• pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi technicznej,
• pomieszczenie magazynowe na sprzęt techniczny.
Ponadto pomieszczenie, w którym działa Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej
prowadzony przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kociewie”.
Od 1 stycznia 2010 r. Fabryka Sztuk zarządza kamienicą przy ul. Podmurnej 12 o łącznej
powierzchni 101 m2, a od 1 września 2011 r. kamienicą przy ul. Podmurnej 15 o łącznej
powierzchni 241 m2. Budynki zostały wyremontowane w ramach projektu realizowanego
przez Gminę Miejską Tczew „Rewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego
Miasta w Tczewie”. Jesteśmy partnerami projektu, a w kamienicach realizowane są
zadania statutowe Fabryki Sztuk.
DZIAŁANIA WYSTAWIENNICZE FABRYKI SZTUK
• w roku 2010 zorganizowano 31 wystaw,
• w roku 2011 zorganizowano 35 wystaw,
• w roku 2012 zorganizowano 30 wystaw,
• w roku 2013 zorganizowano 30 wystaw,
• w roku 2014 (I-VI) zorganizowano 10 wystaw.
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Od 2008 roku Fabryka Sztuk cyklicznie organizuje Europejską Noc Muzeów. W roku 2010 noc
muzeów odbywała się w duchu średniowiecznym, w roku 2011 była Biesiada z Góralami
Śląskimi, w roku 2012 Podróżnicza Noc Muzeów zorganizowana pod szyldem wystawy
„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata”, w roku 2013 tematem przewodnim była
Skandynawia, natomiast w roku 2014 Afryka.
Fabryka Sztuk jest organizatorem wielu imprez oraz bierze aktywny udział w
imprezach organizowanych wspólnie z innymi instytucjami naszego miasta takich jak:
Międzynarodowy Festiwal ZDARZENIA, Festiwal Grzegorza Ciechowskiego IN MEMORIAM,
Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego, Pchli Targ i inne.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ FABRYKĘ SZTUK
W ramach działalności edukacyjnej prowadzone są: Lekcje historyczne, Lekcje
etnograficzne, Spacery po Tczewie, Warsztaty edukacyjno-artystyczne, Lekcje o sztuce,
czytanie bajek, kółko plastyczne. W roku 2013 do oferty edukacyjnej Fabryka Sztuk
wprowadziła: Warsztaty ceramiczne, Laboratorium teatralne, Kocie tajemnice, W zaciszu
mieszczańskiej kamienicy, Tusz i paty, Ilustracje do wierszy i wierszyków, Zwierzaki w
sweterkach, Malarstwa z duszą (soulart), Bobek z włóczni, Budujemy Dom Muminków, Z
wizytą w dolinie Muminków, Gra o Bałtyk, Kartki Pop-UP’owe, Cuda na patyku, Palmy
wielkanocne, Bliżej gwiazd, W powiększeniu, Magiczny makroświat, Gwiazdkowe
warsztaty, Sekstans, luneta i busola.
Działania edukacyjne w Fabryce Sztuk w latach 2010-2014
2010
Zajęcia

2011

2012

2013

2014*

Liczba
zajęć

Liczba
osób

Liczba
zajęć

Liczba
osób

Liczba
zajęć

Liczba
osób

Liczba
zajęć

Liczba
osób

Liczba
zajęć

Liczba
osób

Lekcje historyczne

26

622

56

1284

71

1459

30

617

1

123

Lekcje etnograficzne

35

670

30

658

39

877

42

856

16

328

Lekcje o sztuce

-

-

-

-

3

71

2

31

1

24

Spacer po Tczewie

44

1328

64

1578

57

1558

42

997

17

376

34

691

5

124

12

234

30

547

-

-

30

778

24

563

24

407

24

501

-

-

Czytanie bajek

11

226

51

1021

3

41

-

-

3

88

Warsztaty plastyczne

59

1093

208

4269

273

5567

255

5211

237

4 094

Warsztaty
garncarstwa

16

293

20

466

24

400

24

439

-

-

Warsztaty teatralne

-

-

-

-

-

-

12

70

37

182

Przez morza i oceany

-

-

-

-

-

-

-

-

45

816

Warsztaty
komputerowe

37

151

122

411

115

608

122

671

72

372

Warsztaty edukacyjne

-

-

41

830

-

-

-

-

-

-

Warsztaty
bursztyniarskie
Warsztaty malarstwa
na szkle
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Zajęcia edukacyjne
ul. Podmurna 12

-

-

117

2874

29

630

85

180

43

768

Zajęcia edukacyjne
Podmurna 15

-

-

21

472

80

1467

87

1630

21

381

komiks

-

-

20

443

48

532

30

442

-

-

Mity i wierzenia
dawnych Słowian

1

23

-

-

-

-

-

-

-

-

Plastyka obrzędowa

16

320

-

-

-

-

-

-

-

-

4

84

-

-

-

-

-

-

-

-

19

408

-

-

-

-

-

-

-

-

12

188

-

-

-

-

-

-

-

-

Warsztaty tkackie

2

27

-

-

-

-

-

-

-

-

Wirtualny spacer po
Tczewie

3

56

-

-

-

-

-

-

-

-

Skryptorium

23

407

30

598

-

-

-

-

-

-

Quiz
bożonarodzeniowy

-

-

5

108

-

-

-

-

-

-

Street art

-

-

20

186

60

892

60

879

-

-

18

430

14

296

-

-

-

-

-

-

-

-

5

99

15

404

15

315

-

-

-

-

-

-

-

-

79

1405

48

863

390

7 795

853

16 280

853

15 147

939

14 791

541

8 415

Rycerze, smoki i
skarby Kociewia w
baśniach
W chacie tczewskiego
rybaka
Warsztaty
archeologiczne

Warsztaty papieru
czerpanego
Warsztaty plastyczne
na trawie
Gra edukacyjna o
Bałtyk
Razem

*zajęcia od stycznia do czerwca 2014 r.

W roku 2008 Fabryka Sztuk zainaugurowała dwa konkursy, które kontynuuje. Pierwszy z nich
to Tczewski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II zawsze nam bliski” pod patronatem Prezydenta
Miasta Tczewa, organizowany w pierwszym kwartale każdego roku, adresowany do uczniów
szkół wszystkich szczebli miasta Tczewa. Konkurs towarzyszy wystawom upamiętniającym
rocznicę śmierci Naszego Wielkiego Rodaka. W roku 2010 była to wystawa fotograficzna
„Byłem kierowcą kardynała Wojtyły”, w 2011 r „Jan Paweł II – droga do świętości”, w 2012r.
i w 2013r. „Jan Paweł II. Piaseczno – Pelplin – Watykan”. Drugi to Konkurs Fotograficzny
„Wakacje z aparatem”, pod patronatem Starosty Tczewskiego. Konkurs rozstrzygany jest na
przełomie września i października. Zadaniem uczestników jest fotograficzne przedstawienie
wakacyjnych przeżyć lub miejsc odwiedzanych w czasie wakacji. W roku 2010 w konkursie
wzięło udział 65 uczestników od 7 do 75 lat, zgłoszono łącznie 303 prace. W roku 2011 w
konkursie wzięło udział 43 uczestników od 9 do 76 lat, zgłoszono łącznie 152 prace. W roku
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2012 do konkursu zakwalifikowano 139 prac 39 autorów (najmłodszy miał 15 lat, najstarszy
76 lat). W 2013r. zakwalifikowano 150 prac 42 autorów w wieku od 9 do 77 lat.
Jedną z form zachowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego Tczewa jest
prowadzona przez Fabrykę Sztuk działalność wydawnicza.
W roku 2010 wydano:
• „Wielka wojna w małym mieście. Boje o Tczew w lutym 1807 roku”, A. Nieuważny,
Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2010.
W roku 2011 wydano:
• „Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata”, M. Olczak, J. M. Ziółkowski,
Wydawnictwo Bernardinum 2011,
• „Kapitan James Cook, Jan Reinhold i Jerzy Adam Forsterowie”, M. Olczak, Zakłady
Graficzne im. J. Czyżewskiego, Tczew2011.
W roku 2012 wydano:
• „Roman Landowski dla Tczewa, Kociewia i Pomorza:, J. M. Ziółkowski, Fabryka
Sztuk i Kociewski Kantor Edytorski.
W roku 2013
• „Tczew pod okupacją hitlerowską”, Radosław Wiecki,
• „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, K. Ickiewicz, T. Magdziarz,
• "Józef Wierzbowski - jeden z wielu... Dzieje policji tczewskiej w okresie
międzywojennym", Józef M. Ziółkowski,
• „W Delcie Wisły”, J. M. Ziółkowski,
• „Przeżycia wojenne Polaków”, J. Wrzałkowski,
• "Myśliwskim tropem ... 65 lat Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie".
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W Fabryce Sztuk swoje pomysły oraz projekty realizują stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe oraz grupy nieformalne zajmujące się krzewieniem kultury, którym
udostępniane zostały dwa pomieszczenia budynku mniejszego na I piętrze. W latach
2010-2013 w palcówce spotkały się:
Lata

2010

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW,
Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Kociewie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Fundacja Domu Kultury,
Stowarzyszenie Dorzecza Wisły WISŁA,
Stowarzyszenie „Zawsze solidarni”,
Tczewski Uniwersytet III Wieku,
Tczewski Klub Krótkofalowców,
Kaszubsko-Kociewska Orkiestra Dęta „Torpeda”,
Klub Łowiecki „Szarak” ,
Żeńska grupa teatralna „Złe siostry”,
Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
Tczewska Grupa Kolarska,
grupa TAI-CHI

110

2011

2012

2013

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW,
Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Kociewie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie,
Fundacja Domu Kultury,
Stowarzyszenie Dorzecza Wisły „WISŁA”,
Stowarzyszenie Zwykłe „Zawsze solidarni”,
Tczewski Uniwersytet III Wieku,
Tczewski Klub Krótkofalowców,
Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta „Torpeda”,
Koło Łowieckie „Szarak”,
Żeńska grupa teatralna „Złe siostry”,
Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
Tczewska Grupa Kolarska,
grupa TAI-CHI
Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW,
Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Kociewie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie,
Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej „Delta Wisły” w Tczewie,
Stowarzyszenie Zwykłe „Zawsze solidarni”,
Tczewski Uniwersytet III Wieku,
Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta „Torpeda”,
Koło Łowieckie „Szarak”,
Żeńska grupa teatralna „Złe siostry”,
Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Uczniowski Klub Sportowy „Rowerowy Tczew”,
grupa TAI-CHI,
warsztaty muzyczne,
Fundacja Pokolenia,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Relaks”
Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW,
Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Kociewie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie,
Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej „Delta Wisły” w Tczewie,
Stowarzyszenie Zwykłe „Zawsze solidarni”,
Tczewski Uniwersytet III Wieku,
Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta „Torpeda”,
Koło Łowieckie „Szarak”,
Żeńska grupa teatralna „Złe siostry”,
Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Uczniowski Klub Sportowy „Rowerowy Tczew”,
grupa TAI-CHI,
warsztaty muzyczne,
Fundacja Pokolenia,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Relaks”

Fabryka Sztuk jest miejscem spotkań, konferencji, seminariów, wystaw związanych
z kulturą i historią Tczewa oraz regionu kociewskiego. Współpracuje w tym zakresie
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z placówkami
oświatowymi,
miejskimi
pozarządowymi, mediami lokalnymi.

instytucjami

kultury,

organizacjami

W latach 2010-2013 Fabryka Sztuk współuczestniczyła w organizacji:
Lata
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2010

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2011

−
−
−

sesji historycznej związanej z obchodami 750-lecia miasta Tczewa
organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
spotkania ze Stefanem Mrozkiem organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
spotkania z Kazimierzem Badziągiem organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
spotkania ze Stefanem Kukowskim organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
wieczoru polsko-niemieckiego organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
wieczoru szczerości z Józefem Ziółkowskim organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
promocji książki „Wyjechać, nie wrócić” Tomasza Hildebrandta
organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
promocji książki Józefa Golickiego „Wędrówki po średniowiecznym
Tczewie” organizowanej przez Józefa Golickiego,
promocji słownika gwary kociewskiej prof. Pająkowskiej-Kęsik
organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
spotkania z Jerzym Grabanem organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
wieczoru szczerości z Zenonem Odyą organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
Pomorskiego Zlotu Przewodników PTTK organizowanego przez PTTK
Gdańsk,
wieczoru szczerości z Tadeuszem Wryczą organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych organizowanych przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
konferencji „Temat: rzeka” organizowanej przez POMOST,
promocji książki „Gdańskie ślady Jerzego Popiełuszki” organizowanej rzez
Zrzeszenie Kaszubsko=-Pomorskie,
projektu „Media-kultura-my” organizowanego przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej,
promocji albumu Andrzeja Grzyba „Kociewie” organizowanej przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
spotkania „Śladami Romana Klima” organizowanego przez Nadwiślański
Klub Krajoznawczy TRSOW,
ogrodów sztuk organizowanych przez TTK Brama.
promocji Tek Kociewskich organizowanej przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie,
spektaklu teatralnego TRUP organizowanego przez grupę teatralną „Złe
siostry”,
promocji książki „Gryf Pomorski” organizowanej przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie,
spotkania z Janem Kulasem organizowanego przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Tczewskiej,
wieczoru szczerości z Józef Puczyńskim organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2013

−
−
−

podwieczorków przy mikrofonie organizowanych przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
V Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych organizowanych przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
Sesji popularno-naukowej o rodzinie Jagalskich organizowanej przez
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej,
Akcji „Wspólnie przeciw białaczce” organizowanej przez Fundację DKMS,
promocji książki „Widokówki z Kociewia” organizowanej przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
wieczorze wspomnień o Mieczysławie Polewiczu organizowanym przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
wieczorze wspomnień o Olimpii i Stanisławie Świaniewiczach
organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
promocji „Tek Kociewskich” organizowanej przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie,
promocji książki Tomasza Hildebrandta „Droga do Wolności” organizowanej
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
50-lecia Klubu Studenckiego „Pomorania” organizowanego przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
„Wieczoru szczerości” z Józefem Turzyńskim organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
„Wieczoru szczerości” z Andrzejem Lipką organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
spotkania z Jacentym Ordowskim z cyklu „Ludzie z pasją” organizowanego
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
spotkania Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej,
wieczoru z gawędą harcerską Kazimierza Badzionga organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
promocji książek Teofila Zegarskiego i Jerzego Wrzałkowskiego
organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
konferencji na temat „Rozwój Ruchu turystycznego w delcie Wisły – Wielka
Pętla Żuławska” organizowanej przez Ligę Morską i Rzeczną,
promocji książki Kazimierza Ickiewicza „II wojna zaczęła się w Tczewie”
organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
promocji książki Czesława Glinkowskiego „Związki ziemi tczewskiej z Wisłą”
organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
konferencji „Droga wodna E77” organizowanej przez Towarzystwo Żeglugi
Śródlądowej „Delta Wislly” i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych organizowanych przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
„Tczewskich zaduszek ku pamięci Janusza Kortasa” organizowanych przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
V Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego,
konkursu recytatorskiego osób niepełnosprawnych organizowanego przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
IV Powiatowego Przeglądu „Stół Bożonarodzeniowy na Kociewiu”
organizowanego przez Kociewskie Forum Kobiet.
promocji „Tek Kociewskich” organizowanej przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie,
konferencji „Powstanie Styczniowe i żołnierze wyklęci” organizowanej przez
Klub Gazety Polskiej,
promocji książki S. Bykowskiej „Weryfikacja i rehabilitacja ludności polskiej
w województwie gdańskim po II wojnie światowej” organizowanej przez
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Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
spotkania z ks. Antonim Dunajskim organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
spotkania „Jesteśmy z Ziemi Tczewskiej” organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
wieczornicy poświęconej pamięci Polaków na Wołyniu organizowanej przez
Klub Gazety Polskiej,
VII Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych organizowanych przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
wieczoru pt. „Wielkie biografie harcerstwa Ziemi tczewskiej”
organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej i Komendę
Hufca ZHP Tczew,
promocji książek Józefa Golickiego: Album Tczewski” i „Mosty Tczewskie”,
Tczewskich Zaduszek poświęconych Antoniemu Tomczykowi organizowanych
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej,
VI Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego,
V Powiatowego Przeglądu „Stół Bożonarodzeniowy na Kociewiu”
organizowanego przez Kociewskie Forum Kobiet.

W latach 2010-2014* budżet powyższych jednostek kształtował się w sposób następujący:
2010

2011

Centrum Kultury i Sztuki

1 955 500

1 791 800

Miejska Biblioteka Publiczna

1 800 000

1 803 000

lata
2012
1 608 000
+ 10 000 na
inwestycje
1 848 000

Fabryka Sztuk

1 765 140

1 817 647

1 965 144

Placówka

2013

2014*

1 868 634

930 000

1 848 000

919 998

1 917 729

926 368

*dane na dzień 30.06.2014r.

