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1. WSTĘP
Prezydent Miasta Tczewa jako organ wykonawczy (wraz z podległymi mu pracownikami)
działał w oparciu o plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2014 rok oraz zajmował się
istotnymi dla miasta sprawami i problemami, w szczególności czuwał nad zapewnieniem
prawidłowej polityki finansowej miasta, w tym realizacji budżetu.
Do podstawowych zadań w tym zakresie należało :
♦ planowanie zbiorczego budżetu miasta i czuwanie nad zachowaniem równowagi
budżetowej,
♦ prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i urządzeń analitycznych dla rachunku
zbiorczego budżetu miasta oraz współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie rozliczeń
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i dochodów własnych
wymierzanych i pobieranych przez Urząd Skarbowy w Tczewie,
♦ sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji budżetu dla Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zadań zleconych administracji rządowej,
♦ prowadzenie urządzeń księgowych w zakresie wymiaru i poboru podatków
i opłat lokalnych,
♦ windykacja należności podatkowych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, wpisy
na hipotekę, przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie, egzekucje z nieruchomości),
♦ wydawanie decyzji wymiarowych w zakresie podatków lokalnych,
♦ rozpatrywanie wniosków podatników w zakresie odroczeń, ratalnej spłaty lub umorzeń
zaległości podatków i opłat lokalnych.,
♦ prowadzenie bazy danych mieszkańców, którzy deklarują uiszczenie opłaty za odbiór
odpadów komunalnych,
♦ ustalanie wysokości i nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Ponadto wiele miejsca zajmowało zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych,
gospodarowanie mieniem komunalnym, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
placówek oświatowych oraz opieki i pomocy społecznej, a także działalności organizacyjnej
Urzędu, prowadzenie działań kontrolnych oraz udoskonalających.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje informacje dot. działalności Prezydenta Miasta w 2014r. ,
w tym:
1) realizację zadań własnych z zakresu :
• ładu i zagospodarowania przestrzennego,
• gospodarki terenami i mieniem komunalnym,
• gospodarki ściekowej, odpadami komunalnymi i ochrony środowiska,
• utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz Cmentarza Komunalnego,
• zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną , wodę i gaz,
• gospodarki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego,
• dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego,
• lokalnego transportu zbiorowego,
• edukacji publicznej,
• kultury i sportu,
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•
•
•
•

ładu i porządku publicznego,
opieki społecznej i zdrowia,
promocji, polityki informacyjnej oraz współpracy zagranicznej,
pozyskiwania środków zewnętrznych

oraz realizację zadań zleconych bądź powierzonych z zakresu :
• rejestracji akt stanu cywilnego,
• ewidencji ludności i dowodów osobistych,
• spraw wojskowych i obrony cywilnej.
2) realizację uchwał Rady Miejskiej,
3) strategię miasta,
4) realizację interpelacji radnych,
5) realizację zadań kontrolnych,
6) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
7) zestawienie ilościowe spraw i wniosków rozpatrywanych przez Urząd Miejski,
8) zestawienie wydanych przez Urząd Miejski decyzji administracyjnych,
Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje informacji z działalności Straży Miejskiej, gdyż
sprawozdanie SM stanowi odrębny punkt porządku obrad sesji w miesiącu czerwcu 2015r.,
natomiast sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało przedstawione
Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu kwietniu 2015r.
W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
zarządzeń, w tym z zakresu:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

gospodarki mieniem
budżetu i podatków
spraw organizacyjnych
oświaty
spraw społecznych
zamówień publicznych
spraw komunalnych i inwestycji
rozwoju miasta
spraw obywatelskich
spraw administracyjnych
spraw informatycznych

– Prezydent Miasta podjął ogółem 495
282
53
43
36
31
17
10
8
4
4
3

i po jednym zarządzeniu z zakresy audytu wewnętrznego, Archiwum Zakładowego,
stanowiska ds. BHP i Straży Miejskiej.
Wszystkie zarządzenia zostały przekazane do realizacji odpowiednim komórkom
organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a ich realizacja była co
kwartał przedmiotem szczegółowej analizy na naradach Prezydenta.
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2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA ZA 2014 ROK
2.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
2.1.1. Ład i zagospodarowanie przestrzenne
W okresie sprawozdawczym w zakresie ładu oraz zagospodarowania przestrzennego
prowadzono:
Działania w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W roku 2013 rozpoczęła się procedura zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla niżej wymienionych obszarów miasta:
 dz. nr 367 (obręb 5) ul. Jagiellońska-Jagiełły (jednostka UMN7),
 teren UMW4-IV ul. Kasztanowa,
 dz. nr 43 (obręb 4) ul. Wigury (jendostka UMN7);
 teren UMW4_I (Wielofunkcyjne centrum usługowe 20-tysięcznej zachodniej dzielnicy
mieszkaniowej – centrum Suchostrzyg);
 jednostka urbanistyczna UP3 (kompleks usługowy Jagiellońska 55).
Po zakończeniu procedur uzgadniania projektów uchwał zostały one uchwalone na sesji Rady
Miejskiej w marcu i po opublikowaniu w maju, weszły w życie.
Przystąpiono do kolejnych zmian w planie miejscowym na sesji Rady Miejskiej w lutym. Były
to:
• Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu w
rejonie ul. Kościuszki i al. Zwycięstwa w Tczewie,
• Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego tereny w rejonie
ulic ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia w Tczewie,
• Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy
Wojska Polskiego i Saperów w Tczewie,
• Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Górki w Tczewie.
Projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania planu,
podlegały dalszym działaniom proceduralnym, wynikającym w przepisów ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonano ogłoszenia, obwieszczenia i
zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmian oraz zawarto umowy z wykonawcami
poszczególnych opracowań planistycznych zmian. Zmiany planu dotyczące terenu po byłym
poligonie i terenu po byłej jednostce, ze względu na zakres prac zostały uznane jako zadania
dwuletnie. Dla planu po byłej jednostce zaszła konieczność wykonania prognozy ruchu i
szczegółowych analiz komunikacyjnych.
We wrześniu podjęto kolejną uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z roku 2005, obejmującego całe miasto, z wyłączeniem
terenów innych planów, z założeniem, że prace rozpoczną się od początku 2015 roku. Zmiany
mają dotyczyć wniosków osób i instytucji, gromadzonych od roku 2009.
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W październiku 2014r. odbyła się prezentacja materiału koncepcji zagospodarowania
przestrzennego terenu dawnego poligonu dokonana przez projektantów, którzy przedstawili
uwarunkowania i poważne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu jakiego by oczekiwał
właściciel Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z Gdyni. Szczególnym ograniczeniem dla miasta
jest znaczące techniczne i kosztowe ograniczenie dla budowy dróg publicznych. Z tego
względu rozważa się inne rozwiązania, idące szerzej w kierunku zagospodarowania o
charakterze rekreacyjnym. W tej sytuacji wymagana będzie zmiana zapisów studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zostały
przerwane prace planistyczne. Uzyskanie w tym momencie rozwiązań planistycznych nie jest
krytyczne dla miasta, tak więc zdecydowano wypracowywane nowe podejście do tego
zagadnienia, istotnego w długiej perspektywie rozwojowej. Ze względu na poszerzenie
możliwości zagospodarowania terenu poprzez wzmocnienie katalogu funkcjonalności,
zdecydowano o podjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowego terenu i taka uchwała została zaplanowana do podjęcia
na początku 2015r.
W związku z wnioskiem Komisji Polityki Gospodarczej dotyczącym stworzenia w planie
miejscowym zakazu lokalizowania biogazowni w obszarze miasta opracowano i
przedstawiono Komisjom projekt zmiany Studium w zakresie dotyczącym wyłączenia
ewentualnego terenów dla budowy biogazowni. Poprzedzenie zmiany planu zmianą studium
wynika z konieczności zachowania porządku formalnego i zgodności dokumentów,
wynikającego z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stosowną uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego podjęto w październiku 2014 r.
Koncepcja obwodnicy południowej Tczewa
W roku 2014 wykonano ważny dokument o charakterze przed planistycznym – projekt
koncepcyjny obwodnicy południowej Tczewa. Dotyczy on przebiegu i zaprogramowania
układu drogowego dla obwodnicy południowej Tczewa - ulica zbiorcza na terenie tzw.
sadów malinowskich, łącząca ul. Bałdowską z ul. 30 Stycznia i drogą krajową nr 91. Dla
zadania wykonano prognozę ruchu. W dniu 2 grudnia 2014r. odbyła się prezentacja
rozwiązań drogowych jako Studium przebiegu Nowej Głowackiego w kierunku sadów i przez
obszar sadów przy ul. Bałdowskiej. Studium zawiera w swym rozwiązaniu dwa wiadukty,
przejście nad ul.30 Stycznia i nad torami kolejowymi na teren sadów oraz nowy przebieg ul.
30 Stycznia po stronie sadów. Po dokonaniu wielu analiz wymuszonych trudnymi warunkami
terenowymi, zaproponowano rozwiązanie optymalne technicznie i finansowo. Koncepcja jest
materiałem wyjściowym do sporządzenia planu miejscowego dla terenu byłych sadów
malinowskich.
Pozostałe prace w obszarze administracji planistycznej
Stale prowadzone były prace z zakresu planowania przestrzennego: przyjmowanie
wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie
wypisów i wyrysów z mpzp, zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i funkcji w mpzp, rejestracja
aktów notarialnych pod kątem opłaty planistycznej i gromadzenie kopii aktów prawnych
wynikających z czynności organów administracji budowalnej i nadzoru budowalnego.
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W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
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):
1) pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych
robót budowlanych w obszarach zabytkowych podlegających ochronie prawnej,
2) pozwolenia na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych podlegających
ochronie prawnej,
3) uzgodnienia decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do obiektów
i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
4) pisemne
wstępne
uzgodnienia/opinie
na
przeprowadzenie
prac
konserwatorskich, restauratorskich i innych robót budowlanych przy obiektach
i w obszarach znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej na podstawie
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ujętych
w gminnej ewidencji,
5) pisemne udzielanie informacji/wytycznych na temat obiektów znajdujących się
w strefach ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub ujętych w gminnej ewidencji.
Ponadto :
1) prowadzono sprawy związane z udzielaniem przez Gminę Miasta Tczewa dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru (na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z
dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym
miasta Tczewa),
2) przeprowadzono kontrole/wizje w terenie – odnośnie przestrzegania i stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także postępu
prac budowlanych,
3) współpracowano z Wydziałem Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie
i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie ochrony zabytków
w procesie inwestycyjnym.
Realizacja uchwały 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 przedstawiała się następująco:
1. Zgodnie z w/w uchwałą, zaplanowane zostały w budżecie Miasta Tczewa na rok 2014 na

dotacje środki w wysokości 50 000 zł.
2. W sprawie udzielenia dotacji przez Gminę w 2014 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w obszarze
wpisanym do rejestru do tut. Urzędu wpłynęło kompletnych 6 wniosków.
3. Po analizie wniosków i zakresu planowanych robót oraz uwzględniając kwotę, która była
do dyspozycji, Rada Miejska przyznała dotacje (Uchwała Nr XLII/341/2014 Rady
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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):
(1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. na przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy barokowym feretronie (dwustronnym obrazie procesyjnym) w
płaskorzeźbionej ramie wraz ze stolikiem w kościele farnym p.w. Podwyższenia Krzyża
Św. w Tczewie, (2) właścicielowi budynku przy ul. J.Dąbrowskiego 23 w Tczewie na
wymianę stolarki okiennej: jednego okna czterodzielnego (od strony wschodniej) oraz
jednego okna sześciodzielnego (od strony północnej) pierwszego piętra, (3) właścicielowi
budynku przy ul. Skromnej 6 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej
oraz wymianę stolarki okiennej, (4) właścicielom budynku przy ul. Garncarskiej 1-2 w
Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej, (5) właścicielom budynku przy
ul. Podgórnej 6 w Tczewie na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej oraz
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie zawartych umów z podmiotami. Umowy te
określiły m.in. opis zadań, termin realizacji, kwotę dotacji, tryb kontroli i realizacji zadań,
określenie terminu i sposobu rozliczenia zadań i dotacji pod względem merytorycznym i
finansowym przez podmioty, które otrzymały dotacje. Na podstawie umów Gmina
przeprowadziła kontrole postępu prac, protokołami przyjęła zakończenie zadań i
ostatecznie rozliczyła pod względem merytorycznym i finansowym zakończenie zadań.
2.1.2. Gospodarka terenami i mieniem komunalnym
W 2014 roku prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym zgodnie z uchwałami Rady
Miejskiej, zatwierdzonym budżetem tak po stronie dochodów jak i wydatków oraz
zarządzeniami Prezydenta Miasta.
Rada Miejska w Tczewie podjęła 6 uchwał związanych z gospodarką mieniem komunalnym
dotyczących:
- zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, umowa na czas nieoznaczony
gruntu położonego przy ul. Szewczyka Dratewki w celu utworzenia dojazdu
do nowopowstającego niepublicznego przedszkola,
- zmiany nazwy ulicy Willego Muscate i ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej ul. Kusocińskiego,
- nadania nazwy rondom:
• u zbiegu ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia - Rondo Żołnierzy Wyklętych,
• u zbiegu ulic: Topolowej, Wigury i Al. Kociewskiej - Rondo Kociewskie,
• u zbiegu ulic Rokickiej i Al. Kociewskiej - Rondo Jasnej i Dersława,
- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku, Gmina Miejska Tczew była właścicielem gruntów
o powierzchni: 8 501 240 m2, tj. 850,1240 ha, i wartości: 491 258 307,28 zł. W tym
powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła: 2 105 945 m2, tj.
210,5945 ha, o wartości: 166 193 912,60 zł. W trwały zarząd oddano grunty o powierzchni:
322 196 m2, tj. 32,2196 ha. Jednocześnie Gmina Miejska Tczew była użytkownikiem
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wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, o powierzchni: 33 970 m2,
tj. 3,3970 ha.
Oprócz gruntów w Gminnym zasobie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne
i użytkowe, którymi zarządza spółka Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Wartość budynków należących do Gminy Miejskiej Tczew na dzień 31 grudnia 2014 roku,
wynosiła: 69 425 382,86 zł.
Stan komunalnych zasobów mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku*)
przedstawiał się następująco:

Ilość lokali
mieszkalnych
1386
Ilość lokali
mieszkalnych
705

Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
61 287
37
Budynki Gminne
Pow. w m2
Ilość lokali
użytkowych
30 163
31

Pow. w m2
2 391
Pow. w m2
5 591

*) Na podstawie danych uzyskanych ze Spółki TTBS.