Corocznie ustalany jest Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych, który zawiera szczególnie
ważne imprezy, przeznaczone dla szerokiego ogółu społeczeństwa, mające charakter
ogólnomiejski.
Należy zauważyć, że również szkoły i przedszkola organizują szereg imprez i przedsięwzięć
kulturalnych, które na stałe weszły do kalendarza imprez np.:
• Festiwal Muzyki Słowiańskiej,
• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Tczewie,
• Miejski Konkurs Ortograficzny „Wielkie Dyktando”,
• spektakle teatralne, wystawy, pikniki integracyjne, festyny.
W życie kulturalne miasta włączają się także parafie, agencje oraz osiedlowe domu kultury,
które proponują aktywny wypoczynek dla dzieci młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji
oraz organizują imprezy o znaczeniu ogólnomiejskim.
Samorząd Miasta Tczewa pomaga przy realizacji imprez poprzez nieodpłatne udostepnieniu
terenu oraz sceny plenerowej, a także wsparciem finansowym co przedstawia poniższa
tabela.
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Dofinansowanie imprez przez Gminę Miejską Tczew w latach 2010-2013
Lata

Imprezy

2010

2011

2012

2013

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

5 000

5 000

5 000

5 000

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku

2 000

2 000

2 000

2 000

Święto Plonów Miasta

5 963

4 000

5 999

5 686

Festiwal Muzyki Słowiańskiej

1 500

-

1 500

-

Festiwal Muzyki Grzegorza Ciechowskiego
IN MEMORIAM

19 000

25 717

34 999

2 100

Organizacja uroczystości 1 września

10 309

10 575

10 000

10 000

610

-

-

8 469

Spotkanie z Mikołajem

1 917

1 999

1 991

2 999

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe

2 389

1 500

1 500

1 500

Pozostałe

37 171

27 605

8 147

5 849

85 859

78 396

71 136

43 603

Organizacja uroczystości 11 listopada

RAZEM

3.1.10. KULTURA FIZYCZNA
Gmina Miejska Tczew realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej głównie poprzez Tczewskie
Centrum Sportu i Rekreacji, kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, szkoły oraz
za pośrednictwem Rady Sportu.
1) Wydatki ponoszone na kulturę fizyczną przez Gminę Miejską Tczew:
Nazwa
Wysokość nakładów na Kulturę
Fizyczną w danym roku, w tym:
− wysokość nakładów na
działalność bieżącą TCSiR
− wysokość nakładów na
inwestycje
− nagrody i stypendia
Prezydenta za osiągnięcia
sportowe
− sportowe boiska
przyszkolne
− dofinansowania do
zawodów itp.
− pozostałe: zakup pucharów,
nagród itp.

2010

2011

2012

2013

2014*

4 737 815

3 441 867

5 014 579

3 178 242

1 616 777

3 046 919

3 004 293

3 107 423

3 057 945

1 569 823

851 863

338 838

96 400

64 457

----

262 000

64 600

76 000

52 500

36 200

565 500

24 980

1 726 392

----

----

8 438

4 896

6 388

1 345

8 737

3 095

4 260

1 976

1 995

2 017
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Wydatki budżetu miasta
ogółem
Udział wydatków na kulturę
fizyczną w wydatkach ogółem
(w %)
* plan na 30.06.2014

157 878
728

180 142
380

184 942
234

171 656
663

178 453
642

3%

1,9%

2,71%

1,85%

0,91%

2) Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz rozwoju kultury
fizycznej w Tczewie
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową, której statutową
powinnością jest świadczenie usług z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, jak również innych
usług z tym związanych w tym organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców Tczewa.
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji dysponuje następującymi obiektami
zlokalizowanymi na terenie Tczewa:
−
−
−

basen kryty – duży o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,4 m do 1,8 m,
basen kryty – mały o wymiarach 12,5m x 6m i głębokości od 0,8m do 1 m,
Fitness Club:
• nowoczesna siłownia o powierzchni ok. 220 m²,
• sala do aerobiku o powierzchni ok. 125 m²,
• sauna,

−

kompleks basenów odkrytych o powierzchni ok. 1 ha, baseny 650 m², max
głębokość 1,8 m, brodzik o powierzchni ok. 30m ² i głębokości 40 cm,

−

kompleks rekreacyjno – sportowy „Kanonka” o powierzchni ok. 3 ha, w skład,
którego wchodzi :
• pełnowymiarowe boisko piłkarskie,
• plac zabaw,
• ścieżka gimnastyczna,
• trzy boiska do siatkówki plażowej,
• skatepark,

−

korty tenisowe (ul. Wojska Polskiego 2 szt. i ul. Sienkiewicza 3 szt.),

−

wielofunkcyjne boiska o sztucznej nawierzchni zamiennie do gry w: piłkę koszykową
(2 szt.), piłkę siatkową (2 szt.) oraz 3 boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie
basenów odkrytych,

−

hala namiotowa, w której znajdują się 2 korty tenisowe,

−

Stadion sportowy ul. Bałdowska
• płyta główna 100m x 68 m
• płyta boczna treningowa
• bieżnia okólna (żużlowa 4 torowa)
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•
•

zeskok do skoku w dal
rzutnie: dysk, oszczep, pchnięcie kulą,

−

Bosko piłkarskie ul. Elżbiety
• płyta główna 100m x 68m
• płyta boczna (treningowa)

−

Boisko piłkarskie ul. Ceglarska
• płyta główna 100m x 68 m
• płyta boczna (treningowa)
• płyta boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 110m x 64m,

−

przystań rzeczna na Wiśle,

−

boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni z możliwością gry w piłkę nożną,
siatkową, koszykową oraz tenisa ziemnego o wymiarach 40x20m na osiedlu Górski
oraz Bajkowym.

TSCiR co roku jest organizatorem szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych oraz imprez szkolnych. Stałymi pozycjami kalendarza imprez
są m.in.:
− zawody pływackie szkół podstawowych,
− zawody ratowników WOPR,
− Bieg Sambora
− Bieg Nadwiślański,
− Spływy kajakowe,
− Turnieje piłki nożnej, siatkowej i koszykowej,
− Turnieje tenisa stołowego i ziemnego,
− Imprezy szkolne organizowane w ramach kolejnych edycji gimnazjady i Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji modernizuje i poprawia stan techniczny istniejących
obiektów sportowych i rekreacyjnych w celu polepszenia, podniesienia standardu i
uatrakcyjnienia świadczonych usług w zakresie sportu i rekreacji.
W latach 2010-2014 w obiektach należących do TCSiR wykonano najważniejsze prace
modernizacyjne i remontowe:
ROK 2010
1) Budynek pływalni krytej z przyległym terenem:
• kompleksowy remont niecki dużego basenu,
• przebudowa szatni siłowni,
• wymiana rozdzielnicy prądu obsługującej pierwsze piętro pływalni,
• wykafelkowanie na całej wysokości korytarzyka przed pomieszczeniem pryszniców
męskich dużego basenu,
• prace malarskie w pomieszczeniach różnych części basenowej i siłowni,
• wymiana na nowe paneli podłogi w Sali aerobiku i wykafelkowanie fragmentu ściany
w tym pomieszczeniu
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•
•
•
•
•
•

zamontowanie przy pomieszczeniu pryszniców sali do aerobiku podmieszacza zimnej
i ciepłej wody,
wymiana czterech nieszczelnych zaworów w stacji uzdatniania wody,
remont jednego filara o średnicy 180mm w obiegu wody dużego basenu,
powiększenie prowizorycznego parkingu w rejonie siłowi,
utwardzenie kostką typu „polbruk” 160m2 terenu przed wejściem głównym do
budynku pływalni krytej,
rozbudowa monitoringu w budynku pływalni krytej, hali namiotowej i terenu wokół
tych obiektów.

2) Stadion piłkarski przy ul. Ceglarskiej 5j:
• budowa dojazdu do bocznych drzwi wiaty metalowej,
• rozebranie starego budynku socjalnego stadionu,
• remont fragmentu budynku socjalnego przy wejściu do szatki piłkarskich w części
usytuowanej poniżej powierzchni gruntu,
• wykonanie kompletu metalowych regałów do dwóch pomieszczeń wiaty,
• wyposażenie trzech szatni piłkarskich w wieszaki i ławki,
• wymiana dwóch zniszczonych skrzydeł drzwi w pomieszczeniach magazynowych
budynku socjalnego stadionu,
• wykonanie pełnego zakresu prac pielęgnacyjnych na dwóch płytach trawiastych
stadionu.
3) Stadion piłkarski przy ul. Elżbiety 21A:
• wyposażenie dwóch szatni piłkarskich w wieszaki i ławki,
• kompleksowe malowanie ścian w szatniach, pomieszczeniach pryszniców, pokoju
sędziego i klatce schodowej oraz drobne naprawy elewacji,
• wykonanie konstrukcji łapaczy piłek za bramką boiska głównego od strony boiska
treningowego,
• montaż zadaszenia nad stanowiskiem dla kamerzystów,
• odnowienie powłok malarskich na około 50% ogrodzenia zewnętrznego stadionu,
• wykonanie pełnego zakresu prac pielęgnacyjnych na dwóch płytach trawiastych
stadionu.
4) Stadion Miejski przy ul. Bałdowskiej:
• zrezygnowano z poważnych prac remontowych ze względu na istniejący projekt jego
modernizacji kompleksowej. Wykonano pełny zakres prac pielęgnacyjnych na płycie
głównej stadionu, wymalowano elewacje wiaty metalowej i budynku sanitariatu,
wymalowano pomieszczenie socjalne i wiaty dla zawodników rezerwowych. Na dachu
sanitariatu i budynku socjalnego ułożono papę termozgrzewalną i uszczelniono
kominki wentylacyjne.
5) Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Ceglarskiej 5j:
• wykonano i zamontowano osłony z gąbki pokrytej dermą na słupach oświetleniowych
i skrzynkach energetycznych,
• wykonano osłony z siatki na boksy dla zawodników rezerwowych,
• wykonanie schodów z płytek chodnikowych i obrzeży chodnikowych w re\jonie furtki
prowadzonej w stronę boiska trawiastego,
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•

prowadzenie prac pielęgnacyjnych na płycie boiska polegającego na czesaniu
i wyrównywaniu granulatu i odśnieżaniu.

ROK 2011
1) Stadion piłkarski przy ul. Ceglarskiej 5j:
• utwardzono nową kostką typu „polbruk” 70,2 m2 terenu po rozebranym w 2010 r.
starym budynku socjalnym,
• przełożono 200 m2 nierównej kostki „polbruk” w bezpośrednim sąsiedztwie tego
budynku,
• podniesiono wysokość kratki ściekowej,
• złożono klomb na rośliny o powierzchni ok. 20 m2 .
2) otoczenie pływalni krytej przy ul. Wojska Polskiego 28A:
• utwardzono kostką typu „polbruk” 160 m2 terenu położonego w bezpośrednim
sąsiedztwie wejścia do budynku pływalni krytej, utworzono dwie nowe studzienki
kanalizacyjne w tym rejonie i wyprofilowano krawężnik drogowy umożliwiając wjazd
samochodami na dalej położony prowizoryczny plac parkingowy,
• utwardzono destruktem asfaltowym 360 m2 terenu przed budynkiem pływalni krytej
(od strony hali namiotowej) tworząc dodatkowe prowizoryczne miejsca parkingowe,
niezbędne dla klientów korzystających z usług świadczonych w tym budynku,
• zakonserwowano drewnochronem wszystkie drewniane urządzenia placu zabaw
na „Kanonce”, odnowiono farbą olejną elementy metalowe, wymieniono elementy
uszkodzone,
• wyremontowano fragment wewnętrznej drogi na zapleczu pływalni krytej w rejonie
bramy wjazdowej. Droga o nawierzchni z trylinki. Zdjęto starą trylinkę, zastosowano
podbudowę z tłucznia kamiennego, oraz warstwy żwiru z cementem i ponownie
ułożono trylinkę wymieniając sztuki uszkodzone. Zlikwidowano w ten sposób
głębokie koleiny pozostałe po wjeździe śmieciarek.
3) Budynek pływalni krytej:
• wymiana w stacji uzdatniania wody skorodowanego fragmentu stalowego rurociągu
doprowadzającego zimną wodę do obiegu wody basenu małego (zastosowanie rur
z PCV) i wymiana trzech zużytych zaworów o śr. 200 mm,
• kompleksowy remont pomieszczenia socjalnego pań z obsługi pływalni krytej
(parter). Remont obejmował ułożenie terakoty, wymianę kratek wentylacyjnych,
wymianę wentylatora wyciągowego, malowanie ścian i sufitów,
• wymiana przerdzewiałych rur wody zimnej od wodomierza do stacji uzdatniania
na rury z tworzyw PCV.
4) Stadion przy ul. Elżbiety 21A:
• poszerzono o 3 m murawę głównej płyty boiska piłkarskiego, dostosowując
ją do obowiązujących przepisów PZPN. Wiązało się to również z przesunięciem
zraszaczy odpowiedzialnych za prawidłowe nawadnianie płyty.,
• podniesiono wysokość ogrodzenia od strony kibiców a także wymieniono boksy
dla zawodników rezerwowych.
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ROK 2012
1) Stadion piłkarski przy ul. Ceglarskiej 5j:
• wymiana uszkodzonej darni na płycie boiska głównego (ok.75 m2),
• remont elewacji budynku,
• remont dwóch szatni w budynku.
2) otoczenie kortów tenisowych przy ul. Wojska Polskiego 28A:
• naprawa tynków wraz z obróbką blacharską oraz malowaniem muru do tenisa.
3) Budynek pływalni krytej:
• szpachlowanie dna niecki basenu małego,
• naprawa filtra.
4) stadion piłkarski przy ul. Elżbiety 21A:
• wymiana uszkodzonej darni pod jedną z bramek na płycie boiska głównego (ok.
25m2)
• naprawa oraz wymiana uszkodzonych zraszaczy z systemu nawadniania boiska
głównego.
5) kompleks basenów odkrytych:
• uzupełnienie tynków oraz wymalowanie boków oraz częściowo dna niecki basenu
dużego emalią epoksydową – chemoodporną.
6) przystań nad Wisłą:
• wymalowanie drewnianych pomostów impregnatem Altax.
7) zakupiono ciągnik kosiarki z przeznaczeniem na obsługę boisk przy ul. Ceglarskiej oraz
kolejnego urządzenia na plac zabaw na „Kanonkę”. W ramach wydatków inwestycyjnych
przedłużone zostały prowadnice przy pomostach na przystani żeglarskiej.
ROK 2013
1) Stadion przy ul. Ceglarskiej 5j:
• remont sanitariatów oraz natrysków,
• aeracja oto\worowa i szczelinowa na głównej płycie boiska.
2) Pływalnia – budynek główny:
• wykonanie remontu ściany w korytarzu holu głównego,
• prace remontowo-malarskie w korytarzu i klatce schodowej,
• wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej wraz z poprzeczkami oraz uchwytami na
flagi i rynienkę na kwiaty, na balkonie nad głównym wejściem do budynku,
• remont kawiarni.
3) Stadion piłkarski przy ul. Elżbiety 21A:
• Wymiana uszkodzonego zraszacza na płycie głównej oraz naprawa systemu
sterującego pompą,
• Aeracja otworowa i szczelinowa na głównej płycie boiska.
4) Boisko przy ul. Bałdowskiej:
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•

Aeracja otworowa i szczelinowa na płycie głównej boiska.

5) Przystań na Wisłą:
• Naprawa dachu,
• Wymiana pogiętych elementów dalb cumowniczych.
ROK 2014 (01.01.-30.06.2014r.)
1) Kompleks basenów odkrytych:
• uzupełnienie zniszczonej
basenowych.

terakoty,

szpachlowanie

oraz

malowanie

niecek

2) Budynek główny:
• prace remontowo – malarskie w szatni przy sali aerobiku wraz z wymianą drzwi
wewnętrznych toalety,
• remont kawiarni.
Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Sportowe
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa klubu
Klub Sportowy „Wisła”
Stowarzyszenie Piłkarskie
„Gryf 2009” Tczew
Uczniowski Klub Sportowy
„CENTRUM”
Parafialny Klub Sportowy
„FARA”
Uczniowski Klub Sportowy
„KRAWIEC”
Stowarzyszenie Brydża Sportowego
„TREFL”
Kolejowy Klub Sportowy
„UNIA”
Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka”
Towarzystwo Miłośników Koszykówki
„POMORZE”
Uczniowski Klub Sportowy
„WICTORIA”
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „SAMBOR”
Międzyszkolny Klub Sportowy
„SAMBOR”
Uczniowski Klub Sportowy
„SKOCZEK”
Tczewski Klub KARATE-DO
Tczewskie Stowarzyszenie
Aikido Aikikai
Klub Sportowy
„ARKADIA”
Uczniowski Klub Sportowy
„Orły” Tczew
Uczniowski Klub Sportowy
Karate Tradycyjne

Imię i nazwisko
Prezesa
Józef Wąs

83-110 Tczew, ul. Ceglarska 5j

Andrzej Barsul

83-110 Tczew, ul. Elżbiety 21 A

Jarosław Ziemann

83-110 Tczew, pl. Św. Grzegorza 5

Witold Sosnowski

83-110 Tczew, ul. Dominikańska 4

Waldemar Wasielewski

83-110 Tczew, ul. Konopnickiej 11

Sławomir Jączyński

83-110 Tczew, ul. Żwirki 40/4

Jacek Prętki

83-110 Tczew, ul. Nadbrzeżna 15

Damian Bednarski

83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 18

Andrzej Kwaśniewski

83-110 Tczew, ul. Bałdowska 13/1

Wojciech Różanowski

83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10

Damian Jewsienia

83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 12/2

Eugeniusz Markowicz

83-110 Tczew, ul. Wł. Jagiełły 8

Michał Doliński

83-110 Tczew, ul. Saperska 12

Arkadiusz Stubba

83-110 Tczew, ul. Żwirki 41

Tomasz Szalbierz

83-110 Tczew, al. Zwycięstwa 15a/12

Arkadiusz Sząszor

83-110 Tczew, ul. Kard. Wyszyńskiego 18

Magdalena
Owedyk-Chamska

83-110 Tczew, ul. Wodna 6

Kazimierz Marut

83-140 Tymawa, Osiedle Leśne 88

Adres siedziby
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Rada Sportu w Tczewie
Zarządzeniem Nr 1453/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 stycznia 2006 r. w
sprawie powołania Rady Sportu w Tczewie oraz ustalania zasad powoływania członków
Rady Sportu w Tczewie i Zarządzeniem Nr 1464/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia
22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia imiennego składu członków Rady Sportu w
Tczewie została powołana Rada Sportu w Tczewie w składzie:
1. Andrzej Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Sportu,
2. Józef Wąs – Z-ca przewodniczącego Rady Sportu,
3. Kazimierz Jaszczerski – Sekretarz,
4. Wojciech Różanowski,
5. Michał Kaczyński,
6. Waldemar Wasielewski,
7. Mariusz Grubich.
oraz Zarządzeniem Nr 258/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2012 r. w
sprawie ustalenia imiennego składu członków Rady Sportu w Tczewie w składzie:
1. Katarzyna Ostruszka – Przewodnicząca Rady Sportu,
2. Józef Wąs – Z-ca przewodniczącego Rady Sportu,
3. Wojciech Różanowski – Sekretarz,
4. Andrzej Kwaśniewski,
5. Arkadiusz Stubba,
6. Aleksnadra Fandrejska,
7. Marcin Panek.
Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
• strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej,
• projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
• projektu uchwał w części dotyczącej kultury fizycznej,
• programów bazy sportowej na terenie miasta Tczewa,
• planów imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje na
terenie Tczewa, dofinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Nagrody i stypendia sportowe
Uchwałą Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r. oraz
Uchwałą Nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009 r. Gmina
Miejska Tczew przyznaje co roku nagrody, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do
promowania naszego miasta.
Zawodnicy, którzy prowadzą profesjonalne treningi przygotowując się do udziału w
prestiżowych zawodach niejednokrotnie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W
związku z tym, aby stworzyć najlepszym z nich dogodne warunki materialne, umożliwić
podnoszenie kwalifikacji czy wspierać proces szkolenia
przyznawane są również
stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe. Za wybitne osiągnięcia sportowe należy
rozumieć:
1. Zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, udział w finałach Mistrzostw Europy,
Świata,
2. Udział w finałach Mistrzostw Polski
122

3. Uzyskanie awansu w seniorskich rozgrywkach drużynowych do ligi wyższej o zasięgu
ogólnopolskim, a w przypadku piłki nożnej awans do III ligi i wyższej,
4. Udział w zawodach rangi:
• Igrzyska Olimpijskie,
• Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich,
• Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich.
•
Nagrody i stypendia przyznawane są na wniosek:
1) klubów sportowych,
2) stowarzyszeń kultury fizycznej i organizacji sportowych
3) zawodników niezrzeszonych,
4) trenerów.
Liczba przyznanych nagród i stypendiów sportowych w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

Nagrody sportowe

62

52

53

34

52

Stypendia sportowe

36

5

6

6

6

RAZEM

98

57

59

40
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„Program Rozwoju Sportu na lata 2011-2014”
Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2011 r. przyjęto
„Program rozwoju sportu na lata 2011-2014”.
Jako cel strategiczny programu założono: Podniesienie stanu zdrowia oraz sprawności
fizycznej mieszkańców Tczewa.
Cele priorytetowe wytyczone z analizy jakościowej:
1. Rozwój sportu dzieci i młodzieży.
2. Rozwój sportu kwalifikowanego.
3. Rozwój sportu dla wszystkich.
Zamierzone efekty wdrożenia celów priorytetowych:
a. Rozwój społeczny miasta.
b. Bogata oferta programowa.
c. Osiągnięcie celu strategicznego.
Jest to kontynuacja programu rozwoju sportu na lata 2008-2010. Podstawą do tworzenia
programu była analiza stanu obecnego w zakresie klubów i organizacji pozarządowych,
obiektów sportowych oraz systemu współpracy i finansowania.
Wprowadzenie go uporządkowało działania związane z realizacją zadań własnych w
zakresie sportu. Czytelne zadania i określone efekty, a w szczególnie dobrze sformułowane
działania praktyczne spowodowały, że został on zaakceptowany przez środowisko sportowe.
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3.1.11 . POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA CELE ROZWOJOWE
W kadencji 2010-2014 podejmowano działania związane z następującymi funduszami:
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Europejski Fundusz Społeczny
3. Program Komisji Europejskiej „Leonardo Da Vinci”
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5. Ministerstwo Sportu i Turystyki
6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowano projekty w ramach
programów:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
EWT - Program Południowy Bałtyk
EWT - Program Europa Centralna
1.a. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
1.a.1. Infrastruktura transportowego węzła integracyjnego w Tczewie
Rok 2011 był kluczowym dla realizacji robót budowalno-montażowych tego projektu.
Wykonano większość prac, zgodnie z harmonogramem, przygotowując nową infrastrukturę
do użytkowania od lutego 2012 r. Niniejsza inwestycja, realizowana na powierzchni ok. 5 ha
prze ok. 1,5 roku przyczynił się do zmiany wizerunku najbliższej okolicy tczewskiego dworca
kolejowego, związanej z obsługą podróżnych. W ramach projektu powstała ulica Nowa
Kolejowa wraz z parkingiem naziemnym z 252 miejscami postojowymi. Zbudowano tunel w
ciągu ul. Pomorskiej i Nowej Kolejowej, który, poza walorami wizerunkowymi, przede
wszystkim przyczyni się do sprawniejszej i bezpieczniejszej organizacji ruchu drogowego przy
dworcu. Węzeł zyskał zaplecze biurowo-logistyczne w wyremontowanych pomieszczeniach,
dzierżawionych od przedsiębiorstwa Dworce Kolejowe SA, w budynku dworca PKP.
W obszarze węzła powstały także drogi rowerowe, jezdnie i zatoki, chodniki i ciągi piesze,
zieleń, trawniki, parkingi naziemne i miejsca postojowe dla autobusów, infrastruktura
informacyjna i usługowa: telebim, tablice informacyjne, automaty biletowe, stanowisko
dostępu do Internetu, mała architektura.
We wrześniu 2012 r. 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.
Działania komplementarne do projektu
Ukończenie zakresu rzeczowego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu pozwoliło
na dokonanie uroczystego otwarcia terenu objętego projektem w dniu 14.02.2012 i
udostępnienie go w tym momencie użytkownikom indywidualnym.
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Nowa sytuacja polegająca na zamontowaniu na terenie węzła zewnętrznego ekranu
reklamowego dużego formatu i jego uwarunkowania użytkowania, polegające na
niemożności komercyjnego udostępnienia nośnika, dały możliwość nowego podejścia do
reklamy działań własnych. Pracownicy Urzędu Miejskiego samodzielnie wykonywali w
odpowiednich formatach filmy i plansze reklamowe dla organizowanych wydarzeń jak np.
Pchli Targ, Jarmark Bożonarodzeniowy, konkursy dla przedsiębiorców, informacje o
wynajmie biur i sal konferencyjnych w Domu Przedsiębiorcy, informacje o nieruchomościach
gminnych przeznaczonych do sprzedaży itp. Umiejętności pracy z oprogramowaniem
graficznym i własna pomysłowość pozwoliły na szybkie, efektywne i niskonakładowe
wykonywanie reklamy miejskiej dla bieżących tematów w miejscu o wysokiej aktywności nie
tylko mieszkańców Tczewa.
1.a.2. Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie
Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”,
związany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego dla
województwa pomorskiego na lata 2007 – 2013 realizowany był w latach 2009-2013.
Inwestycje wykonane w ramach projektu i ich funkcja:
• Odnowiony budynek przy ul. Podmurnej 15 - przejęło Centrum Wystawienniczo –
regionalne Dolnej Wisły (obecnie Fabryka Sztuk). W kamienicy udostępniona dla
zwiedzających została wystawa "Wielka wojna w małym mieście" - ekspozycja
upamiętniająca bitwę o Tczew, która miała miejsce 22 lutego 1807 r. Dzięki
przygotowanym planszom, obrazom i zgromadzonym eksponatom, zwiedzający mogą
zapoznać się z dokładnym przebiegiem prowadzonych działań wojennych. Wystawa
"Dzieje wojskowości w Tczewie w XX i XXI w.”.
• Budynek przy ul. Chopina 33 (modernizacja i wyposażenie w sprzęt meblowy
i komputerowy) – inwestycja polegała na remoncie części usługowej oraz
mieszkalnej. W części usługowej od roku 2012 działa Środowiskowy Dom
Samopomocy. Docelowo nowy ośrodek ma służyć 15. osobom – mieszkańcom
Starego Miasta z zaburzeniami psychicznymi.
• Budynek przy ul. Zamkowej 26 (modernizacja i wyposażenie w sprzęt meblowy
i komputerowy) – wprowadzono funkcję świetlicy realizującej program edukacyjnowychowawczy dla 18-osobowej grupy dzieci w wieku 3-5 lat oraz program
rewitalizacji społecznej z udziałem międzypokoleniowej grupy mieszkańców Starego
Miasta. W placówce prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
organizowane są zajęcia muzyczne, sportowe, relaksacyjne, terapeutyczne,
profilaktyczno-edukacyjne, a także bajkoterapia, gry i zabawy.
• W ramach projektu został ukończony kolejny etap polegający na wykonaniu robót
budowlanych na szlakach spacerowych (szlak forteczny, droga widokowa, szlak
spacerowy). W 2011 roku ukończono remont ul. J. Dąbrowskiego, ul. Krótkiej, ul.
Rybackiej, ul. Chopina, ul. Wodnej oraz ul. Okrzei. Ukończono również
zagospodarowanie terenów fosy przy ul. ul. Wąskiej i Ogrodowej. Przeprowadzono
badania archeologiczne – w ich wyniku odkryto części muru średniowiecznego na
rogu ul. Chopina i ul. Wodnej.
• Ukończono budowę fontanny na pl. Hallera.
• Zmodernizowano budynki mieszkalne: ul. Zamkowa 16, ul. Rybacka 8, ul. Zamkowa
11, ul. Zamkowa 18
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•
•
•
•
•

Szlak Forteczny, Droga Widokowa i Spacerowa
Oznakowanie informacyjne pionowe Szlaku Fortecznego, Drogi Widokowej,
Spacerowej
Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynków przy ul. Zamkowej 11 i
Zamkowej 18.
Budynek przy ul. Mickiewicza 18, wraz z lokalem usługowym
Oznakowanie poziome szlaków spacerowych.

Działania społeczne:
•

•

•

•

CWRDW (obecnie Fabryka Sztuk) – w ramach projektu realizowane były warsztaty:
street art for kids, malarstwa na szkle, garncarstwa, komiks, warsztaty rodzinne na
trawie, bursztyniarstwo. - MOPS - w ramach projektu zostały zrealizowane: warsztaty
z zakresu umiejętności liderów społecznych, warsztaty integracyjne z zakresu
tworzenia i realizacji projektów, rozwój działań samopomocowych oraz
najpopularniejsze corocznie wydarzenie – „Święto ulicy”, realizowane kolejno na
skwerze dr. Schefflera, w parku Ściegiennego, na pl. Hallera i na przyległych ulicach.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie w
ramach projektu zorganizowało 3 imprezy: Największe jaja w Tczewie, Dzień
Godności Osoby Niepełnosprawnej, Koncert Bożonarodzeniowy z koncertem kolęd.
Komenda Powiatowa Policji w Tczewie przeprowadziła spotkania z dziećmi w Szkole
Podstawowej nr 5 pod nazwą „Bezpieczna szkoła” a dzielnicowi mieli możliwość
spotkania się z mieszkańcami podczas 3 imprez realizowanych w przestrzeni starego
miasta (Dzień Dziecka, Święto Ulicy, Pchli targ).
Straż Miejska przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 5 spotkania z dziećmi, mające
na celu wdrażanie do zasad związanych z poprawą ich bezpieczeństwa.