Aktem notarialnym Rep A nr 10078/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku oddano w
użytkowanie spółce Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 261 nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, natomiast umową o administrowaniu
nieruchomościami z dnia 2 stycznia 2014 roku spółka Tczewskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego zarządza 68 nieruchomościami stanowiącymi własność, współwłasność lub
będących w użytkowaniu lub współużytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Tczew.

W 2014 roku gminy zasób zwiększył o następujące nieruchomości:
NABYTE NIERUCHOMOŚCI
Lp.

Cel nabycia

Forma nabycia

1

Pod drogi

2

Cele inwestycyjne

zamiana
komunalizacja
nieodpłatnie (PKP)
wykup
nabycie w drodze licytacji
darowizna
za zobowiązania
podatkowe
RAZEM:

2
3
1
1
1
2
2

2014
pow.
( m2)
26
830
2995
1384
43
1742
2359

wartość
(zł)
807,00
65.072,00
249.277,00
387.000,00
6.394,50
189.802,00
128.207,00

12

9379

1.026.559,50

Ilość
dz.
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W 2014 roku:
1) Gmina Miejska Tczew nabyła 12 działek o łącznej powierzchni 9 379 m2,
2) pod inwestycje drogowe nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 3 851 m2.
3) nieodpłatnie od PKP przejęto działkę położoną przy ul. Warsztatowej,
4) w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa uzyskano 3 działki położone przy
ul. Nadbrzeżnej,
5) w wyniku zamiany z osobą fizyczną uzyskano działkę przy ul. Jagiellońskiej,
6) w celach inwestycyjnych dokonano zakupu terenu położonego przy ul. Ks. Piotra
Ściegiennego z przeznaczeniem pod budowę parkingu,
7) za zobowiązania podatkowe przejęto od PKP prawo użytkowania wieczystego
działki położonej przy ul. 1 Maja, przyległej do MOPS z przeznaczeniem na
poprawę warunków zagospodarowania tej nieruchomości.
W ten sam sposób przejęto również działkę położoną przy ul. Pomorskiej na
której usytuowany jest budynek dawnej ekspedycji bagażowej.
8) w drodze darowizny Skarb Państwa przekazał Gminie prawo własności do działki
położonej przy ul. 1 Maja, której prawo użytkowania wieczystego nabyto od PKP.
9) w drodze licytacji komorniczej Gmina nabyła 2/16 udziału w nieruchomości
zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Lecha
5.
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU
1) nieruchomości gruntowe
Lp.
1
2
3

Przeznaczenie

3
4
4

1 967
8 536
8 506

Dochód – netto
(w zł)
316.250,00
2.727.000,00
2.601.100,00

11

19 009

5.644.350,00

Ilość działek

Budownictwo jednorodzinne
Budownictwo wielorodzinne
Budownictwo usługowo –
przemysłowe
RAZEM:

Pow. (w m2)

W 2014 roku :
• w drodze przetargowej Gmina Miejska Tczew zbyła 11 działek o łącznej powierzchni
19 009 m2,
• pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu wyłoniono nabywców trzech
działek położonych przy ulicach: Jana z Kolna, Pileckiego i Wybickiego,
• pod budownictwo wielorodzinne nabywcę czterech działek o łącznej powierzchni
8536 m2 położonych przy ul. Piotrowo,
• pod budownictwo usługowo – przemysłowe nabywców czterech działek przy ulicach:
Jagiellońskiej (trzy działki) i Niepodległości (jedna działka).

10

Rysunek 1 Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Wybickiego została zbyta za kwotę: 202.000,00 zł.

Rysunek 2 Nieruchomość zabudowana byłym budynkiem masarni została zbyta za kwotę: 2.020.000,00 zł.

Rysunek 3 Nieruchomości gruntowe położone przy ul. Piotrowo zostały zbyte za kwotę: 2.727.000,00 zł.
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Rysunek 4 Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Niepodległości została zbyta za kwotę: 505.000,00 zł.

2) lokale mieszkalne
Lp.
1
2
3
4

Położenie

Pow. lokali
(w m2)

Ilość

ul. Kościuszki
ul. Chopina
ul. Łazienna
ul. Czyżykowska

1
1
1
1
4

RAZEM:

49
36
18
166
269

Dochód – netto
(w zł)
92.000,00
65.000,00
51.600,00
66.400,00
275.000,00

W 2014 roku w drodze przetargowej Gmina Miejska Tczew sprzedała 4 lokale mieszkalne
o łącznej powierzchni 269 m2.
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
1) nieruchomości gruntowe
Lp.
1
2
3

4
5
6
7

Przeznaczenie

36
5

8999
10 159

Dochód – netto
(w zł)
341.592,00
617.500,00

16

19 247

214.229,00

1
1
1
5
65

767
110
41
789
40 112

923,47
3.602,00
9.000,00
125.668,00
1.312.514,47

Ilość działek

Na poszerzenie nieruchomości
Aport – podwyższenie kapitału
zakładowego
Przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
Sprzedaż na rzecz uż. w.
Zamiana - przeniesienie
Infrastruktura techniczna
Inne (sprzedaż gruntu)
RAZEM:
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Pow. (w m2)

W 2014 roku w drodze bezprzetargowej zbyto 65 działek o łącznej powierzchni 40 112 m2.
W tym dokonano zbycia aż 36 działek na poprawę warunków zagospodarowania
przestrzennego nieruchomości przyległej z zastosowaniem 90% bonifikaty. Wydano 16
decyzji administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności. Podwyższono równie kapitał zakładowy miejskiej spółki Tczewskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego poprzez wniesienie aportem nieruchomości
gruntowych położonych przy ul. Rokickiej.
2) lokale mieszkalne
Ilość sprzedanych lokali
52

Łączna pow. lokali w m2
2 238,80

Dochód – netto (w zł)
873.169,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych następowała systematycznie, zgodnie ze złożonymi wnioskami
przez ich najemców. W 2014 roku w trybie bezprzetargowym zbyto 52 lokale mieszkalne
o łącznej powierzchni 2 238,80 m2.
W 2014 roku zawarto 194 nowe umowy dzierżawy, najmu i użyczenia, co przedstawia
poniższa tabela:
Dzierżawa, Najem, Użyczenie i Targowisko przy ul. F. Żwirki
Lp.
Cel dzierżawy
1
pod zabudowę stałą lub tymczasową (parkingi, kioski, gastronomia, działalność
gospodarcza)
2
na cele reklamowe
3
na cele uprawy warzyw i zagospodarowania zielenią
4
pod uprawy rolne
5
pod garażami
6
najem lokali użytkowych
7
pod wesołe miasteczka i cyrki
8
miejsca parkingowe
9
pod wiaty śmietnikowe
10 Przedszkola
11 infrastruktura techniczna
12 użyczenia
Targowisko miejskie
13 grunt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
14 umowy najmu lokali handlowych
RAZEM:

2014
Ilość umów
18
5
54
1
35
1
4
2
23
7
3
36
1
4
194

Ponadto w 2014 roku prowadzono również prace związane z podziałami nieruchomości,
nazewnictwem ulic, placów, skwerów oraz numeracją nieruchomości, windykacją należności
oraz realizowano zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, a także
naliczaniem opłat adiacenckich.
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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,
Prezydent Miasta reprezentował Gminę Miejską Tczew na 15 zgromadzeniach wspólników
poszczególnych spółek.