Działania komplementarne
W ramach działań własnych, wspierających projekt i program rewitalizacji zostały
zorganizowane:
Akcja „Pendrive” – Mieszkańcy, którzy zaproponowali scenariusz imprezy w przestrzeni
Starego Miasta w Tczewie otrzymali pendrive 4 GB. 3 najciekawsze propozycje zostały
dodatkowo nagrodzone artykułami promocyjnymi.
„Pchli Targ” – Wydarzenie zostało zorganizowane na Placu Hallera. Miało na celu aktywizację
i integrację mieszkańców. Podczas imprezy mieszkańcy mogli sprzedawać zbędne im rzeczy,
a także wszelkie rękodzieło. Odbyły się już 4 edycje Pchlego Targu, za każdym razem
wydarzenie miało większy zasięg i większą liczbę wystawców. Każdorazowo pojawiała się
propozycja z zakresu kultury – teatry uliczne, pokazy cyrkowe, muzyka na żywo, oraz
propozycje dla dzieci: warsztat garncarski, malowanie na szkle, rysowanie piaskiem.
W roku 2013 po raz pierwszy zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy na pl. Hallera.
Trwał on 3 dni od piątku do niedzieli, w ostatni weekend przed wigilią. Zorganizowano
targowisko z zamykanymi stoiskami (domkami), które odnajęto przedsiębiorcom, oferującym
wybrany na tę okazję towar i kulinaria. Jarmark, podobnie jak Pchli Targ spotkał się z bardzo
dobrym odbiorem mieszkańców.
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1.a.3. Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego
Przedmiotem projektu było stworzenie informacyjno-usługowego, interaktywnego portalu
miejskiego „Wrota Tczewa”, zawierającego elementy: e-administracja, e-sport, e-kultura, eprzedsiębiorczość, bezpieczeństwo, komunikacja, e-szkoła. Portal został wykonany i
wdrożony. Zawiera on ważny element jakim są formularze w formacie pdf i dostępne on-line
w ramach modułu e-administracja, realizujący jeden z podstawowych zadań portalu na rzecz
obsługi interesantów. W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt i przeszkolono
grupę urzędników do pracy przy tworzeniu materiału redakcyjnego, którym będzie zasilana
część informacyjna nowej strony miejskiej.
W ramach projektu wyposażono także szkoły gminne w oprogramowanie służące
prowadzeniu elektronicznego dzienniczka ucznia i dodatkowo sprzęt komputerowy do
obsługi tego programu przez nauczycieli. Nowy portal miejski www.wrotatczewa.pl działa od
roku 2012.
1.a.4. Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego
Miasto Tczew zostało włączone do regionalnego przedsięwzięcia - projektu Samorządu
Województwa Pomorskiego. Projekt miał na celu uruchomienie kompleksowego, sprawnego
i efektywnego systemu wymiany i prezentacji informacji turystycznej, pozwolił stworzyć
reprezentacyjne Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, a także przy zastosowaniu
nowoczesnych technologii umożliwić stały dostęp do informacji turystycznej w popularnych
miejscach pobytu turystów. Ponadto dzięki stworzeniu wielojęzycznego turystycznego
portalu internetowego ma przyczynić się do zwiększenia dostępności informacji dla turystów
zagranicznych.
W ramach projektu w Tczewie zainstalowano 4 infomaty, w których zamieszczony został
stworzony podczas realizacji projektu jednolity system informacji turystycznej.
Zobowiązaniem Tczewa jest zabezpieczenie i konserwacja zamontowanych informatów.
Pojawiły się one w następujących miejscach: zintegrowany węzeł transportowy,
pomieszczenia: Fabryki Sztuk, Domu przedsiębiorcy, przystani rzecznej.
1.a.5. Dokumentacja projektowa dla wzmocnienia infrastruktury transportowego węzła
integracyjnego w Tczewie – II etap
W październiku 2013 roku został złożony wniosek o dofinansowanie wykonania
dokumentacji dla zadania inwestycyjnego nadbudowy parkingu wielopoziomowego nad
istniejącym parkingiem naziemnym, zlokalizowanym na obszarze tczewskiego węzła
integracyjnego. Na dokumentację składają się: raport oddziaływania na środowisko,
dokumentacja projektowa i studium wykonalności.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Jednak ze względu na
znaczne przekroczenie alokacji w konkursie został skierowany na listę rezerwową na rok
2014.
1.b. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
1.b.1. Pętla Żuławska –rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Projekt sieciowy Samorządu Województwa Pomorskiego „Pętla Żuław”, jest związany z
uczestnictwem Tczewa w regionalnych działaniach strategicznych na rzecz aktywizacji
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turystyki wodnej w delcie Wisły. Tczew jest partnerem tego projektu, a jego zadanie polegało
na wybudowaniu pomostu pływającego dla małych jednostek i łodzi wiosłowych przy ul.
Nadbrzeżnej. Inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej już w Tczewie infrastruktury
nadwodnej, służącej m.in. odbiorcom produktów turystyki na drogach śródlądowych, które
są szeroko promowane przez organizacje turystyczne Pomorza w regionie, kraju i za granicą.
Uroczyste otwarcie pomostów cumowniczych odbyło się w czerwcu 2012 r.
Operatorem marki turystycznej pn. „Pętla Żuławska”, decyzja partnerów projektu zostało
Stowarzyszenie Żuławy”. Po stronie Tczewa zarządcą nowego obiektu jest Tczewskie
Centrum Sportu i Turystyki.
1.b.2. Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego
W związku z opuszczeniem terenu przy ul. Wojska Polskiego przez jednostkę saperów, Gmina
Miejska Tczew uzyskała nowy obszar w centrum miasta, wymagający planu
zagospodarowania dla przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Już na etapie sporządzania
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zadecydowano, że
odzyskany teren będzie dedykowany funkcji usługowej, oddziaływującej pozytywnie na
rozwój gospodarczy Tczewa i jego rynek pracy. Aby pozyskać środki na opracowanie
koncepcji zagospodarowania, złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla zadania polegającego na
przygotowaniu terenów wewnątrzmiejskich miasta Tczew przy ul. Wojska Polskiego i drodze
krajowej nr 91 (DK 91) dla celów inwestycyjnych, na poziomie koncepcji zagospodarowania.
Po uzyskaniu akceptacji przystąpiono do prac związanych z zaplanowanym konkursem
urbanistycznym na wyłonienie wykonawcy koncepcji zagospodarowania.
D konkursu zgłoszono 29 ofert – zgłoszeń do udziału w konkursie. W wyniku weryfikacji
formalnej, zaproszono 26 uczestników, a ostatecznie wpłynęło 8 prac. Sąd Konkursowy
wyłonił laureata - ARCA - Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury w Gliwicach, z którym
zawarto umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.
W ramach projektu opracowano także analizę ekonomiczną dla terenu i plan marketingowy.
Do października 2014 r. zostanie opracowana strona internetowa reklamująca nowy teren
inwestycyjny.
1.c. EWT - Program Południowy Bałtyk
InterLoc - Podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych
Gmina Miejska Tczew była partnerem projektu InterLoc - „Podniesienie międzynarodowych
kompetencji władz lokalnych”. Brały w nim udział 3 miasta szwedzkie (Solvesborg – lider
projektu, Olofstrom, Karlshamn), 2 duńskie (Gulborsund, Slagelse) i 2 polskie (Kwidzyn i
Tczew). Celem projektu było stworzenie, poprzez analizy i plany działań, podstaw do
efektywnej współpracy międzynarodowej i wykorzystywania tej współpracy dla rozwoju
gminy. Projekt trwał od września 2011 r. do maja 2014 r.
Do projektu została włączona grupa międzywydziałowa zajmująca się dotychczas
tworzeniem planu działań marketingu gospodarczego miasta.
Projekt dotyczący podnoszenia kompetencji urzędników i polityków samorządów lokalnych
w obszarze współpracy międzynarodowej koncentrował swoje zadania na analizie powodów
niskiego poziomu wykorzystania współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyści.
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Tworzone były materiały diagnostyczne i propozycje strategii międzynarodowych gmin,
plany pracy oraz pilotowa współpraca w określonych tematach.
Odbyły się liczne spotkania partnerów. Pierwsze miało miejsce w Tczewie, gdzie pracowano
nad stworzeniem wytycznych dla działań na rzecz rozwijania podejścia międzynarodowego
Przedstawicielem polityków lokalnych w projekcie był Krzysztof Misiewicz, Przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Tczewa, który został członkiem Komitetu
Sterującego projektu.
Kolejne spotkanie – wizyta studyjna, odbyło się w Göteborgu (Szwecja). 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.
Nastepnie, 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.
Odbywały się dwustronne wizyty studyjne.
W październiku partnerzy z Karlshamn (Szwecja) zorganizowali spotkanie tematyczne, które
dotyczyło m.in.:
• struktur organizacyjnych urzędów,
• metod /narzędzia powiadamiania i wewnętrznej informacji,
• organizacji debat publicznych,
• 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 transgranicznych.
W Tczewie gościliśmy delegację miasta duńskiego Slagesle. Tematem przewodnim spotkań
roboczych była rola gminy we wspieraniu przedsiębiorczości. W delegacji duńskiej
znajdowały się osoby odpowiedzialne za te zadania i odpowiedzialne za inkubator
przedsiębiorczości zorganizowany w gminie - Growth Factory (Fabryka Wzrostu).
Następna wizyta odbyła się w Slagelse (Dania), zorganizowana dla przedstawicieli Gminy
Miejskiej Tczew. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji i technik
wspierania przedsiębiorczości oraz nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami
inkubatorów prowadzonych przez gminy Tczew i Slagelse, z naszej strony Domu
Przedsiębiorcy, ze strony duńskiej Growth Factory (Fabryka Wzrostu). Uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z działalnością lokalnego inkubatora przedsiębiorczości, która oferuje nie tylko
powierzchnie biurowe ale również pomoc w różnych dziedzinach wszystkim nowym i
niedawno powstałym podmiotom gospodarczym w fazie dynamicznego wzrostu.
Ciekawym, nowym doświadczeniem w projekcie były comiesięczne konferencje wszystkich
partnerów projektu, organizowane w formie on-line poprzez łącze internetowe. Ta
nowoczesna forma komunikacji, realizowana konsekwentnie przez lidera projektu wskazuje
na możliwości utrzymywania kontaktów, podejmowania dyskusji i wspólnych działań przy
znacznym ograniczeniu środków. Wymaga to zaangażowania pracowników i nabycia
doświadczenia w stosowaniu narzędzi informatycznych.
W maju 2014 r. w Kwidzynie odbyło się spotkanie partnerów, kończące projekt. Głównym
tematem spotkania była ocena postępu prac w kierunku osiągnięcia celów i utrzymania
rezultatów projektu.
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W projekcie przeprowadzono analizy i wyciągnięto wnioski co do przyczyn i przeszkód w
rozwijaniu współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju gmin. Przygotowano stronę
internetową www.inteloc.eu z szeregiem wskazówek i podpowiedzi jak tę współpracę
korzystnie rozwijać. Partnerzy projektu zgodnie wysoko ocenili tematyczne wizyty studyjne
przeprowadzone w ramach projektu – głównie w obszarze zagadnień opieki nad ludźmi
starszymi i wspierania przedsiębiorczości. Podjęto dyskusję na temat ważnych tematów
przyszłych projektów.
Końcowym zadaniem projektu było opracowanie przez partnerów przykładowych planów
działań dla współpracy międzynarodowej.
1.d. EWT - Program Europa Środkowa
Central Meet Bike - Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy
Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru i międzynarodowej sieci
współpracy
Projekt partnerski, partnerów z Czech, Słowacji, Niemiec i Polski pn. „Wzrost poziomu
zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej
promocji roweru i międzynarodowej sieci współpracy” (Central MeetBike) współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy
Środkowej, został zaplanowany do realizacji na lata 2011-2014. Jego celem było wdrażanie
ruchu rowerowego w miastach jako elementu transportu, na rzecz zmniejszania ruchu
samochodowego, zatłoczenia miast i zanieczyszczenia środowiska. W czerwcu 2011 r. odbyła
się konferencja otwierająca na Słowacji, w której brali przedstawiciele UM Tczew.
Pierwszym krokiem działań w projekcie było wykonanie inwentaryzacji infrastruktury dla
ruchu rowerowego w mieście (ścieżki, stojaki). Materiał był niezbędny dla przygotowania
przetargu na wykonanie parkingów rowerowych, co było kluczowym zadaniem w projekcie w
roku 2012. Wykonana inwentaryzacja jest pierwszym technicznym, tak szerokim
opracowaniem dotyczącym zasobów infrastruktury dla rowerów w mieście – zawiera
szczegółowe informacje na temat ilości i wyglądu dróg rowerowych, stojaków i oznakowania,
nie tylko będących w zasobach miasta, ale także innych firm i instytucji na terenie Tczewa.
Opracowanie przedstawia stan na grudzień 2011 r.
Odbyła się kluczowa konferencja partnerów w Dreźnie, w której brali przedstawiciele UM
Tczew. Omawiane były następujące zagadnienia:
• wartość dokumentów strategicznych znajdujących się w poszczególnych krajach
partnerów projektu, dobre praktyki w zakresie promowania ruchu rowerowego w
poszczególnych projektach (Era 2010, Mobile 2020) i krajach (Czechy, Polska,
Słowacja, Niemcy),
• formy wykonania infrastruktury rowerowej przy niskich kosztach,
• zastosowanie środków (projektów) miękkich oraz korzystania z doświadczeń
partnerów projektu, żeby motywować mieszkańców do korzystania z infrastruktury
rowerowej,
• obowiązki, możliwości i koszty stworzenia w jednostkach samorządu terytorialnego
stanowiska urzędnika odpowiedzialnego za sprawy polityki rowerowej.
W ramach projektu wykonano małe inwestycje:
• zakup i montaż pętli indukcyjnej wraz modułem pozwalającym wyświetlać zebrane
dane na stronie www.wrotatczewa.pl,
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dostawa i montaż 3 zabezpieczonych wiat rowerowych z 20 łącznie boksami
wyposażonymi w stojaki rowerowe,
• dostawa i montaż 80 stojaków rowerowych na terenie miasta.
Ponadto sporządzono „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.
•

Działania komplementarne –Zespół ds. polityki rowerowej
Dotychczasowe działania na rzecz popularyzacji ruchu rowerowego w transporcie miejskim,
w szczególności w projekcie Central MeetBike, zostały rozwinięte w kierunku tworzenia
konkretnych koncepcji. Posłużyły one uściśleniu polityki rowerowej miasta, jako dokumentu
komplementarnego do Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020. W lutym 2013 r. został
powołany zespół ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa. Zespół podjął
dyskusję w trzech obszarach problemowych, inicjując przygotowanie polityki rowerowej:
- promocja i popularyzacja używania roweru w ruchu miejskim,
- zagadnienia inwestycyjne,
- bezpieczeństwo.
Członkami zespołu zostali:
1. Jolanta Śliwińska
- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie,
kierująca pracami zespołu
2. Joanna Rzepka
- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie
3. Danuta Bielawska
- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie
4. Zenon Drewa
- przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa
5. Krzysztof Bielski
- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tczewie
6. Maria Witkowska
- przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg
7. Edmund Woyda
- przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg
8. Krzysztof Misiewicz - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa
9. Tomasz Tobiański
- przedstawiciel Rady Miasta Tczewa
10. Czesław Roczyński - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa
11. Piotr Kończewski
- przedstawiciel organizacji pozarządowych
12. Małgorzata Ciecholińska - przedstawiciel organizacji pozarządowych
13. Marek Bury
- przedstawiciel organizacji pozarządowych
Podczas kolejnych spotkań skupiano się na zagadnieniach ograniczeń technicznych dla ruchu
rowerowego w układzie drogowym Tczewa, możliwościach stworzenia kluczowych w
komunikacji miejskiej ciągłych tras rowerowych i wyzwaniach w zakresie inwestycji na trzech
poziomach: działań porządkowych, inwestycji niskonakładowych i inwestycji inżynierskich o
znaczącym budżecie, do których należy głównie poprawa warunków drogowych na
wiaduktach i pod wiaduktami.
Zespół uzgodnił i zaakceptował ogólny zakres koncepcji wprowadzania i rozwoju
infrastruktury na rzecz udogodnień dla ruchu rowerowego na podstawie opinii
pochodzących z ankiet mieszkańców miasta i przedstawiony w „Programie rozwoju dróg
rowerowych w Tczewie”. Przyjęte opinie i kierunki umożliwiałyby zaplanowanie działań
reorganizacyjnych i projektów drogowych dla realizacji inwestycji i remontów, niemniej
jednak praca ta została spowolniona przez brak akceptacji i negatywną ocenę wprowadzenia
zorganizowanego ruchu rowerowego na drogi będące w zarządzie powiatu. Są to drogi które
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tworzą główny system komunikacyjny miasta i nie jest możliwe pominięcie ich przy
organizowaniu płynnego ruchu rowerowego. Brak propozycji rozwiązania problemu ze
strony zarządu powiatu spowodował podjęcie przez prezydenta Miasta decyzji o przejęciu
większości dróg spod zarządu powiatu do zarządu miejskiego z dniem 1 stycznia 2014 r., co
znacząco poprawia formalną sytuację wyjściową.
Innym ważnym wyzwaniem na rzecz uzyskania ciągłej sieci dróg rowerowych o
normatywnych parametrach jest pokonanie licznych obiektów mostowych o starej
konstrukcji, co wiąże się z wysokonakładowymi i czasochłonnymi procesami inwestycyjnymi.
Problemy te wymagają sukcesywnego ich rozwiązywania.
Koncepcyjny etap prac zespołu zakończył się przedstawieniem projektu dokumentu polityki
rowerowej, której celem jest wskazywanie na zadania skutkujące w ciągłej perspektywie
wieloletniej systematycznym wzrostem udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży
w mieście, co winno wpłynąć na realizację celów bezpośrednich jaki mi są:
• poprawa bezpieczeństwa ruchu,
• zmniejszenie ilości zagrożeń motoryzacyjnych,
• poprawa warunków mobilności w obrębie miasta,
• wzmocnienie proekologicznych zachowań mieszkańców.
Od roku 2014 powołano w Urzędzie Miejskim stanowisko ds. realizacji polityki rowerowej,
podjęte zostały także kolejne inwestycje wzmacniające infrastrukturę dla ruchu rowerowego.
2. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
2.a. Szansa małego ucznia - indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie
Projekt systemowy, do którego przystąpiła Gmina Miejska Tczew polegał na wsparciu
indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III, 7 szkół podstawowych w Gminie Miejskiej
Tczew. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne oraz
zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Dzieci szczególnie uzdolnione
wzięły udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania. W ramach projektu została
doposażona baza dydaktyczna w materiały oraz o odpowiedni do rozpoznanych potrzeb i
przeprowadzonych zajęć dodatkowych sprzęt specjalistyczny.
Realizację zajęć edukacyjnych przeprowadzono od lutego do listopada 2012 r.
W wyniku realizacji projektu szkoły zostały zaopatrzone w liczne pomoce naukowe i
materiały do przeprowadzenia zajęć. Pomocą w ramach projektu zostało objętych 1410
uczniów.
2.b. Decydujmy Razem
Tczew włączył się do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, dotyczącego wzmacniania partycypacji społecznej w działaniach publicznych.
Koordynatorem subregionalnym projektu było Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna.
Działania projektu zostały zastosowane do wzmacniania dyskusji publicznej na temat
kierunków rozwoju miasta, w tym zmian w strategii rozwoju miasta. Projekt jest
koordynowany na poziomie subregionów. Koordynatorem subregionalnym jest
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna.
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W czerwcu 2011 r. w sali konferencyjnej Fabryki Sztuk odbyła się debata publiczna w której
wzięło udział ok. 60 osób. W jej trakcie podnoszono wiele wątków m.in. dotyczących
terenów rozwojowych i planowania inwestycji drogowych. Audytorium i prowadzący
spotkanie byli zgodni co do konieczności organizowania debat i rozszerzania dyskusji
publicznej..
Przygotowywana została także debata, adresowana do młodych ludzi – Sejmik Młodzieżowy.
Przeprowadzona w listopadzie 2012 r., zawierała następujące wątki tematyczne:
• zagospodarowanie przestrzeni miejskiej pod kątem spędzania wolnego czasu
młodych ludzi,
• zrównoważony transport, „Tczew dla rowerów”,
• poprawa wykorzystania istniejącej struktury do działań młodzieżowych,
• rozwój przedsiębiorczości,
• ochrona środowiska i edukacja ekologiczna,
• wspieranie inicjatyw młodzieżowych – wsparcie finansowe, doradztwo,
• działania kulturalne i sportowe.
Ważnym wątkiem sejmiku była rola, działalność, zadania i poziom odpowiedzialności
Młodzieżowej Rady Miasta w kontekście pracy w środowisku młodzieży nie tylko na terenie
szkół. Wszystkie głosy były zgodne, że korzystne byłoby podjęcie zmian w ordynacji
wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta i poprawy formuły jej działania.
Zmiana ta została przeprowadzona w 2012 roku. 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.
W roku 2013 kontynuowano projekt i dalej prowadzono działania na rzecz popularyzowania
partycypacji społecznej mieszkańców. Na ten rok zaplanowano udział przedstawicieli szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także radnych Młodzieżowej Rady Miasta w
zadaniach związanych z planowaniem przestrzennym miasta i ich udziałem w konsultacjach
planistycznych.
W grudniu przygotowano dla młodzieży forum, które przybrało formę warsztatów. Tematem
było planowanie przestrzenne, jego istota, główne zadania i zasady. Młodzież mogła
przekazać swoje pomysły na zagospodarowanie wolnych terenów w mieście i podzielić się
swoimi propozycjami odnoście wyglądu Tczewa w przyszłości. W forum udział wzięło 68
uczniów, którzy zaprezentowali swoje nierzadko fantastyczne pomysły na zagospodarowanie
terenów miejskich. Wystawa prac była prezentowana w holu Fabryki Sztuk.
2.c. Akademia Samorządowca
Projekt „Akademia Samorządowca II” był kontynuacją szkoleń dla pracowników UM w
Tczewie w projekcie partnerskim wnioskowanym do PO Kapitał Ludzki, priorytet 5.2.1.
„Dobre rządzenie” (Instytucja zarządzająca: MSWiA). Liderem projektu była Akademia
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Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. Gdańsk, a partnerami UM Starogard Gdańsk, UG Tczew i
UG Dzierzgoń.
Wkład własny realizowano w formie delegacji i kosztów osobowych pracowników
szkolonych. Projekt trwał od czerwca 2011 r. do lutego 2013 r. W przeszkoleniu wzięły udział
132 osoby z naszego urzędu.
Główne szkolenia: Zarządzanie sobą w czasie, KPA, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza,
warsztaty profesjonalnej obsługa klienta, szkolenia dla grupy 45+ (excel, warsztaty dla
mentorów).
2.d. Klub Dziecięcy MELODICA
W czerwcu 2013 r. została podpisana umowa partnerska, w której Gmina Miejska Tczew
wsparła projekt „Klub Dziecięcy Melodica”. Jest to projekt prywatnego przedsiębiorcy,
polegający na organizacji klubu dziecięcego dla małych dzieci, skierowany do rodziców,
którzy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub wychowywaniem małego dziecka
starają się kontynuować aktywność zawodową. Zapewnienie opieki nad dzieckiem umożliwia
im powrót do pracy. Miasto zobowiązało się wspierać promocję projektu, informację na
rzecz rekrutacji uczestników projektu (w tym zorganizowanie 2. spotkań w Domu
Przedsiębiorcy) oraz udzielenia pomocy technicznej przy zarządzaniu projektem.
Lider projektu prowadził przez pierwsze 3 miesiące nabór dzieci i od września 2013 r. klub
dziecięcy rozpoczął swoją działalność.
3. Program Komisji Europejskiej „Leonardo Da Vinci”
Europejski Dom Przedsiębiorcy
Celem projektu było stworzenie i rozwinięcie produktu jakim jest "Europejski Dom
Przedsiębiorcy" (EDP), który będzie identyfikował, programował szkolenia i wspierał młodych
przedsiębiorców. Założeniem było się przygotowanie skutecznych sieci współpracy
skoncentrowanych na biznesie międzynarodowym. Zaplanowany efekt projektu to
Europejski Dom Przedsiębiorcy – którego rezultaty mogłyby być wykorzystane przez
instytucje edukacyjne, szkolące młodych ludzi w kierunku własnej przedsiębiorczości.
Liderem projektu była instytucja szkoleniowa ze Szwecji, AsperoKompetens Malmo.
Partnerzy projektu pochodzili z Belgii, Turcji, Słowenii, Włoch, Węgier i Bułgarii.
Tczew działał w projekcie jako gmina pilotująca, działająca poprzez "Dom Przedsiębiorcy",
promująca pozytywne postawy pro-przedsiębiorcze i samozatrudnienia wśród młodzieży, a
także poprzez przekazywanie informacji o sytuacji i rzeczywistych potrzebach do ośrodków
szkolenia zawodowego. Zbierane były opinie i uwagi przedsiębiorców. Przedstawiciele
Tczewa, ze względu na charakter projektu, odnoszący działania do instytutów szkoleniowych
i ośrodków wsparcia w nauczaniu w zakresie przedsiębiorczości, nie brali udziału we
wszystkich jego zadaniach (wizytach, seminariach).
Tczewski projekt Dom Przedsiębiorcy był inspiracją dla wykreowania niniejszego projektu
przez Aspero Kompetens z Malmo, a instytucja ta swoim listem wsparła ideę naszego
projektu „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie”, na etapie oceny w ramach RPO WP.
Finansowanie w ramach Programu Leonardo da Vinci miało miejsce w latach 2010-2012.
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Program
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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4.a. Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie
Gmina Miejska Tczew wystąpiła o dofinansowanie projektu do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącego termomodernizacji składając
wniosek o dofinansowanie w maju 2012 r. Procedury weryfikacji wniosku, następnie
dokonywanie wyjaśnień, uzupełnień i prowadzenie negocjacji przed podpisaniem umowy,
zakończyły się w grudniu 2012 r. podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w formie
dotacji. Wystąpiono także o pożyczkę do WFOŚiGW. Montaż finansowy, wraz z wkładem
własnym umożliwił korzystna realizację zadania termomodernizacji obiektów szkolnych –
szkoły podstawowej nr 12 i gimnazjum nr 1, oraz Centrum Kultury i Sztuki.
Całkowita wartość projektu: 5 845 960,00 zł
Realizacja zadania w roku 2013 przebiegła zgodnie z harmonogramem, po dokonaniu
niewielkich korekt, wynikających z uwarunkowań technologicznych. Wprowadzone zmiany
zostały zaakceptowane i wraz z korektą finansową zostały podpisane aneksy do dotacji i
pożyczki.
Projekt ostatecznie został zakończony i rozliczony w grudniu 2013 r.
4.b. Czyste powietrze Tczewa
Gmina Miejska Tczew przystąpiła do konkursu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku), zwanego
„Czyste powietrze Pomorza (edycja 2013)”. Konkurs był adresowany, między innymi, do
jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego. Dotyczy on zadań,
polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów opalanych
węglem lub koksem i zastąpieniu ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła, takimi jak: kotły
gazowe, kotły zasilane olejem opałowym, pompami ciepła, kolektorami słonecznymi, kotłami
opalanymi biomasą, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Zgodnie z założeniami
konkursu, modernizacja źródeł ciepła bezpośrednio ma wpływać na redukcję emisji
substancji szkodliwych do atmosfery.
Aby przystąpić do przedstawionego konkursu, Gmina zorganizowała lokalny konkurs pod
nazwą „Czyste powietrze Tczewa”, adresowanego do osób fizycznych (mieszkańców Tczewa)
oraz tczewskich wspólnot mieszkaniowych. Miało to na celu uzyskanie od mieszkańców
miasta i wspólnot mieszkaniowych, oświadczenia woli udziału w projekcie i danych,
niezbędnych do złożenia wspólnego wniosku. Przyjęto 35 wniosków, z czego 27 to wnioski
mieszkańców i 8 wspólnot mieszkaniowych. Wnioski były weryfikowane w oparciu o przyjęty
regulamin projektu „Czyste Powietrze Tczewa”. W trakcie realizacji zadania 2
wnioskodawców zrezygnowało z realizacji, natomiast 5 wnioskodawców nie spełniło
wymogów określonych w Regulaminie konkursu.
Ostatecznie, w ramach zadania „Czyste powietrze Tczewa” osiągnięto:
• likwidację 122 kotłów opalanych węglem lub koksem
• zakup i montaż 23 pieców gazowych
• podłączenie 4 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej
• zakup i montaż 1 pompy ciepła.
Projekt został do końca roku 2013 zweryfikowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i rozliczony.
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4.c. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew
W październiku 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
W perspektywie finansowej Unii Europejskiej, na lata 2014-2020 jednym z warunków
dofinansowania projektów dotyczących efektywności energetycznej. odnawialnych źródeł
energii i innych projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej będzie uchwalenie planów,
które będą przewidywały realizację tego typu działań. Ocena wniosku została dopiero w
sierpniu 2014 r. i zaczęto przygotowywać dokumenty do podpisania umowy. Do budżetu
gminy złożono wniosek, o przekwalifikowanie tego zadania na dwuletnie, ponieważ
niemożliwe stało się zakończenie realizacji projektu do końca 2014 r.
5. Ministerstwo Sportu i Turystyki
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 2012 r. wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dotacji w ramach V
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, na obiekt zlokalizowany na osiedlu Czyżykowo, ulica
Stefana Żeromskiego, przy Szkole Podstawowej nr 10. Obiekt został wybudowany i rozliczony
zgodnie z harmonogramem umownym.
6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój (edycja 2013) - budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie
We wrześniu 2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie „Budowy ul. Nowosuchostrzyckiej
od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w
Tczewie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, nie ustalono na tym etapie jednak
wysokości dotacji ponieważ w listopadzie 2012 roku, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę
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 wcześniej złożyły wnioski
aplikacyjne. W wyniku weryfikacji uzyskano korzystne dofinansowanie i roku 2013
zrealizowane zostało zadanie budowy ul. Nowosuchostrzyckiej (nazwanej ostatecznie Al.
Kociewską) od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul.
Żwirki w Tczewie. Zadanie wykonano i rozliczono zgodnie z harmonogramem.
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3.1.12. ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA
ZDROWIE
W okresie VI kadencji samorządu terytorialnego zajmowano się sprawami związanymi z
funkcjonowaniem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na terenie miasta Tczewa
działa osiem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które zabezpieczają mieszkańców
miasta Tczewa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego świadczone są 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.
Ważny jest udział miasta w realizacji programów promocji i profilaktyki zdrowotnej
mieszkańców miasta Tczewa. Samorząd Miasta Tczewie przeznacza corocznie środki
finansowe na promocję zdrowia.
W roku 2010 przeznaczono kwotę 50.000,- zł na profilaktykę zdrowotną. Wśród
mieszkańców miasta Tczewa wykonano 2585 badań radiologicznych klatki piersiowej w celu
zapobiegania gruźlicy i innym chorobom płuc.
Przebadano też 628 dzieci (uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Tczewie) celem
wykrycia wad postawy.
W roku 2011 wydatkowano kwotę 50.000,- zł na profilaktykę zdrowotną. Wśród
mieszkańców miasta Tczewa wykonano 1333 badań radiologicznych klatki piersiowej w celu
zapobiegania gruźlicy i innym chorobom płuc.
Przebadano też 670 dzieci (uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Tczewie) celem
wykrycia wad postawy. Ponadto przeprowadzono szczepienia ochronne przeciwko grypie dla
mieszkańców miasta Tczewa, którzy ukończyli 60 lat i więcej – zaszczepiono 616 osób.
W roku 2012 przeznaczono kwotę 20.000,- zł na przeprowadzenie szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Tczewa, którzy ukończyli 60 lat i więcej –
zaszczepiono 580 osób.
W roku 2013 Samorząd Miasta Tczewa udzielił pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV
„Chronię życie przed rakiem” w wysokości 20.000,- zł w celu zaszczepienia dziewcząt z
rocznika 2001 – zaszczepiono 227 dziewcząt z terenu miasta Tczewa.
W roku 2014 udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na dofinansowanie
Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie
przed rakiem” w wysokości 20.000,- zł w celu zaszczepienia dziewcząt z rocznika 2002 –
przewidywana liczba dziewcząt do zaszczepienia 200.
Realizacja Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej
Od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 28 listopada 2013r. wydawana jest Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej. Karta ta
przysługuje rodzinie wielodzietnej zamieszkującej na terenie Miasta Tczewa (także rodzinie
zastępczej), składającej się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy
dziecko uczy się lub studiuje. Posiadacze Karty Rodziny Wielodzietnej są upoważnieni do
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korzystania z rabatów udzielanych przez podmioty honorujące kartę. Katalog ulg i rabatów
dostępny jest na stronie internetowej Miasta Tczewa. www.wrotatczewa.pl oraz w Biurze
Obsługi Klienta i Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Do dnia 30 czerwca 2014r.
wydano 702 karty dla 136 rodzin.
Realizacja Ogólnopolskiej Karty Rodziny Wielodzietnej
Zgodnie z Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. Urząd Miejski w Tczewie
partycypuje w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych. Szczegółowe warunki
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych określa Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. W okresie 16-30 czerwca 2014 r. przyjęto 17 wniosków o
wydanie 85 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.
Opieka Społeczna
Struktura i stan zatrudnienia w kadencji 2010-2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tczewie:
Liczba etatów
Placówki / Dział
2011

2012

2013

Plan 2014

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

2

2

1,75

0,75

Zespół Opiekuńczy

32

32,5

30,75

31

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowowiejska 18

5

8

5

5

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Armii Krajowej 55
+ Mieszkania Chronione

4

3

2

3

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Niepodległości 10

5

3

4

4

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Chopina 33 +
Mieszkanie Chronione ul. Mickiewicza

-

2

4

2

Dział Świadczeń Rodzinnych

10

11

11

11

Ośrodek MOPS

74

74

76,75

76

Razem

132

135,5

135,25

132,75

KLIENCI SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TCZEWIE
Liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną w kadencji 2010-2014
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób

2011

2.327

5.341

2012

2.213

5.145

2013

2.208

5.280

I -VI.2014

1.732

4.092
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Powody trudnej sytuacji życiowej klientów – zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej
Powód trudnej

Liczba rodzin ogółem

Sytuacji życiowej

2011

2012

2013

I-VI.2014

Ubóstwo

1.480

1.479

1.562

1.170

Sieroctwo

4

1

3

1

Bezdomność

90

91

97

77

Potrzeba ochrony macierzyństwa

208

279

344

252

Bezrobocie

1.071

1.080

1.112

770

Niepełnosprawność

998

1.026

1.050

855

Długotrwała choroba

1.419

1.398

1.387

1.064

Alkoholizm

198

227

225

148

Narkomania

11

14

16

13

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

25

29

41

31

Zdarzenie losowe

6

7

3

2

Sytuacja kryzysowa

11

5

4

2

POMOC ŚRODOWISKOWA
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter obowiązkowy jak
i fakultatywny. Rodzaj i ilość świadczeń przyznawanych na podstawie przeprowadzanych
zadań przedstawione zostały w rozdziale poświęconym budżetowi (str. 5).
W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin
ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej przeprowadza się rodzinny wywiad
środowiskowy.
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydano
decyzje administracyjne w kadencji 2010-2014:
Rok

2011

2012

2013

I-VI.2014

Liczba przeprowadzonych wywiadów
środowiskowych

5.661

5.687

5.548

2.681

Śr. na 1 pracownika

286

289

264

103

Liczba wydanych decyzji
administracyjnych

10.415

11.638

11.023

4.389
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Obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 wprowadziła narzędzie pracy
jakim jest kontrakt socjalny czyli pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się
o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby
lub rodziny.
Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień mogą
stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu
świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej”.
Liczba zawartych kontraktów
2011

2012

2013

I-VI.2014

349

312

255

117

Na podst. Art.6 ust. 12 praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi.
Liczba środowisk i osób objętych pomocą w formie pracy socjalnej
2011

2012

2013

I-VI.2014

Liczba środowisk

1.849

1.567

1.409

1.012

Liczba osób

4.242

3.643

3.365

2.392

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Konsultacyjny, który w ramach
swych działań udziela porad przez psychologa, radcę prawnego, terapeutę uzależnień,
specjalistę pracy socjalnej
Liczba rodzin, którym udzielono porad konsultacyjnych
2011

2012

2013

I-VI.2014

660

649

671

369

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Na podstawie Art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze są formą
pomocy społecznej, świadczonej przez gminę na rzecz osób samotnych, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej
pozbawione. Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości także
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi
Rok

2011

2012

2013

I-VI.2014

Usługi opiekuńcze – liczba osób

171

150

115

105

Partycypacja % klienta
w koszcie usług

28,31

32,03

22,27

23,28

Art.50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej i Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
reguluje zasady pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Sprawowane są one
nad osobami ze schorzeniami lub stopniem niepełnosprawności z uwagi na stan zdrowia
psychicznego (określony przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
Liczba osób korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
Rok

2011

2012

2013

I-VI.2014

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze – liczba osób

19

26

34

28

Partycypacja % klienta
w koszcie usług

13,57

6,99

6,78

2,83

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZDOMNYCH
Występującym w mieście problem bezdomności zajmuje się zespól pracowników socjalnych
współpracując z Policją, Strażą Miejska, Strażą Ochrony Kolei, Służbą Zdrowia, organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi schroniska dla osób bezdomnych. Celem pracy zespołu jest:
•
•

ograniczenie zjawiska przebywania osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych
uaktywnienie osób bezdomnych na rzecz poprawienia swojej sytuacji życiowej oraz
prowadzenie działań na rzecz integracji z rodziną.