Lp.
1

2

3

Udział Gminy Miejskiej Tczew w spółkach kapitałowych*)
Nazwa Spółki
Tczewskie Towarzystwo Budownictwa
ilość akcji
Społecznego Sp. z o.o.
wartość
udział procentowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z
o.o.

4

Stocznia Tczew Sp. z o.o. w upadłości

5

PSSE Sp. z o.o.

6

PRFPK Sp. z o.o.

2014
31 470
15 735 500
100

ilość akcji
wartość
udział procentowy

570 718
28 535 900

ilość akcji
wartość
udział procentowy

16 866
8 433 000

ilość akcji
wartość
udział procentowy
ilość akcji
wartość
udział procentowy
ilość akcji
wartość
udział procentowy

30 549
1 527 450
56,70
7 378
7 378 000
1,96
100
100 000
0,50

100

100

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku.
*) do 11 września 2014 roku Gmina Miejska Tczew posiadała 100% udziałów w spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(kapitał zakładowy spółki wynosił 710.450 zł i dzielił się na 14.209 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy). Decyzją
Rady Miejskiej w Tczewie z 2013 roku, spółka została włączona w struktury Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego.

Targowiska
Liczba targowisk w mieście: 2 - tj. ul. Żwirki i ul. Targowa
Liczba stałych punktów sprzedaży drobno detalicznej - 331, w tym:
− przy ul. Żwirki
- 168
− przy ul. Targowej - 163
Liczba targowisk lub miejsc wyznaczonych na ulicach i placach uruchomionych okresowo
(zgodnie z Zarządzeniem Nr 1588/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada 2010
roku) – 30 szt. o powierzchni 240 m2.
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Roczne wpływy z opłaty targowej: 437 600,00 zł
Administrowaniem targowiskami zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, który
zajmuje się poborem opłat targowych i za korzystanie z targowiska oraz sprzątaniem
i bieżącym utrzymywaniem porządku na terenie targowisk.
2.1.3. Gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami komunalnymi i ochrona środowiska

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W eksploatacji zakładu znajduje się następująca
infrastruktura wod-kan w Tczewie:
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacji sanitarnej,
• sieć kanalizacji deszczowej,
• komunalna oczyszczalnia ścieków – ul. Czatkowska,
• ujęcie wody ,,Motława’’ wraz ze stacją uzdatniania wody – ul. Działkowa,
• ujęcie wody ,,Park Miejski’’ wraz ze stacją uzdatniania wody – ul. Kołłątaja,
• przepompownia Chełmońskiego,
• przepompownia Kossaka,
• przepompownia Piotrowo,
• przepompownia Obrońców Tczewa,
• przepompownia Andersa,
• przepompownia Ceglarska,
• przepompownia Konarskiego,
• przepompownia Malinowska,
• przepompownia Kapitańska,
• przepompownia Czatkowy,
• hydrofornia Al. Zwycięstwa,
• hydrofornia Górki,
• hydrofornia Malczewskiego,
• hydrofornia Pinokia,
• zbiornik retencyjny Górki.
Informacje dotyczące utworzenia nowej wielkości aglomeracji Tczew
W dniu 26 stycznia 2015 roku została uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego
uchwała nr 59/V/15 dotycząca utworzenia aglomeracji Tczew o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) wynoszącej 76 065. Natomiast w dniu 17 lutego 2015 roku ww. uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Jakość wody dostarczanej odbiorcom
Mieszkańcy Miasta Tczewa są zaopatrywani w wodę z dwóch Stacji Uzdatniania Wody:
„Motława” i „ Park Miejski”. Laboratorium badania wody w ZWiK Sp. z o. o. prowadziło na
bieżąco badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zarówno poszczególnych
studni jak i wody uzdatnionej. W 2014r. zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę było
bardzo dobre. Wydział nie odnotował skarg w tym zakresie. Parametry jakościowe wody
określa się jako dobre. Woda wprowadzana do sieci wodociągowej odpowiada standardom
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krajowym oraz obowiązującym w Unii Europejskiej. W ramach prowadzonej modernizacji
sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych systematycznie poprawia się stan techniczny
sytemu uzdatniania i dystrybucji wody. Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako
niską.
Jakość ścieków wprowadzanych do rzeki Wisły
Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w 2014 roku (tab. 2) nie
przekraczały dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co oznacza spełnienie
warunków pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika oczyszczalni. Osiągnięta niska
zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni w ostatnich
latach jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technologicznych na
obiekcie i ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków przez pracowników ZWiK Sp. z
o.o. w Tczewie. Oprócz ciągłej poprawy pracy oczyszczalni ścieków, działania ZWiK Tczew
polegały również na rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych i podłączaniu nowych
odbiorców usług kanalizacyjnych.
Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do Wisły z oczyszczalni w Tczewie w 2014
roku przedstawiała się następująco:

Wskaźnik

Wartość
rzeczywista

Jednostka

ChZT
BZT5
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Zawiesina ogólna

3

mgO2/dm
3
mgO2/dm
3
mgN/dm
mgP/dm3
mg/dm3

44,5
5,8
6,16 (*)
0,43
9,3

Wartość
dopuszczalna
wg pozwolenia
wodnoprawnego
125,0
15,0
15,0
2,0
35,0

Uwaga:
O
(*) - odrzucono wyniki przy temperaturze poniżej 12 C zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 137 z 2006 roku, poz. 984 z późniejszymi zmianami)

Wykonane planu inwestycji w 2014 roku :
Lp.
I.
1.

2.

Nazwa zadania

Wartość
wg planu
[w zł]

Wykonanie
do 31.12.2014r.
[w zł]

Zaawansowanie

Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa rejon
ul. Głowackiego (część południowa)
{ul. Łajming, ul. Jagalskiego, ul. Klima}

Sieć wodociągowa rejon ul. Głowackiego
(część północna) {ul. Pileckiego, ul.
Kuklińskiego}

120.000,00

119.474,62

110.000,00

163.773,18
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Wykonano:
− odcinek sieci o L= 62,25mb
w ul. Łajming;
− odcinek sieci o L= 96,48mb
w ul. Jagalskiego;
− odcinek sieci o L= 371,75mb w ul.
Klima;
Zadanie zakończone, rozliczone
(kontynuacja w latach następnych)
Wykonano:
Etap I : odcinek sieci o L= 284,90 mb;
Zadanie zakończone, rozliczone
(kontynuacja w latach następnych)

3.

Spinki wodociągowe na terenie miasta
Tczewa (węzły + odcinki sieci)

100.000,00

4.

Sieć wodociągowa na terenie dawnego
„Unimoru”
{drogi wewnętrzne ul. Jagiellońska}

200.000,00

5.