Liczba osób i środowisk osób bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka
Rok

2011

2012

2013

I-VI.2014

90

91

97

80

- w tym liczba osób

99

102

110

77

Liczba osób umieszczonych w schroniskach

59

57

65

48

Liczba rodzin dotkniętych problemem
bezdomności
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POMOC INSTYTUCJONALNA
Liczba osób korzystających
Rok

2011

2012

2013

I-VI.2014

Ośrodek Opiekuńczy

44

44

44

39

Dzienny Dom Pobytu

87

84

82

53

Środowiskowe Domy Samopomocy

139

152

162

138

Świetlica Środowiskowa

65

53

54

46

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na mocy upoważnienia udzielonego przez
Prezydenta Miasta Tczewa, od 1 maja 2004r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz.1456 z późn. zm).
Ponadto, tutejszy Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń związanych z bezskutecznością
egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz prowadzi postępowanie aktywizacyjne względem
dłużników alimentacyjnych.
Dane statystyczne dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń związanych z bezskutecznością
egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Liczba rodzin korzystających
Rok
ze świadczeń rodzinnych

ze świadczeń
z funduszu alimentacyjnego

2011

5.165

660

2012

5.079

676

2013

4.837

702

I-VI.2014

4.002

637

Liczba wydanych decyzji administracyjnych z zakresu
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

I – VI.2014

świadczeń rodzinnych

5.774

5.037

6.003

2220

funduszu alimentacyjnego

1.672

1963

2.476

743

rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne

346

649

471

493

zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

-

-

-

221
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Liczba świadczeń związanych z urodzeniem dziecka
2011

2012

2013

I-VI.2014

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka

285

225

269

93

Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka

691

606

523

195

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i
funduszu alimentacyjnym [w zł]
2011

2012

2013

I – VI. 2014

18.614.805,06

19.316.438,27

19.749.509,62

9.976.718,66

Zestawienie działań podejmowanych względem dłużników alimentacyjnych
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

I-VI.2014

Liczba przeprowadzonych wywiadów

64

60

185

93

Liczba wniosków o ściganie za przestępstwo
uporczywego uchylania się od alimentacji,
określone w art. 209 kk

40

122

171

156

Liczba wniosków do starosty
o zatrzymanie prawa jazdy

39

122

167
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PROGRAMY, AKCJE, INICJATYWY
Rządowy program – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje Rządowy Program „Posiłek dla
potrzebujących”.
Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach Programu
Rok
2011
2012
2013
I-VI.2014

Dzieci do lat 7
(świetlice,
przedszkola)

Uczniowie na
bazie szkół

Osoby korzystające
z obiadów
w stołówkach MOPS

Razem

205

830

158

1.139

266

868

184

1.246

316

825

130

1.235

131

615

91

837
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Liczba dzieci dożywianych w oparciu o decyzję Dyrektora Szkoły
Rok

2011

2012

2013

I-VI.2014

Liczba dzieci

215

213

202

115

Prace społeczno – użyteczne
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. z określa tryb
organizowania prac społecznie użytecznych. Są to prace wykonywane przez bezrobotnego
bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 32 organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Zestawienie z realizacji prac społecznie użytecznych
Dane liczbowe

2011

2012

2013

I-VI.2014

Podmioty realizujące

12

13

14

16

Stanowiska pracy

24

32

37

40

Skierowane osoby

44

55

71

48

IV – V – 7,10

IV – V - 7,30

III – V – 7,70

IV- V – 8,00

VI – 7,30

VI - IX - 7,70

VI – 8,00

od VI – 8,10

Przepracowane godziny

7.463

9.188

13.570

4.987

Środki gminne wydatkowane na
realizacje

41.134,95

40.262,62 zł

42.872,42 zł

16.022,84

Stawka za godzinę

Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED”
W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wsparł najuboższych mieszkańców
naszego miasta żywnością .
Realizacja programu
Rok

Liczba rodzin

Ilość przekazanej żywności
w kg

Wartość przekazanej
żywności

2011

599

50.174,80

103.940,71

2012

2.021

36.291,48

117.456,22

2013

994

34.068,80

119.974,46

I – VI.2014

664

16.791,16

52.837,41

137.326,24

394.208,80

Razem
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
Forum Inicjatyw Społecznych
Forum Inicjatyw Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie rozpoczęło
swoją działalność z dniem 1 lipca 2003 roku, jego siedziba mieści się przy ul. Łaziennej 5
w Tczewie. Misją placówki jest podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu określonych osób i grup społecznych oraz organizowanie
społeczności lokalnej poprzez pobudzanie tkwiącego w niej potencjału. Koncepcja
funkcjonowania Forum Inicjatyw Społecznych zakładała realizowanie przedsięwzięć
ukierunkowanych na budowę społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie rangi edukacji w
wspieraniu aktywnego obywatelstwa, jak również uświadomienie możliwie największej
liczbie osób, jak ważne jest podejmowanie działań przygotowujących do pełnienia roli
odpowiedzialnego i skutecznie działającego obywatela. Tak, więc koncepcja ta zakładała
przede wszystkim szeroko rozumianą aktywizację i integrację lokalnej społeczności.
W skład Forum wchodzą:
1. Gminne Centrum Informacji
2.Centrum Aktywności Lokalnej
3. Klub Integracji Społecznej
●Gminne Centrum Informacji - jest aktywną formą wspierania osób bezrobotnych
w procesie skutecznego wchodzenia na rynek pracy. W ramach działań aktywizującoedukacyjnych Centrum prowadzi: instruktaże obsługi komputera (WINDOWS Vista, MS
Word, MS Excel, MS Publisher, MS PowerPoint, kurs HTML, Internet Explorer
- w zakresie poszukiwania pracy).

Sporządzanie
dokumentów
aplikacyjnych

Poszukiwanie ofert
pracy poprzez Internet

Maszynopisanie

Liczba godz.
instruktarzu
indywidualnego

Liczba godz.
instruktarzu
grupowego

Liczba klientów GCI

Rok

Liczba klientów i wypracowanych godzin GCI przedstawia się następująco:

2011

263

2310
godz.

6784
godz.

19 godz.

248
godz.

162
godz.

2012

231

1306
godz.

5764
godz.

18 godz.

248
godz.

35
godz.

2013

151

901
godz.

2633,5
godz.

-

90
godz.

40
godz.

I – VI/2014

122

765
godz.

789
godz.

37 godz.

40,5
godz.

45
godz.
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767

5282

15 970,5

74

626,5

282

Razem
22 019,5

982,5

Działania realizowane w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców
Liczba klientów
Nazwa projektu/działania
2011

2012

2013

I – VI/2014

WYSTARTUJ – warsztaty dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.

252

63

*

*

KOMPAS – warsztaty dla młodzieży
gimnazjalnej

90

*

*

*

74
podpisane
deklaracje/

77
podpisane
deklaracje/

69
podpisane
deklaracje/

35
podpisane
deklaracje/

38 osób
ukończyło
program

40 osób
ukończyło
program

13 osób
ukończyło
program

18 osób
ukończyło
program

Porady indywidualne
Lidera Klubu Pracy

157

68

*

*

Spotkania z pracodawcami

50

*

*

*

Targi Pracy - Akademia Aktywnych

120

*

*

Klub Integracji Społecznej – jego adresatami
są osoby powyżej 50 r. ż. bezrobotne, które
mają problemy
z pełnoprawnym uczestnictwem
w życiu społecznym i zawodowym.

*
Przygotowanie młodzieży tczewskiej do
wejścia na rynek pracy

96

33

*

*

Łącznie korzystających

839

241

69

35

*-

działanie nierealizowane w danym roku

●Centrum Aktywności Lokalnej – istotą powołania jest aktywizowanie społeczności lokalnej
oraz organizacji pozarządowych i instytucji do zintegrowanych działań obywatelskich.
Metoda pracy ze społecznością lokalną ma na celu przywrócenie naturalnych dążeń
mieszkańców do udziału w życiu społecznym miasta.
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Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej
2011

2012

2013

Nazwa projektu/działania

I – VI
/2014

Liczba osób
Punkt Poradnictwa Społecznego „PULS”

290

199

121

72

Warsztaty wolontarystyczne dla młodzieży „Młodzież w działaniu”

70

74

*

*

*

*

40

*

Zajęcia komputerowe dla seniorów

80

97

55

29

Nauka języków obcych dla seniorów i os. bezrobotnych (angielski)

46

41

42

23

Nauka języków obcych dla seniorów i os. bezrobotnych (włoski)

12

*

*

*

Zajęcia komputerowe dla uczestników projektu „Bank Czasu – Bankiem
Życzliwości”

*

31

15

3

Nauka obsługi nowoczesnych urządzeń informatycznych dla seniorów tablety

*

*

32

15

„Wakacje w mieście bez nudy”- FISOBUS. Działania animacyjne dla
dzieci w przestrzeni miasta

90

270

*

*

568

636

655

682

Bank Czasu „Bankiem Życzliwości”
celem projektu jest rozwój ruchu samopomocy

152

152

158

158

Konferencja podsumowująca realizację projektu Bank Czasu – „Bankiem
Życzliwości”

82

58

*

*

Wakacyjne warsztaty Banku Czasu

22

22

*

*

Stuk – Puk. Otwórz drzwi. Pomogę Ci.

22

*

*

*

Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w
Tczewie – Święto Ulicy

430

530

530

530

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

300

300

80

60

Wystawy promujące prace artystyczne lokalnych twórców

881

392

77

*

Łącznie klientów w latach

3045

2802

1805

1572

Projekt „Razem przez Kociewie” realizowany przy współpracy z ZM PKPS

Kawiarenka „Cafe Senior”
Cel- zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób
starszych

* - działanie nierealizowane w danym roku
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Forum Inicjatyw Społecznych propaguje i rozwija ruch wolontarystyczny, dając szansę
zainteresowanym osobom na wykorzystanie posiadanych umiejętności, zdobycie
doświadczenia oraz rozwijanie własnego potencjału. Wolontariusze skupieni w POGOTOWIU
WOLONTARYSTYCZNYM spotykają się raz w miesiącu celem podzielenia się wrażeniami
i doświadczeniami zdobytymi podczas wykonywania swoich zajęć.
Wolontariat w FIS
Rok

2011

2012

2013

I – VI /2014

Liczba wypracowanych godzin

1503,5

1857

364,5

357,5

Łączne godziny
Liczba wolontariuszy

4082,5
52

29

11

45

Realizowane projekty
W okresie od 2011 do czerwca 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
realizował i współrealizował szereg projektów ukierunkowanych na aktywizację społeczną
oraz społeczno-zawodową mieszkańców naszego miasta. Wśród nich były działania
ukierunkowane na wsparcie zarówno osób bezrobotnych, jak i niepełnosprawnych, a także
dzieci, osób starszych oraz całych społeczności, jak w przypadku projektu z zakresu
rewitalizacji społecznej Starego Miasta w Tczewie. W projektach uczestniczyło łącznie około
7000 osób. Na realizację powyższych działań pozyskano samodzielnie kwotę 1 668 559 zł.
Natomiast wartość projektów partnerskich, w których brał udział Ośrodek Pomocy
Społecznej wyniosła ponad 3 000 000 zł.
Do istotnych przedsięwzięć realizowanych we wskazany okresie czasu należy niewątpliwie
zaliczyć „Święto Ulicy” realizowane w ramach projektu "Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie dotyczyło
rozwoju potencjału społecznego mieszkańców dzielnicy Stare Miasto i stanowiło odpowiedź
na zidentyfikowane problemy społeczne występujące w obszarze zdegradowanym tj. niska
aktywność społeczna mieszkańców spowodowana zarówno nierównym poziomem życia,
zróżnicowanym statusem społeczno zawodowym mieszkańców, jak również brakiem
identyfikacji z miejscem zamieszkania – dzielnicą, ulicą czy kamienicą. Celem projektu była
organizacja inicjatywy wspólnotowej w ramach obchodów „Święta ulicy”, wydarzenia
integrującego lokalną społeczność mieszkańców.
Wspólnotowe działanie wsparły proces integracji mieszkańców, przeciwdziałały pogłębianiu
zjawiska wyobcowania i braku asymilacji społecznej. W ramach projektu corocznie
przeprowadzano działania ujęte w następujące bloki tematyczne: warsztaty z zakresu
rozwoju umiejętności liderów społecznych, warsztaty integracyjne z zakresu tworzenia i
realizacji projektów, organizację obchodów Święta Ulicy, rozwój działań samopomocowych
oraz działania promocyjne.
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Wśród projektów skierowanych do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPS na
szczególną uwagę zasługuje projekt „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji”, realizowany w latach 2008 - 2013 w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontrakty socjalne w ramach projektu (w latach
2008-2013) podpisano z 318 osobami. Projekt zapewniał współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej
w ramach EFS, wsparcie o charakterze aktywizującym osoby w wieku aktywności
zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne. Uczestnicy
projektu ukończyli między innymi kursy zawodowe o kierunkach: pomoc kuchenna ze
szkoleniem
z zakresu organizacji usług cateringowych, pracownik gospodarczy i gospodarka
magazynowa z obsługą wózków widłowych, operator koparko - ładowarki, opieka nad
dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi ze szkoleniem z zakresu pomocy
domowej, obsługa kas fiskalnych z gospodarką magazynową i fakturowaniem. Rodziny
uczestników dodatkowo korzystały ze wsparcia asystenta rodziny oraz terapii
psychospołecznej. Wydatkowana kwota dofinansowania w latach 2008 - 2013 wyniosła
blisko 1 750 000,00 zł., a w okresie sprawozdawczym 1 060 000 zł.
Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną,
uczestniczyły natomiast w projektach z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
mających na celu budowanie oparcia społecznego, integrację ze społecznością lokalną oraz
poszerzenie praktycznych umiejętności przydatnych do sprawnego funkcjonowania w
lokalnej społeczności. W ramach realizowanych działań uczestnicy brali udział między innymi
w warsztatach terapii zajęciowej, edukacji medialnej oraz ekspresji twórczej. Prezentowali
ponadto twórczość teatralną oraz brali czynny udział zarówno w organizacji, jak i występach
podczas integracyjnych festynów. Realizowane projekty ukierunkowane były na zmianę
wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie.
Dużym zainteresowaniem tczewskich seniorów cieszyły się natomiast projekty
ukierunkowane na aktywizację społeczną, edukację na rzecz aktywnego starzenia się,
promocję zdrowia i wzrost uczestnictwa osób starszych życiu kulturalnym. Realizowane
projekty miały na celu między innymi upowszechnianie programu profilaktyki
gerontologicznej, promocję aktywnego i zdrowego trybu życia oraz poprawę sprawności
psychofizycznej seniorów. Prowadzone działania powodowały wzrost poziomu wiedzy i
praktycznych umiejętności w zakresie uczestnictwa i rozwijania form aktywności społecznej
w oparciu o zindywidualizowany potencjał społeczno - zawodowy osób starszych.
Realizowane zadania obejmowały ponadto wsparcie osób starszych nie wychodzących z
domu w ramach wizyt domowych animatorów 50 + oraz działania animacyjne seniorów dla
mieszkańców miasta. W projektach wdrażano także wielowymiarowy kulturalno – społeczno
- edukacyjny programem aktywizacji lokalnego środowiska seniorów. Dużym
zainteresowaniem odbiorców cieszyły się między innymi projekty realizowane
w
partnerstwie z ZM PKPS w Tczewie „Cafe Senior”, czy też „Stuk-Puk. Otwórz drzwi pomogę
Ci” oraz wspólnie z Tczewskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w ramach rządowego
programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.
Do najważniejszych osiągnięć ostatnich lat w zakresie działań projektowych na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych oraz w zakresie budowy partnerstwa publiczno - społecznego
należy niewątpliwie zaliczyć realizację projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”,
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stanowiącego modelowy przykład działań promujących ruch samopomocy i inicjatywę
społeczną. Projekt stwarza możliwość wzrostu jakości życia, rozwoju i zaspakajania potrzeb
uczestników projektu w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny
tkwiący w społeczności lokalnej. Bank Czasu to skuteczny sposób budowania prężnych
społeczności lokalnych, a także droga do wzmacniania jednostki. Ideą Banku Czasu jest
pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy pomiędzy uczestnikami. Bank
umożliwia dzielenie się swoim wolny czasem i umiejętnościami, zaspokaja potrzebę
akceptacji oraz zwiększa wiarę we własne możliwości.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 11 podmiotami sektora publicznego i społecznego.
Umożliwia podejmowanie działań z udziałem różnych grup społecznych oraz wykorzystanie
zasobów organizacji i instytucji do aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych. Wspólne
międzysektorowe działania pozwalają na upowszechnienie wizerunku osób starszych, jako
aktywnych członków społeczności lokalnej, animatorów działań społecznych. Projekt
promuje zaangażowanie wielu podmiotów w tworzenie trwałych i stabilnych
przedsięwzięć społecznych. Bank Czasu jako forma ruchu samopomocy przyczynił się m.in.
do poprawy funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Rozwinął metodę pozasystemowego oparcia społecznego, ograniczającego liczbę osób
starszych i niepełnosprawnych objętych pomocą instytucjonalną. Oprócz wzajemnego
wsparcia w ramach rozwoju ruchu samopomocy, podczas kilkuletniej realizacji projektu
udało się opracować dla seniorów i osób niepełnosprawnych szeroką ofertę zajęć i działań o
charakterze integracyjnym, rekreacyjnym i edukacyjnym. (zajęcia rekreacyjne, tenis , bulle,
kręgle, nauka obsługi nowoczesnych urządzeń informatycznych, rehabilitacja ruchowa
poprzez taniec, działalność grupy wokalnej – „Fisolki” oraz tanecznej –„ Senior Dance”). W
bieżącym roku zainicjowano ponadto działalność Kawiarenki Banku Czasu – na Osiedlu
Suchostrzygi – wpieranej przez partnera projektu, tj. panie z nieformalnej grupy
mieszkańców ”Jedyneczki”
Partnerami projektu Banku Czasu – Bankiem Życzliwości są:
• Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tczewie
• Fundacja Domu Kultury
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku Koło
w Tczewie
• Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie
• Towarzystwo Kulturalne BRAMA
• Szkoła Podstawowa nr 5
• Pomorska Wojewódzka Komenda OHP z siedzibą w Gdańsku oddział w Tczewie
• Nieformalna grupa mieszkańców „Jedynaczki” z Osiedla Suchostrzygi.
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Przyznane nagrody i wyróżnienia świadczą o tym , że inicjatywa Banku Czasu jest cenna nie
tylko w oczach jej uczestników, ale także w perspektywie zmieniających się wyzwań
demograficznych.
NAGRODY BANKU CZASU
•

Miasto Tczew otrzymało tytuł „Samorządu Równych Szans 2011”, za realizację
projektu „Bank Czasu - Bankiem Życzliwości” w konkursie Fundacji Instytutu Rozwoju
Regionalnego

•

Wyróżnienie w kategorii usługi społeczne w konkursie pn. Samorządowy Lider
Zarządzania Związku Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich
i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji (2011)

•

Nagroda główna w kategorii „Najlepsze Partnerstwo Społeczno - Publiczne 2013”
przyznana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe
w Polsce (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z pozostałych projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta na
wyróżnienie zasłużył także partnerski projekt ZM PKPS / MOPS „Stuk – Puk. Otwórz drzwi
pomogę Ci”, nagrodzony w 2011 roku, w I edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre
Praktyki” objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego realizowanego przez Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+
"Dojrz@łość w sieci". Projekt otrzymał ponadto: II nagrodę w II edycji konkursu „Antek” na
najlepszą inicjatywę dotyczącą równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej,
promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (2011), a
także nagrodę główną w kategorii inicjatywa/projekt wolontariacki w ramach Wielkiej Gali
Wolontariuszy w Gdańsku (2011).
Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie projekty umożliwiły
udzielenie wsparcia szerokiej grupie mieszkańców, przeciwdziałając ich wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji. Przyczyniły się do wzrostu umiejętności i kompetencji, a także
stworzyły szansę na aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, powodując wzrost kapitału
społecznego oraz jakości życia mieszkańców. Dzięki realizacji przedsięwzięć z zakresu
rozwoju partnerstwa publiczno – społecznego położono solidne podwaliny dla dalszej
współpracy
w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.
Dzięki inicjatywom podejmowanym przez Prezydenta Miasta Tczewa znacznej poprawie
uległa infrastruktura pomocy społecznej w naszym mieście. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej decyzją Nr 11/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 01.04.2014r. w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu, otrzymał nową siedzibę, przyjazną klientom i dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stwarzającą jednocześnie zdecydowanie lepsze
warunki pracy dla kadry pomocy społecznej. Ponadto dzięki realizacji projektu "Rewitalizacja
strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie", możliwym było poszerzenie
działalności Środowiskowych Domów Samopomocy poprzez utworzenie nowej placówki dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi, w wyremontowanym budynku przy ul. Chopina 33 oraz
rozpoczęcie działalności drugiego w naszym mieście Mieszkania Chronionego
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w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Mickiewicza 18. Ponadto od września bieżącego
roku, w budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10, rozpoczął działalność
Środowiskowy Dom Samopomocy typu C. Spowodowało to rozszerzenie działalności
przeznaczonej dotychczas wyłącznie dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz
osób upośledzonych umysłowo (typ B) o ostatnią wymienioną w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej kategorie osób dla których przeznaczone są ŚDS, tj. dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, potwierdzone przez
lekarza psychiatrę lub neurologa.
Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zadania wpisują się w cele
i kierunki rozwoju, służące zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz sprzyjające ich społecznej
aktywizacji, zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa.