20.000,00

57.133,39

550.000,00

551.828,19

Wykonano :
− odcinek sieci w drodze
wewnętrznej od ul. Jagiellońskiej
do ul. Rokickiej
o L= 299,40
mb
(zadanie
rozpoczęte w 2013r.);
− dokumentację projektową na
odcinek sieci w drodze
wewnętrznej – wjazd za „Jysk” do
wjazdu do „Ebro”;
− odcinek spinający sieci w drodze
wewnętrznej – wjazd za „Jysk” do
wjazdu do „Ebro” o L= 218,28 mb
wraz z przyłączami o ΣL= 73,64
mb;
Zadanie zakończone, rozliczone
Wykonano :
− dokumentację projektową;
− odcinek sieci w Al. Zwycięstwa o
L= 69,50mb;
− przyłącze wodociągowe do bud. nr
6 (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
− przyłącza wodociągowe
(6 szt.) do bud. nr 9 (Pawilony
handlowe);
Zadanie zakończone rozliczone

Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna rejon
ul. Głowackiego (część południowa)
{ul. Łajming, ul. Jagalskiego, ul. Klima,
ul. Ks. Młyńskiego}

300.000,00

2.

191.636,53

Sieć wodociągowa Al. Zwycięstwa wraz z
przyłączem do Spółdzielni Mieszkaniowej

Razem
II.
1.

19.810,47

Wykonano:
− dokumentację projektową na
przebudowę sieci wodociągowej
od
ul. Saperskiej, Al.
Zwycięstwa nr 1,2,3 do ul. Wojska
Polskiego/ ul. Saperów;
− przyłącze wodociągowe do działki
przy ul. Dokerów 18;
Zadanie zakończone, rozliczone

355.769,12

Kanalizacja sanitarna rejon
ul. Głowackiego (część północna)
{ul. Pileckiego, ul. Kuklińskiego}

287.000,00
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242.841,92

Wykonano:
− odcinek sieci o L= 171,10 mb w ul.
Łajming;
− odcinek sieci o L= 64,20 mb w
ul. Jagalskiego;
− odcinek sieci o L= 888,40 mb w
ul. Ks. Młyńskiego;
− odcinek sieci o L= 136,10 mb w
ul. Forsterów;
Zadanie zakończone, rozliczone
(kontynuacja w latach następnych)
Wykonano:
− Etap I : odcinek sieci o L= 334,30
mb;
− przyłącza kanalizacji sanitarnej do
działki nr 182/3 przy ul.
Głowackiego oraz
do
posesji ul. Stoczniowców nr 3 ;
Zadanie zakończone, rozliczone
(kontynuacja w latach następnych)

3.

Modernizacja kanalizacji sanitarnej
w ul. Chłodnej

80.000,00
4.

5.

Modernizacja kanalizacji sanitarnej
w ul. Robotniczej

30.000,00

76.153,60

0,00

Dofinansowanie podłączeń do sieci
odbiorców instytucjonalnych

120.000,00

72.701,16

Wykonano :
renowację odcinka sieci o L=163,74mb
„metodą rękaw”;
Zadanie zakończone, rozliczone
Zrezygnowano z realizacji zadania,
wykonano naprawę punktową w
ramach remontów.
Wykonano :
− dokumentację projektową na 15
szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej
w ul. 30 Stycznia i ul. Głowackiego,
− przyłącza kanalizacji sanitarnej (11
szt.) wraz z odcinkami sieci o L=
166,65 mb
w ul. 30
Stycznia,
a) Koszt ZWiK Tczew:
72.701,16 zł
b) dofinansowanie 50%
wartości przyłączy (koszty
ogólnozakładowe ZWiK
Tczew) 67.478,64 zł
c) Koszt Właścicieli
nieruchomości : 64.478,71
zł
Całkowity koszt zadania do 31.12.2014r.
:
204.658,51 zł
Zadanie zakończone, rozliczone

Razem
III.
1.

747.465,80

Stacje Uzdatniania Wody
Park Miejski :
Modernizacja rurociągu wody uzdatnionej

Razem
IV.
1.

817.000,00

Całkowita wartość łącznie z
pożyczkami :
879.423,15 zł

90.000,00

102.249,52

90.000,00

102.249,52

Wykonano :
wymianę rozszczelnionego rurociągu o
L= 6,00mb wraz z montażem nowych
kształtek (9 szt.);
Zadanie zakończone, rozliczone

Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków :
Modernizacja części mechanicznej
oczyszczalni ścieków

130.000,00
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107.244,11

Wykonano :
− centralę pomiarów gazów
szkodliwych na PŚ Czatkowy;
− modernizację układu transportu
osadów (2 szt.) – wymiana
wykładzin i spiral transporterów
osadu odwodnionego U-320
− zakupiono kosę mechaniczną
STIHL dla potrzeb Oczyszczalni
ścieków;
− stacje zlewne na PŚ Czatkowy (2
kpl.);

2.

Baza ZWiK :
Przebudowa budynków Bazy ZWiK

480.000,00

3.

Wylot ścieków
z oczyszczalni do rzeki Wisły

130.000,00

4.

Oczyszczalnia ścieków
Budowa dolnego źródła dla potrzeb pomp
ciepła

Razem
V.
1.

107.807,78

169.869,28

370.000,00

367.870,00

1.110.000,00

752.791,17

W trakcie realizacji:
− przebudowa świetlicy i
pomieszczeń pracowniczych w
budynku socjalnym,
kwota umowna : 131.909,12 zł
(netto)
Termin realizacji do dn.:
30.01.2015 r.
{zmiana technologii wykonania
przebudowy świetlicy i terminu
wykonania}
− projekt wykonawczy aranżacji
wnętrz Sali konferencyjnej w
budynku socjalnym,
kwota umowna : 15.000,00 zł
(brutto), termin realizacji do dn.
13.01.2015r.;
− projekt wykonawczy aranżacji
wnętrz w budynku
administracyjnym ZWiK Tczew,
kwota umowna : 31.000,00 zł
(brutto), termin realizacji do dn.
31.03.2015 r.;
− dokumentacja projektowa na
wykonanie instalacji wentylacji i
klimatyzacji w budynku
administracyjnym ZWiK Tczew,
kwota umowna : 1.999,00 zł
(netto), termin realizacji do dn.
31.03.2015r.;
Wykonano:
odbudowę ostrogi nr 1/912 wraz z
wylotem ścieków oczyszczonych z
oczyszczalni do rzeki Wisły;
Zadanie zakończone, rozliczone
Wykonano :
nowe dolne źródło dla istniejących
pomp ciepła w postaci kolektorów
pionowych,
Zadanie zakończone, rozliczone

Zadania dodatkowe
Budowa fontanny na placu rekreacyjnym
przy ul. Żwirki

Razem
VI.

Zakupy inwestycyjne

1.

Zakupy
Razem

Ogółem

300.000,00

586.093,25

300.000,00

586.093,25

253.000,00

241.174,93

253.000,00

241.174,93

3.120.000,00
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2.981.602,86

Wykonano:
− dokumentację projektową,
− fontannę na placu rekreacyjnym
przy ul. Żwirki,
Zadanie zakończone, rozliczone

Całkowita wartość łącznie z
pożyczkami
3.113.560,21 zł

Wykonanie planu remontów w 2014 roku

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa zadania
Wyszczególnienie robót
Roboty drogowe po awariach
wodno – kanalizacyjnych
Regulacja włazów, skrzynek,
hydrantów i stopni włazowych
Remont przyłączy
wodociągowych
wraz z odcinkami sieci i węzłami

Wartość
wg planu
[w zł]
170.000,00

Wykonanie
do 31.12.2014r.
[w zł]
173.048,09

Zadanie zakończone rozliczone

60.000,00

76.186,23

Zadanie zakończone rozliczone

150.000,00

525.571,14

Wykonano :
− remont węzłów
wodociągowych :
a) ul. Jedności Narodu nr 31;
b) ul. Sobieskiego/ ul.
Wyzwolenia;
c) ul. Armii Krajowej nr 51;
d) ul. Żwirki/ ul. Sikorskiego;
e) ul. Korczaka;
f) ul. Mostowa/ ul. Kaszubska
g) ul. Jagiellońska/ ul. Wł. Jagiełły
h) ul. Żwirki/ ul. Zygmunta
Starego
− remont odcinka wodociągu
Dn400 z odwodnieniem na
Ujęciu Wody „Motława”;
−
remont sieci i przyłączy ul.
Sambora;
− remont odc. wodociągu w
drodze wewnętrznej ul.
Jagiellońskiej (SUBMET)
− remont odcinka wodociąg. w
ul.Za Dworcem (awaryjne
zasilanie firmy KORAL);
− remont odcinka wodociągu ul.
Nowowiejska/ ul. Konarskiego;
− remont przyłącza wodociąg.
do budynku ul. 30 Stycznia 46;
− remont wodociągu w ul.
Pułaskiego;
W trakcie realizacji:
− remont wodociągu w ul.Za
Dworcem-etap II o L=
395,50mb, kwota umowna:
123.784,46zł (netto), termin
realizacji do dn. 15.05.2015 r.;
− remont wodociągu w rejonie
budynków Al. Zwycięstwa nr
1-2 o L= 206,50mb ,
kwota umowna : 117.103,94 zł
(netto), termin realizacji do
dn. 15.05.2015r.;
− - remont węzła
wodociągowego i przyłącza do
bud. ul. Armii Krajowej nr 51,
kwota umowna 28.910,62 zł
(netto),
termin realizacji do dn. :
30.03.2015 r.;
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Zaawansowanie

4.

Remont przykanalików i odcinków
sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z monitoringiem

150.000,00

180.866,04

Wykonano :
− monitoring TV z czyszczeniem
kanal. sanit. ul. Bałdowska/ ul.
30 Stycznia (rondo),
o L= 220,00 mb;
− naprawę kanalizacji sanitarnej
w ul. Bałdowskiej (roboty
ziemne);
− monitoring TV z czyszczeniem
kanal. sanit. ul. Jagiellońska
(droga wewnętrzna),
o L= 39,00 mb;
− remont odcinka sieci kanal.
sanit. w ul. Głowackiego/ ul.
Reymonta;
− remont odcinków sieci kanal.
sanit. w drodze wewnętrznej
ul. Jagiellońskiej (dojazd do
„Ebro”) o L= 42,00 mb;
− monitoring TV z czyszczeniem
kanal. sanit. ul. Armii Krajowej
SP 8, ul. Okulickiego,
ul. Wigury o ΣL= 130,00mb;
− remont odcinka kanal. sanit.
ul. Robotnicza o L= 9,00 mb;
− remont odcinka kanal.
sanitarnej w ul. Gen.
Dąbrowskiego o L= 24,00 mb;
Zadanie zakończone rozliczone

5.

Remont maszyn, urządzeń, pomp
i środków transportowych
Remont maszyn, urządzeń
oczyszczalni ścieków
i przepompowni

60.000,00

62.746,93

Zadanie zakończone rozliczone

60.000,00

24.043,00

Wykonano :
− naprawę sterownika wirówki
DC-20 (nr 269/97);
− remont stopnia sprężającego
RBS125 (nr 05-21682);
− wymianę uszczelniacza;
− remont wirówek (części
zamienne siłowniki Linak – 4
szt.);
Zadanie zakończone rozliczone

Remonty budynków i obiektów
ZWiK

350.000,00

513.221,95

Wykonano :
− remont pok. informatyka w
bud. socjalnym;
− wymianę bram garażowych
stalowych na bramy
segmentowe z napędem (8
szt.);
− remont (naprawę) posadzki w
budynku garaży oraz wymianę
kratek wentylacyjnych z
żaluzjami (4 szt.);
− remont dróg wewnętrznych na
terenie Bazy ZWiK Tczew;
− wykoszenie i wyczyszczenie
150 mb rowu
odprowadzającego wody
popłuczne z SUW „Motława”;
− remont dachu na bud.
socjalnym;

6.

7.
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remont drogi dojazdowej do
studni nr 5 na ujęciu wody
„Motława”;
− remont elewacji hydroforni Al.
Zwycięstwa;
− remont nadbudowy Zbiornika
Górki;
− remont budynku PŚ Czatkowy,
− remont bud. hydroforni
Malczewskiego;
− malowanie hali filtrów i komór
na SUW Park Miejski;
− malowanie ścian i sufitów w
hali filtrów SUW Motława;
−
remont ogrodzenia Zbiornika
Górki;
− remont nawierzchni przy
hydroforni Pinokia;
W trakcie realizacji :
− remont schodów do Zbiornika
Górki, koszt. ok.: 23.203,49 zł
(netto) termin realizacji do dn.
: 31.03.2015r.;
−

Wykonano :
Etap II, tj. malowanie pomostów o
2
L= 132mb oraz krat Vema 5 m ;
Zadanie zakończone, rozliczone
(kontynuacja w latach następnych)

8.

Malowanie pomostów
oczyszczalni ścieków – Etap II

60.000,00

59.380,00

9.

Remont kanalizacji sanitarnej
„metoda rękaw” w drodze
wewnętrznej ul. Jagiellońskiej
(dawny teren Unimor)

160.000,00

0,00

10.

Remont wodociągu na terenie
byłej „fabryki domów”
{droga wewnętrzna ul.
Jagiellońska}

60.000,00

52.802,32

Wykonano :
remont odcinka w drodze wew.
dojazd do „Eurocash” (odcinek od
wjazdu za sklepem „Jysk” do
hydrantu przy sklepie „Świat
podłóg”) o L= 91,50 mb wraz z
wymianą przyłączy o ΣL= 70,36 mb;
Zadanie zakończone, rozliczone

11.

Remont wodociągu w ul. Królowej
Bony

120.000,00

119.518,22

Wykonano :
remont wodociągu o L= 369,20 mb
wraz z przyłączami o ΣL= 73,00 mb
(8 szt.)
Zadanie zakończone, rozliczone

Razem

1.400.000,00

1.787.383,92
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Zrezygnowano z realizacji,
dokonano napraw punktowych
zgodnie z zapisami w poz. 4 .
Realizacja kompleksowa w latach
następnych

Struktura produkcji, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w 2014 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

1.