3.1.13.ŁAD I PORZĄDEK PUBLICZNY
Utrzymanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego w mieście należy do policji, której
działania wspomagane są przez Straż Miejską.
Zgodnie z kompetencjami i regulaminem, działania Straży Miejskiej w okresie kadencji 20102014 ukierunkowane były na :
•
•
•

ochronę urządzeń komunalnych,
kontrolę i egzekwowanie przepisów prawa miejscowego,
działania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na
terenie naszego miasta i ścisłej współpracy w tym względzie z Policja.

Skład osobowy Straży Miejskiej na koniec V kadencji 2006-2010 wynosił 36 osób, z tego : 25
strażników, 1 kierowca doręczyciel, 4 dozorców + 6 osób na prace interwencyjne, natomiast
na koniec czerwca 2014 r. - 38 osób, z tego : : 27 strażników, 6 dozorców i 5 pracowników
obsługi monitoringu.

Wykaz stanowisk

stan etatowy - na dzień 31.12.
każdego roku kalendarzowego
2010r

2011r

2012r

2013r

do 07.2014r

25

25

26

26

27

Pracownicy dozoru obiektów :
• pl. Piłsudskiego 1
• 30-tego Stycznia 1

4

5

5

5

6

Pracownicy obsługi monitoringu

0

4

5

5

5

Strażnicy
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Wyniki

d z i a ł a n s t r a ż y m i e j s k i e j - realizacja ustawowych zadań
Postępowania mandatowe

ROK
2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014

ilość nałożonych MKK
2.961
1.940
2.314
2.016
827

suma w zł
259.560
162.350
196.220
187.870
72.400

Sprawy o wykroczenia kierowane do Sądu ( wnioski o ukaranie )
i sprawy kierowane do Policji

rok
2010

Sąd
144

2011
2012
2013
2014 do sierpnia

141
123
141
79

Policja
nie prowadzono takiej ewidencji w
formie statystycznej
2
5
8
0

Porównanie ilości podjętych interwencji w poszczególnych latach
ROK

ilość odnotowanych interwencji

2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014

6.289
7.127
9.478
8.907
5.321
Podział zgłoszonych interwencji ze względu na zgłaszającego

Zgłoszenia mieszkańców i
przedstawicieli różnych
instytucji
Operatorów monitoringu

Dyżurnych Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie

2010

2011

2012

2013

do sierpnia 2014r

3.614

3.643

4.439

4.711

2.366

1.093
od 21.07.2010
rozpoczął prace
monitoring przy ul.
Wąskiej
w 2010 nie
prowadzono takiej
statystyki

2.354

2.569

2.274

995

704

2.470

1.922

1.113
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Interwencje zgłaszanych przez mieszkańców i przedstawicieli różnych instytucji
z podziałem na kategorie wykroczeń
Kategorie wykroczeń

2010

2011

2012

2013

do sierpnia
2014r

Zakłócenia porządku publicznego
drogowe
Psy i inne zwierzęta
Uszkodzenia ( znaki drogowe, lampy ,
sygnalizacja świetlna inne urządzenia
Sanitarno - porządkowe
alkohol

1.035
1.327
260
185

1.289
980
368
374

1.403
996
485
227

517
1.122
441
192

511
623
219
89

720
Nie
prowadzono
takiej
statystyki
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej

335
Nie
prowadzono
takiej
statystyki
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej

625
Nie
prowadzono
takiej
statystyki
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej

726
498

311
204

297
67
336
277

98
26
123
117

jak wyżej
jak wyżej

jak wyżej
jak wyżej

jak wyżej
jak wyżej

74
16

20
8

jak wyżej
jak wyżej
87

jak wyżej
jak wyżej
297

jak wyżej
jak wyżej
703

2
4
142

0
0
17

3.614

3.643

4.439

4.711

2.366

bezdomni
zima
Zakłócenia ciszy nocnej
Osoby leżące po spożyciu alkoholu w
miejscach publicznych
P.POZ , palenie odpadów
palenie papierosów w miejscach
zabronionych
Kradzież mienia
Żebranie
inne ( inne kategorie wykroczeń nie
wyszczególnione powyżej )
Razem

Interwencje ujawnione przez operatorów monitoringu z podziałem na kategorie wykroczeń
Kategorie wykroczeń

od 21.07
2010r

2011r

2012r

2013r

do
sierpnia
2014r

Zakłócenia porządku publicznego
drogowe
Psy i inne zwierzęta
Uszkodzenia ( znaki drogowe, lampy ,
sygnalizacja świetlna inne urządzenia
Sanitarno - porządkowe
palenie papierosów w miejscach
zabronionych

647
277
60
44

1.536
354
160
88

1.324
609
79
104

1.188
607
44
52

582
360
4
9

26
nie
prowadzo
-no takiej
statystyki
39

152
nie
prowadzo
-no takiej
statystyki
64

332
nie
prowadzo
-no takiej
statystyki
121

300
49

72
21

34

0

1093

2.354

2.569

2.274

1048

inne ( inne kategorie wykroczeń nie
wyszczególnione powyżej)
Razem
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Interwencje zgłaszane przez Dyż . Komendy Powiatowej Policji w Tczewie
z podziałem na kategorie wykroczeń
Kategorie wykroczeń

2010r

2011r

2012r

2013r

do sierpnia
2014r.

kradzieże ( sklepowe )

nie
prowadzo
no
statystyki

nie
prowadzo
no
statystyki

498

493

232

wykroczenia drogowe
Psy / inne zwierzęta
Zakłócenia porządku publicznego
sanitarno - porządkowe
spożywanie alkoholu
Bezdomni
osoby z upojeniem alkoholowym leżący w
miejscach publicznych ,
dowóz nietrzeźwych do miejsca
zamieszkania ,do KPP , do Elbląga

151
65
737
38
175
104
36

105
40
345
49
120
95
327

27
6
297
0
30
1
19

59

18

2

interwencje domowe
P.Poz
osoby poszukiwane
asysty przy czynnościach policji
ustalenia wywiady
zakłócenia ciszy nocnej
inne ( nie wyszczególnione w powyższych
kategoriach wykroczeń )
Razem

203
29
2
147
38
188

26
22
117
12
27
126

8
0
2
0
0
223

2.470

1.922

847

Od 2012r. podjęto działania zmierzające do minimalizowania angażowania patrolu
mieszanego ( strażnik + policjant ) , do podejmowania interwencji zgłaszanych przez policję.
Powyższa statystyka pokazuje efekty realizacji tego zadania.

PRIORYTETY
Straż Miejska realizując ustawowe zadania w zakresie ładu i porządku publicznego,
realizowała je w oparciu o sporządzane roczne i kwartalne plany pracy. W planach tych
określano priorytety (zadania szczególnie ważne z punktu widzenia władz miasta jak i
społeczności lokalnej )
Do takich zadań ( za okres przedstawionej informacji ), w szczególności należały :
1. Marzec 2014r. powołanie dzielnicowych SM - inicjatywa ta spotkała się z dużą
aprobatą społeczności miasta i przedstawicieli Administracji Spółdzielni Mieszkaniowych
oraz innych instytucji.
Dzielnicowi na co dzień, poza rutynowymi czynnościami uczestniczą w różnego rodzaju
spotkaniach z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji a w szczególności starają się
rozwiązywać bieżące problemy w dzielnicy . Podczas spotkań odpowiadali na zadawane im
pytania w zakresie działalności Straży Miejskiej oraz udzielali różnego rodzaju pomocy i
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porad , najczęściej osobom starszym i niezaradnym życiowo. W administracjach spółdzielni
mieszkaniowych , dla mieszańców jak i przedstawicieli instytucji zostały udostępnione książki
interwencji w które można wpisywać zgłaszane problemy
Dzielnicowych powołano na osiedlach :
• Suchostyrzygi
• Śródmieście + Zatorze
• Stare Miasto
• Czyżykowo
WYNIKI DZIAŁAŃ DZIELNICOWYCH za okres od marca do lipca 2014r.

Wyniki pracy dzielnicowych

Interwencje własne – z tego :
porządkowe
drogowe
Spożywanie alkoholu
Usiłowanie spożywania
psy
plakaty
Interwencje zlecone z tego :
administracje
Dyżurni SM
Mieszkańcy osiedli
Nałożono MKK na kwotę z tego :
Porządek publiczny
Wykr. przeciwko instytucjom
Spożywanie alkoholu
Usiłowanie spożywania
psy
Zanieczyszczanie miejsc publicznych
drogowe
Ustawa o utrzymaniu czystości
Przeciwko zdrowiu art.117
Art. 140 ,141 ( obyczajność )
Art.13 ustawy –przeciw. paleniu
art. 144
ustawa o miarach i wagach
ogłoszenia

Os. Suchostrzygi
Bajkowe

Os. Śródmieście
Zatorze

Os. Stare Miasto
Czyżykowo

203

230

136

80
25
39
43
16
0
201
16
175
10
91/7.750
5
0
27
38
11
4
4
0
0
0
0
0
2
0

94
37
29
46
24
0
410
10
396
4
132/11.400
4
0
40
34
6
13
23
0
0
1
6
2
0
3

25
57
29
19
6
344
1
336
7
51/3.850
0
0
18
17
3
5
4
0
0
0
1
1
0
0
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art. 145 Kw
Wystawiono wezwań dla spr.wykr.
Pouczono z tego :
Art. 51 Kw
Art. 77 Kw
Art. 145 Kw
Art. 43.1 ( spożywanie )
Art.43.2 ( usiłowanie )
Art. 13
Art. 140 KW
Art.10 ustawy o czystości
drogowe
Art. 71
Art.117
Art. 144
Ustawa o wagach i miarach
Materiały na wnioski do Sądu z tego
:
Art. 43.1 ( alkohol – spożywanie )
drogowe
Art. 117
Art. 77 Kw i 145 Kw
Art. 51
Art. 65 Kw
Sporządzono notatek
Udziel. pom. prac. adm.
Kontrole miejsc zagr.
Zabezpieczenia
kontrola osób bezdomnych z MOPS
Spotkania z zarząd. działek prac.
administracji itp

0

0

2

29/4.600
128
34
8
9
25
22
0
0
5
22
0
1
1
1
8

57/6.800
104
34
11
12
10
11
0
1
4
20
0
1
0
0
8

67/7.350
125
38
1
2
40
13
0
0
6
22
0
3
0
0
13

3
4
0
1
0
0
33
0
534
5
6
1

2
4
1
1
0
0
3
0
64
0
0
0

11

1
1
10
0
299
0
0
0

Pozytywne aspekty powołania dzielnicowych:
● bezpośredni kontakt społeczności lokalnej z dzielnicowym
● po zapoznaniu się z rejonem – szybkie i skuteczne podejmowanie różnego rodzaju
przedsięwzięć .
● zdobywanie i budowanie zaufania wśród społeczności lokalnej
● możliwość planowania działań , które mogą być realizowane w perspektywie dłuższego
czasu na terenie konkretnej dzielnicy.
● rozpoznanie specyfiki danego środowiska a co za tym idzie , reagowanie na występujące w
nim negatywne zjawiska nap. przemoc w rodzinie i inne patologie.
Pozytywne opinie płynące od mieszkańców oraz przedstawicieli rożnych instytucji w zw. z
pracą dzielnicowych świadczą , iż cel ich powołania przyniósł pożądany efekt . Można też
powiedzieć , że w rejonach działania dzielnicowych uległ poprawie stan sanitarno –
porządkowy jak również wpłynęło to pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców
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2. Egzekwowanie przepisów związanych z trzymaniem psów w szczególności sprzątania po
nich .
Należy zaznaczyć , że na chwilę obecną bardzo wyraźna poprawa nastąpiła w zakresie
przestrzegania art. 77 Kw tj. zgodnego z przepisami wyprowadzania psów. Natomiast bardzo
powolnej poprawie ulega sytuacja związana z przestrzeganiem przepisów wynikających z art.
145 kw tj. sprzątania po psach . Na to ostatnie składają się takie czynniki jak :
● zaszłości lat ubiegłych - niska kultura osób posiadających psy w zakresie obowiązku
sprzątania po nich , starsze pokolenie często uważa że to wręcz uwłaszcza ich godności.
•traktowanie psa ( zakup ) jako maskotki dla dzieci – dopiero później następuje konsternacja
i traktowanie go jako zła koniecznego .
Jednym ze sposobów poprawy tej sytuacji jest edukacja najmłodszego pokolenia , jest to
na pewno środek który w perspektywie czasu ( zmiana pokoleniowa) może zmienić
diametralnie obyczaje właścicieli psów .
Takie akcje profilaktyczne prowadzone są w szkołach przez insp. ds. profilaktyki , jak również
temat ten jest wszech obecny na Olimpiadach Wiedzy o Bezpieczeństwie BEZPIECZNE I
PRZYJZNE POMORZE organizowanych co rocznie przez Straże woj. Pomorskiego.
Konsekwentne dalsze działania w kierunku egzekwowania przepisów związanych z
trzymaniem psów w perspektywie czasu przynoszą pożądany efekt.
W perspektywie omawianego okresu , prowadzone były również akcje uświadamiające i
informacyjne dla właścicieli czworonogów nap. w formie :
● ulotek – w treści o obowiązku sprzątania po psach ( załącznik nr 2, wersja opracowania
papierowa)
● ulotek - z wypunktowanymi obowiązkami właścicieli psów które wręczano każdej osobie
wyprowadzającej psy. (załącznik nr 3 – wersja opracowania papierowa )
● informacje i apele poprzez środki masowego przekazu ( prasa i telewizja lokalna )
● informacje i apele poprzez stronę internetową
● rozdawanie torebek do zbierania psich odchodów .