Produkcja wody
Zużycie na potrzeby własne przed wtłoczeniem
do sieci
Straty na ujęciu
Wskaźnik zużycia wody wykorzystanej na
potrzeby ujęć oraz strat wody na ujęciach (w
odniesieniu do produkcji wody)
Woda wtłoczona do sieci
Zużycie wody na potrzeby własne po
wtłoczeniu do sieci i straty w sieci
Sprzedaż wody ogółem, w tym:
− gospodarstwa domowe i sfera
niematerialna
− sfera produkcji materialnej
Struktura sprzedaży wody
− gospodarstwa domowe i sfera
niematerialna
− sfera produkcji materialnej
Wskaźnik wody wykorzystanej na potrzeby
sieci oraz strat wody w sieci
(w odniesieniu do wody wtłoczonej do sieci)
Ilość ścieków zafakturowana ogółem,
w tym:
− gospodarstwa domowe i sfera
niematerialna
− sfera produkcji materialnej
Struktura odbioru ścieków
− gospodarstwa domowe i sfera
niematerialna
− sfera produkcji materialnej

m

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

3

Wykonanie
w 2014 roku
3 064 913

m3

60 259

3

29 115

m

2,9
3

2 975 539

3

342 962

3

m
3
m

2 632 577
2 182 729

m
%
%

3

449 848
100,0
82,9

%
%

17,1
11,5

m3

2 812 697

3

2 356 369

m
%
%

3

456 328
100,0
83,8

%

16,2

m

m

m

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

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI
Realizacji Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew″.
Jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej w Tczewie jako Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.
z o.o. realizuje projekt „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” (RSGOT)
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu „Infrastruktura
i Środowisko”. Dofinansowanie unijne wyniosło 77,59 % wartości Projektu. Rok 2014 był
pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania RSGOT, tym samym Spółka zapewniła
kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatów:
tczewskiego, gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego.
23 stycznia 2014 roku Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew (RZUOT)
otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tczew (RIPOK
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Tczew) przeznaczanej do obsługi Regionu Wschodniego. W skład Regionalnego Systemu
Gospodarki Odpadami w Tczewie wchodzi:
1. Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew (RZUOT) stanowiący centrum
technologiczne RSGO Tczew. RZUOT - jest kompleksem powiązanych ze sobą obiektów
technologicznych i pomocniczych służących zagospodarowaniu odpadów.
2. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie - jest zamiejscowym obiektem
RZUOT odbioru odpadów z rejonu: Stegny, Krynicy Morskiej, Sztutowa, Ostaszewa
i Nowego Dworu Gdańskiego. W Stacji odbywa się wyłącznie gromadzenie –
magazynowanie różnego rodzaju odpadów w tym niebezpiecznych i ich przygotowanie
do transportu.
3. Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy) - jest
zamiejscowym obiektem RZUOT odbioru, magazynowania i przetwarzania odpadów
budowlanych z całego rejonu działania Zakładu w Tczewie. Odpady budowlane
przyjmowane od dostawców indywidualnych po zebraniu ilości transportowej również
będą dostarczane do Stanowiska w Pelplinie.
Zakład w Tczewie w segmentach technologicznych przyjmuje i przetwarza następujące
rodzaje odpadów:
• odpady surowcowe zbierane selektywnie,
• zmieszane odpady komunalne,
• odpady zielone do kompostowania,
• odpady wielkogabarytowe – sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV),
• odpady wielkogabarytowe – meble,
• odpady niebezpieczne (określone ich rodzaje),
• odpady sklasyfikowane jako mineralne lub których przetwarzanie mechaniczne lub
biologiczne jest nieuzasadnione (unieszkodliwianie na kwaterze składowej),
• odpady zbierane selektywnie, dostarczane przez wytwórców indywidualnych.
W 2014 roku do Instalacji Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew (RSGOT)
trafiło łącznie 76 225,063 Mg odpadów ( w tym: 51 255,97 Mg odpadów komunalnych
zmieszanych; 6 646,51 Mg odpadów selektywnie zbieranych papieru, plastiku i szkła; 1
420,998 Mg odpadów zielonych; 3 531,78 Mg odpadów popiołu z gospodarstw domowych).
Unieszkodliwianiu po przez składowanie poddano 28 964 Mg odpadów, co stanowi 38 %
odpadów przyjętych.
Realizacji Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”w roku 2014 polegała,
w szczególności na:
• nadzorowaniu wraz z Inżynierem Kontraktu końcowego etapu prac budowlanych na
głównych obiektach Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Stałych w
Tczewie,
• uzyskaniu pozwoleń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie na
użytkowanie Zakładu w Tczewie,
• zgłoszeniu gotowości Zakładu w Tczewie do odbioru przez właściwe służby (Straż
Pożarna, sanepid) ,
• uzyskaniu zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) w Warszawie na wydłużenie okresu realizacji Projektu RSGOT i zmianę
terminu kwalifikowania wydatków do 31.12.2015r. ,
• uzyskaniu zgody NFOŚiGW w Warszawie na rozszerzenie Projektu RSGOT o zakup
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•

•
•

•

•

dodatkowego wyposażenia dla Zakładu w Tczewie, sprzętu ruchomego oraz
rozbudowę Zakładu w Tczewie. Zadania zaplanowano do realizacji w roku 2015,
nadzorowaniu wraz z Inżynierem Kontraktu realizacji robót budowlanych w ramach
rekultywacji składowisk odpadów w Ropuchach gm. Pelplin oraz w Tczewie przy
ul. Rokickiej,
wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego dostawców urządzeń i sprzętu
ruchomego oraz dodatkowego wyposażenia linii technologicznej sortowni,
nadzorowaniu realizacji kontraktu na dostawę dodatkowego wyposażenia linii
technologicznej sortowni (separator Tetra Pack i rozrywarka do worków). Kontrakt
realizowany był przez Firmę SUTCO Polska sp. z o.o.,
odbiorach maszyn i urządzeń dostarczonych przez wykonawców wyłonionych
w przetargach na dostawę dodatkowego sprzętu ruchomego dla Projektu RSGOT oraz
dodatkowego wyposażenia Zakładu. W ramach realizacji tych kontraktów
dostarczono: ładowarkę kołową, ładowarkę teleskopową, wózki widłowe 2 szt.,
kruszarkę do odpadów budowlanych, samochód ciężarowy oraz m.in. agregat
prądotwórczy, myjkę ciśnieniową, deszczownię mobilną, nożyce hydrauliczne, wagi,
wyposażenie laboratorium, kontenery i pojemniki na odpady.
przeprowadzaniu wraz z Inżynierem Kontraktu przeglądów kwartalnych dla
zakończonych kontraktów na roboty budowlane.