ROK

2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014
RAZEM

Mandaty karne
art. 77 Kw
nie zachowanie
środków ostrożności

art. 145 Kw
nie sprzątanie po
psie

38 na sumę 7.600 zł
116 na sumę 9.550 zł
115 na sumę 8070 zł
77 na sumę 5.300 zł
28 na sumę 2.000
374 MK na łączną
kwotę 32.520 zł

121 na sumę 6.250 zł
36 na sumę 1.850 zł
42 na sumę 2.250 zł
47 na sumę 2.250 zł
15 na sumę 800 zł
261 MK na łączną
kwotę 13.400

wnioski o ukaranie do Sądu
art. 77 Kw
nie zachowanie
środków
ostrożności
12
12
8
7
6
45

art. 145 Kw
nie sprzątanie po
psie
0
0
0
0
1
1
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3. Egzekwowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
rok

mandaty karne

2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014
RAZEM

1029 MK/68.850 zł
1047 MK/78.550 zł
1054 MK/ 82.550 zł
811 MK/ 74.850 zł
375 MK / 29.750 zł
4.316 MK / 334.550 zł

skierowane wnioski o ukaranie
do Sądu
44
36
34
33
10
157

Realizując zadania wynikające z ustawy w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, w szczególności oparte były one o dokonywane kontrole miejsc , gdzie
dochodziło notorycznie do spożywania alkoholu . Miejsca te były weryfikowane o skalę
zagrożenia jakie występowało w danym okresie czasu. Należy dodać , że na ogół spożywanie
alkoholu wiązało się z zakłóceniami porządku publicznego , co zawsze stanowi uciążliwość
dla jakiejś grupy mieszkańców .
4. Realizacja porozumienia o współpracy z policją:
• Działania z Wydz. Ruchu Drogowego ukierunkowane na dyscyplinowanie przestrzegania
przepisów ruchu drogowego przez pieszych , rowerzystów i motorowerzystów – sprawiają ,
że wzrasta w nich świadomość na jakie niebezpieczeństwa się sami narażają oraz na jakie
niebezpieczeństwa narażają innych.
• Działania z Wydz. ds. nieletnich – przeciwdziałanie przemocy wśród uczniów i wszelkiego
rodzaju patologiom jak również uświadamiające typu jak bezpiecznie urządzać zabawy oraz
udzielanie indywidualnego wsparcia i pomocy .
• Działania z Wydz. Prewencji - wspólny patrol całodobowy (przypisany do Monitoringu
Miasta) – działania długo falowe , pozwalają na podejmowanie szybkich a co za tym idzie
skutecznych interwencji ujawnianych przez obsługę monitoringu. Ponadto wspólne
zabezpieczanie różnego rodzaju imprez masowych - pozwala na efektywniejsze
wykorzystanie obu służb mundurowych
rok

ilość wykonanych wspólnych służb patrolowych

2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014

586
1101
1094
1097
563

RAZEM

4.441
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5. Kontrole targowisk – celem przeciwdziałania kradzieżom dokonywanych przez grupy
kieszonkowców , zapewnienie ładu i porządku publicznego.
• okres Nowo Roczny – prowadzenie kontroli sprzedaży wyrobów pirotechnicznych (
zgodności z przepisami w tym względzie )
• w okresach występowania zagrożeń epidemiologicznych nap. PTASIA GRYPA –
prowadzenie kontroli zgodnych z wydanymi w tym temacie wytycznymi.
6. Bieżące ujawnianie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i informowanie o tym
właściwych służb – sprawia, że sami mieszkańcy coraz rzadziej zderzają się z przeciwnościami
a miasto staje się im bardziej przyjazne.
7. Stałe kontroli miejsc zagrożonych ( weryfikowanych o bieżące potrzeby ) – prowadzenie
nasilonych kontroli w wybranych miejscach do czasu aż niepożądane zjawisko zaniknie lub w
znacznym stopniu się zminimalizuje pokazało, że taka forma działań spełnia swoją rolę –
dlatego też będą one w perspektywie przyszłych lat dalej prowadzone.
8. Stała współpraca z mediami – zachęcanie poprzez nie mieszkańców do udziału w
planowaniu przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu sanitarno
porządkowego w mieście . Zauważa się małą aktywność mieszkańców jeżeli chodzi o sprawy
publiczne – należy stymulować ten obszar aby nastawienie w tej sferze się zmieniło, między
innymi poprzez dzielnicowych SM.
Przekazywanie mieszkańcom za pośrednictwem mediów różnego rodzaju apeli , informacji
które przybliżą im nap. ich obowiązki wynikające z prawa miejscowego jak i innych aktów
prawnych.
9. Profilaktyka w szkołach i poza nią – działania prowadzi z ramienia straży miejskiej insp.
ds. Profilaktyki. Działania ukierunkowano na edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie
przestrzegania obowiązujących norm prawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz
zapewnieniu im bezpieczeństwa w szkole jak i poza szkołą .
Profilaktyka w tym zakresie obejmuje takie zagadnienia jak:
•przemoc w szkole i poza nią
•przybliżenie dzieciom i młodzieży co niesie za sobą naruszenie obowiązujących norm
prawnych
•jak bezpiecznie urządzać zabawy i spędzać czas wolny
•uzależnienia ( alkohol , papierosy , narkotyki i inne używki )
•kontrole w rejonach szkół i miejsc przeznaczonych do zabaw
•organizowanie akcji BEZPIECZNA DROGA DO SZKOLY I ZE SZKOLY
Ponadto przedsięwzięcia wspomagające w/w działania:
•imprezy, festyny ( ustawiany namiot z logiem straży Miejskiej, gdzie dla dzieci
organizowane są zabawy i konkursy w czasie których rozdawane są nap. elementy
odblaskowe dopinane do ubioru itp.
•dla młodzieży szkół średnich – straż Miejska w Tczewie stała się współorganizatorem
corocznych Olimpiad Wiedzy o Bezpieczeństwie. Główną nagrodą dla zwycięzcy jest
darmowy indeks na dowolny kierunek studiów w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
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10. Monitoring Miasta – dążenie do efektywniejszego wykorzystania monitoringu , poprzez
wprowadzanie nowych rozwiązań logistycznych , dyslokację służb patrolowych w miejscach
występowania zjawisk niepożądanych , wykorzystanie materiału z nagrań kamer jako
materiału dowodowego w sprawach karnych i o wykroczenia.

rok

ilość przekazanego materiału z nagrań Kamer

komu przekazano

2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014
RAZEM

26
22
46
73
49
216

KPP Tczew
KPP Tczew
KPP Tczew
KPP Tczew
KPP Tczew

11. Szkolenia- podnoszenie umiejętności strażników w zakresie:
• Udzielania pierwszej pomocy przed medycznej – obecnie umiejętność nieodzowna z uwagi
na napotykane sytuacje – 100 % strażników posiada stosowne uprawnienia w tym zakresie.
Patrole zmotoryzowane, wyposażone są dodatkowo w torby medyczne, których zestaw
pozwala na udzielenie szeroko rozumianej pomocy przed medycznej. Co roku prowadzone są
szkolenia uzupełniające. Nabyte umiejętności wykorzystywane są podczas rożnego rodzaju
interwencji często i takich ratujących życie.
12. 12.01.2011r. - Zawarcie porozumienia między Prezydentem Miasta Tczewa a
Dyrektorem Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim - w zakresie nieodpłatnego
świadczenia prac porządkowych przez skazanych na terenie miasta Tczewa.
Skazani w omawianym okresie czasu, wykazywali bardzo duże zaangażowanie w
wykonywane prace co przekładało się na wyniki ich pracy.
Wyniki prac skazanych – za okres od 2013 do lipca 2014
Zakres wykonywanych prac :

Zebrano odpady
(worki 120 l.)

● usuwanie odpadów z terenów
zielonych, skwerów chodników i
innych miejsc publicznych
● koszenie traw
● odchwaszczanie chodników
● porządkowanie terenów przy
kojcach na odpady stałe

1.671

Zebrano odpady w sposób inny niż do
worków

●Przyczepy
ciągnikowe –
(
oczyszczanie miejsca
nielegalnego
złożenia odpadów )

Zebrano 5
przyczep
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● wrzucane
bezpośrednio do
pojemników na
odpady

● prace porządkowe na terenie UM i
Domu Przedsiębiorcy
● usuwanie ogłoszeń –
wywieszonych w miejscach
zabronionych
● malowanie pomieszczeń –budynek
Kozia 2
● usuwanie z ciągów pieszych :
śniegu , błota pośniegowego oraz
oblodzeń

33
● zabrane przez ZUK
( nap. odpady
zielone ,trawa )
• zebrano worków
120 l trawy z
piaskiem
• zebrano worków
120 l skoszonej
trawy
• zebrano trawy i
piasku na
gromadach

Ilość skazanych zatr. na co dzień do
prac

łączna Ilość dni
przepracowanych przez
skazanych

Średnio 3 - 4 osoby

322

41

4

13.Egzekwowanie zakazu wywieszania w miejscach do tego nie wyznaczonych wszelkiego
rodzaju ogłoszeń – działania w tym względzie trwające od kilku lat , przyniosły pożądany
efekt , gdyż obecnie sporadycznie występuje to zjawisko . Działania długo falowe , aby
utrzymać co najmniej taki stan jak obecnie.
14.Wydanie strażnikom przez Prezydenta miasta Tczewa – upoważnień do kontroli
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska , dało strażnikom skuteczne
narzędzie do kontroli między innymi w zakresie spalania odpadów w piecach.
15.Kompleksowe kontrole – placów zabaw pod kątem stanu technicznego urządzeń
zabawowych . Uwagi w tym względzie w trosce o zdrowie i życie dzieci , zgłaszane były na
bieżąco osobom odpowiedzialnym za ich właściwy stan. Działania długofalowe.
16.Reagowanie na wszelkie sygnały dotyczące aktów przemocy w rodzinie i poza nią .
Mając na uwadze wagę tego zagadnienia , strażnicy na odprawach do służby są instruowani i
uczulani aby podejmować w tym względzie odpowiednie działania. Działania długo falowe.
17.Przeciwdziałanie wszelkim, aktom wandalizmu na terenach zrewitalizowanych –
poprzez stałe monitorowanie i kontrole urządzeń zamontowanych w tych miejscach –
działania długo falowe.
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18. Patrol rowerowy, wykonywany w okresie letnim na odcinku od mostu Lisewskiego do
Strugi Subkowskiej ( Bulwar Nad Wisłą, Park Miejski ). Pozwolił on na zapewnienie
bezpieczeństwa w tym rejonie miasta a dzięki możliwości szybkiego przemieszczania się na
skuteczne i szybkie podejmowanie interwencji. Zyskał on również dobre recenzje
mieszkańców.
19. Osadzanie do wytrzeźwienia osób pod wpływem alkoholu, których stan zagrażał ich
zdrowiu lub życiu innych osób
rok

łącznie

Pogotowie socjalne

dom

2010
2011
2012
2013
do sierpnia
2014
RAZEM

82
94
69
112

37
40
49
63

43
52
45
49

inne miejsce ( szpital , dom
pomocy itp.)
2
2
2
0

65
422

32
221

25
214

8
14

20. Wykonywanie konwojów środków pieniężnych UM i ZUK
rok

ilość konwojów

2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014
RAZEM

528
517
431
494
258
2.228

21. Zabezpieczanie imprez kulturalnych i sportowych .
ROK

ilość zabezpieczeń

2010
2011
2012
2013
do sierpnia 2014
RAZEM

90
95
76
60
21
342

Należy zaznaczyć , że gro tych zadań wykonywana była w oparciu o plany zabezpieczeń ,
sporządzanych przy współdziałaniu policji i późniejsze wspólne ich realizowanie.
WNIOSKI - do działań SM na kolejną kadencję samorządu terytorialnego:
1. Działania straży miejskiej realizować w oparciu o sporządzane plany pracy (roczny i
kwartalne ) przy uwzględnieniu potrzeb społeczeństwa i władz miasta.
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2. Określać ewentualne nowe priorytety działań ( wynikające nap. ze zmiany przepisów,
zapotrzebowania

społecznego

czy

też

wystąpienia

niepożądanych

zjawisk

patologicznych.
3. Podtrzymywać i rozwijać współpracę z jednostkami i organizacjami wykonującymi
zadania na rzecz ładu i porządku publicznego.
4. Podnosić profesjonalizm w zakresie fachowej i skutecznej realizacji zadań nałożonych
na straż miejską ( szkolenia ).
5.

Uczestniczyć we wszelkiego rodzaju spotkaniach ze społeczeństwem miasta (
wymiana poglądów w zakresie aktualnego stanu bezpieczeństwa, pomoc w
rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów na jakie napotykają mieszkańcy itd. ).

6. Zgłaszać uwagi i propozycje do zmian w zakresie tworzonego prawa miejscowego
oraz funkcjonowania miasta.

IV. UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ:
W toku realizacji są następujące uchwały Rady Miejskiej w Tczewie:
z roku 2010

●Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Miejskiej Tczew;
●Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;
●Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa;
z roku 2011
●Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2011 -2015;
●Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
●Uchwała Nr VIII/54/2011Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
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●Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dostarczenia wody odprowadzenia ścieków;
●Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie
określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową
komunikacją masową w Tczewie;
●Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za
przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2012 – 2015;
●Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i
zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat;
●Uchwała Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie
założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Gdański Obszar Metropolitalny z
siedzibą w Gdańsku;
●Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie
określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta
Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami;
●Uchwała Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie
przyjęcia Kierunków prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2011 – 2014;
●Uchwała Nr X/75/2011 rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Tczew;
●Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2011r. w sprawie
przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2011 – 2014;
●Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2011r. w sprawie
przyjęcia ″ Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy
Miejskiej Tczew na lata 2011 -2016 ″;
●Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
zatwierdzenia Planu i rozwoju ZWiK Spz.o.o. w Tczewie na lata 2012 -2014;
●Uchwała Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
przyjęcia ″ Programu Naprawczego Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ″;
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z roku 2012
●Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie
zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020;
●Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca
uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w
formie zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie;
●Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia ″ Żuławy ″ z siedziba w Nowym Dworze Gdańskim;
●Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012 -2024;
●Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie
nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego;
●Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014;
●Uchwała Nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa
oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat;
●Uchwała Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do projektu pn.: ″
Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie ″;
●Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie;
●Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
●Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ustalenia jej
przebiegu;
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●Uchwała Nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia ″ Wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011 -2016 ″;
●Uchwała Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012r. w
sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego;
●Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012r. w
sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012
-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 -2019 wraz z podsumowaniem;
●Uchwała Nr XXVI/210/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
●Uchwała Nr XXVII/220/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie
przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację projektu pn.: ″Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w
Tczewie ″;
z roku 2013
●Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
●Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
●Uchwała Nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
●Uchwała Nr XXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze
Gminy Miejskiej Tczew;
●Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Pszczółki, Gminę Suchy Dąb i Gminę Tczew;
●Uchwała Nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gmin w zakresie utrzymywania
składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, z Gminami: Miejska Malbork, Lichnowy,
Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica
Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy
Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum;
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●Uchwała Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie
przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na realizacje projektu ″ Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury
w Tczewie ″;
●Uchwała Nr XXX/242/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów;
●Uchwała Nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew;
●Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie
współpracy w zakresie realizacji Projektu pn.: ″ Klub dziecięcy Melodica ″;
●Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew;
●Uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem
piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
●Uchwała Nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
●Uchwała Nr XXXIII/269/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania
zbiorników bezodpływowych z nieruchomości;
●Uchwała Nr XXXIII/273/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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●Uchwała Nr XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży i
podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
●Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
●Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11 września 2013r. w sprawie
wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp z.o.o w
Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. w Tczewie;
●Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013r. w
sprawie: Aktualizacji projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych
wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z
radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi
uprawnionymi podmiotami;
●Uchwała Nr XXXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej;
●Uchwała Nr XXXVII/289/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gmin w zakresie
utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, z Gminami: Miejska Malbork,
Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin,
Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,
Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń,
Mikołajki Pomorskie, Sztum , Gniew;
●Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na rzecz Gminy Miejskiej Tczew
usługi publicznej w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania;
●Uchwała Nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;
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● Uchwała Nr XXXVII/294/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014;
●Uchwała Nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata
2014 -2020;
●Uchwała Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego;
●Uchwała Nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego;
●Uchwała Nr XXXVII/299/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. w
sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej;
●Uchwała Nr XXXVIII/300/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w
sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego;
●Uchwała Nr XXXVIII/301/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na
terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze
stawkami opłat;
●Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w
sprawie wprowadzenia ″ Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej ″;
●Uchwała Nr XXXVIII /304/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w
sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2014;
●Uchwała Nr XXXVIII/312/2013 Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu ″ Chronię Życie przed rakiem ″;
●Uchwała Nr XXXIX/313/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew;
●Uchwała Nr XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej
opłaty;
z roku 2014
●Uchwała Nr XL/321/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ″ pomoc gminy w
zakresie dożywiania ″ na lata 2014 - 2020;
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●Uchwała Nr XL/322/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ″ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania ″ na lata 2014 – 2020;
●Uchwała Nr XL/323/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
″ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ″ na lata 2014 -2020;
●Uchwała Nr XLI/325/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca
uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w
Tczewie w latach 2012 – 2015;
●Uchwała Nr XLI/326/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie opłat
za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2015 – 2019;
●Uchwała Nr XLI/327/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową
komunikacją masową w Tczewie;
●Uchwała Nr XLI/328/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego w sprawie ustalenia
przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego
transportu zbiorowego w mieście Tczewie;
●Uchwała Nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z
modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ″ Czyste powietrze Tczewa ″;
●Uchwała Nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew;
●Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa;
●Uchwała Nr XLI/332/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa, obejmującego tereny w rejonie ulic ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30
Stycznia;
●Uchwała Nr XLI/333/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie osiedla Górki w Tczewie;
●Uchwała Nr XLI/334/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska
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Polskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Saperów w Tczewie;
●Uchwała Nr XLI/335/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie:
zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków przez Zakład Wodociągów i kanalizacji Spółka zo.o. w Tczewie;
●Uchwała Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych
położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XLII/339/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego;
●Uchwała Nr XLII/341/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta
Tczewa;
●Uchwała Nr XLII/342/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XLII/343/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XLII/344/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
●Uchwała Nr XLIII/350/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew;
●Uchwała Nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie
trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom i
przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne.
●Uchwała Nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Stegna i Gminę Sztutowo;
●Uchwała Nr XLV/370/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca
uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji
udzielonych szkołom i przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew
osoby prawne i fizyczne;
●Uchwała Nr XLVI/375/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego;
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●Uchwała Nr XLVI/376/2014 Rady MIEJSKIEJ W Tczewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego;
●Uchwała Nr XLVI/377/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie
przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 –
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (
PGN) ( Konkurs nr 2 / PO IiŚ/ 9.3/2013 );
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