Ponadto w 2014 roku wykonano:
• koncepcję oraz dokumentację projektową
rozbudowy Regionalnego Zakładu
w Tczewie,
• dokumentację projektową dla budowy nowej kwatery składowiska odpadów
w Ropuchach gm. Pelplin,
• uzyskano zamienną decyzję pozwolenia na budowę drogi Poligonowej,
• projekt budowlano-wykonawczy Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Ropuchach.
Odgazowanie składowiska odpadów w Tczewie.
Składowisko odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej wyposażone jest w czynną instalację do
ujmowania i gospodarczego wykorzystania gazu składowiskowego. Instalacja została
wykonana w latach 2012 – 2014, w jej skład wchodzą:
• ujęcia gazu składowiskowego za pomocą 48 wierconych studni pionowych,
• przewody przesyłowe gazu składowiskowego z poszczególnych studni do kontenerów
zbiorczych pozyskania gazu MPR, zlokalizowanych na obrzeżu wierzchowiny
składowiska, skąd jednym przewodem zbiorczym gaz składowiskowy trafia do
kontenera stacji obróbki gazu o wydajności do 1000 Nm3/h, z pochodnią do jego
awaryjnego spalania,
• stacja obróbki gazu gaz składowiskowego,
• kontenerowy agregat prądotwórczego,
• stacja transformatorowej 15/04 kV, z której wytworzona energia trafia do
zewnętrznej sieci elektroenergetycznej,
• system odwodnienia i odprowadzenia kondensatu.
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Selektywna zbiórka odpadów w Tczewie.
Zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów w tym prowadzenia i utrzymania Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w 2014 realizowane były przez Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjęto 901,169 Mg
odpadów dostarczonych przez mieszkańców Miasta Tczew. Wszystkie odpady są ważone na
legalizowanych wagach. Ilości i rodzaje odpadów przedstawia tabelka 1. Łączna liczba
wjazdów do PSZOK w ciągu 2014 roku wyniosła 4032. W Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów zbierane są odpady z podziałem na:
− odpady zielone,
− odpady z metali,
− odpady budowlane (w tym na: gruz czysty, zmieszany pobudowany i rozbiórkowy,
styropian czysty i zabrudzony, materiały izolacyjne, papę),
− odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
− odpady ze szkła i szkło opakowaniowe,
− odpady niebezpieczne ( w tym: leki, farby, tusze, opakowania zawierające substancje
niebezpieczne, elementy elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy, sorbenty,
lepiszcze),
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
− baterie i akumulatory,
− odpady wielkogabarytowe,
Spółka przeprowadziła modyfikację organizacji ruchu i przyjęcia odpadów w PSZOK w celu
usprawnienia funkcjonowania punktu i ułatwienia wyładunku odpadów. Zostały wydłużony
czas otwarcia punktu: od poniedziałku do piątku godz. 8-16 oraz soboty 7-14. Dla uzyskania
lepszej efektywności zakresu selektywnej zbiórki odpadów zostały dodatkowo dostawione
kontenery: na odpady budowlane, czysty styropian opakowaniowy oraz kontener na odpady
z metali zostały wymieniony na większy. Segment przyjmowania odpadów od dostawców
indywidualnych wyposażony zostały w wagę o działce odczytowej maks.1,0 kg i nośności
1,500 kg, służąca do dokonania ważenia na miejscu odpadów o niskiej gramaturze.
Wszystkie działania które zostały wprowadzone przez ZUOS Sp. z o.o. w działaniu punktu
oparte były po weryfikacji uwag mieszkańców oraz Miasta Tczew.
Poniżej w tabeli przedstawiono ilość odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
od mieszkańców miasta Tczew w roku 2014 /w Mg/
Kod
Odpadu

Rodzaj odpadu

1

150101

opakowania z papieru i tektury

2
3
4

150102
150104
150107

opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania z metali
opakowania ze szkła

5

150110*

opakowania zawierające substancje niebezpieczne

6
7

160103
170101

zużyte opony
gruz betonowy

Lp.

Ilość
/Mg/

w
5,392
2,36
0,328
17,296
0,536
24,849
263,648
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8

170102

gruz ceglany

31,16

9
10
11
12

170107
170203
170380
170604

zmieszane odpady z betonu
tworzywa sztuczne
odpadowa papa
materiały izolacyjne

13

170904

zmieszane odpady z remontów

14
15
16

200123*
200127
200134

zużyte urządzenia zawierające freon
farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze
baterie i akumulatorów

17

200135*

zużyte urządzenia zawierające składniki niebezpieczne

18

200136

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

19

200139

tworzywa sztuczne

20

200201

odpady ulegające biodegradacji

21

200307

odpady wielkogabarytowe

208,13
0,42
0,08
4,197
113,018
0,16
1,115
0,27
1,81
18,289
8,378
144,023
55,71

Podsumowanie:

901,169

W 2014 roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie miasta Tczewa realizowało konsorcjum firm Clean-Bud/PUM, wybrane w wyniku
przeprowadzonego przez Gminę przetargu. Przetarg na odbiór odpadów komunalnych
ogłoszony był jeszcze w 2013 roku a umowa na realizację podpisana była na okres od 1 lipca
2013r. do 31 grudnia 2014r. Koszt, jaki Gmina poniosła w 2014 r. z tytułu odbierania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyniósł 2 863 666,71 zł. Gmina nie
objęła nowym systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych zatem
odpady były tu odbierane przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności
regulowanej na podstawie prywatnych umów. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych są zobowiązani do
przekazywania Gminie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
Informacje na temat ilości odebranych odpadów i sposobu ich zagospodarowania zawarte w
ww. sprawozdaniach stanowią „gminną bazę danych o odpadach”. Na podstawie
zgromadzonych informacji, do 31 marca 2014r. gmina miała obowiązek sporządzić i
przedłożyć sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2013 rok Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Pomorskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897),
tym samym zmianą porządku prawnego w zakresie gospodarki odpadami, Gmina Miejska
Tczew przejęła zadania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców
miasta, w tym zadania z zakresu organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Tabela 3 zawiera
informacje o ilości i rodzajach odbieranych odpadów od mieszkańców miasta Tczewa w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przez Konsorcjum. Odebrane odpady trafiły do
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, gdzie poddano je procesowi przetwarzania.
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Łączna kwota za usługę przetwarzania odpadów w 2014r., jaką Gmina musiała zapłacić ZUOS
Sp. z o.o. wyniosła 3 544 921,28 zł.
Zbiórka odpadów prowadzona przez Konsorcjum w II półroczu w 2013 roku
Kod i Rodzaj Odpadów

20 03 01

15 01 01

15 01 02

15 01 07

20 03 07

20 03 99

20 01 36

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne

Opakowania z
tektury i
papieru

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

Opakowania ze
szkła

Odpady
wielkogabarytowe

popioły

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne

Styczeń

932,42

35,72

48,04

58,84

2,49

67,38

0

Luty

828,08

33,46

49,82

59,86

2,83

86,74

0

Marzec

922,68

35,5

52,5

44,58

5,36

68,3

0

Kwiecień

1044,48

45,96

54,62

50,92

5,72

35,42

0

Maj

1016,12

44,44

60,26

62,18

6,1

0

0,36

Czerwiec

978,00

40,14

55,36

48,56

6,32

0

0,61

Lipiec

1038,60

52,76

63,52

32,36

7,18

0,66

0,14

Sierpień

1002,00

43,4

62,6

62,62

8,5

0

0,1

Wrzesień

1066,48

52,04

57,3

48,02

14,86

0

0

Październik

1082,44

46,62

55,4

54,14

12,36

27,54

0

Listopad

938,16

41,00

53,22

48,14

7,8

48,24

0

Grudzień

1080,08

49,06

58,24

57,76

11,68

68,96

0

SUMA

11 929,54

520,1

670,88

627,98

91,2

403,24

1,21

Miesiąc

OCHRONA ŚRODOWISKA.
W zakresie spraw administracyjnych w 2014 roku realizowano:
zadania ujęte w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, po likwidacji Funduszu
ujęte w budżecie miasta,
2) regionalny monitoring atmosfery w Tczewie, dzięki stacji automatycznego pomiaru
zanieczyszczeń przy ul. Targowej, która w 2001 r. została włączona do sieci państwowego
monitoringu środowiska oraz do europejskiej sieci EIONET,
1)
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działalność informacyjną dotyczącą jakości powietrza poprzez bieżące pomiary
zanieczyszczeń, zamieszczane informacji na stronach internetowych fundacji ARMAAG
i projektu AIRPOMERANIA oraz jej prezentację na panelach informacyjnych,
zainstalowanych w Urzędzie Miejskim i na terenie transportowego węzła integracyjnego
przy dworcu PKP,
4) nadzór nad realizacją zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją i odtwarzaniem
zieleni na terenach miejskich; rozpatrzono 91 spraw, dotyczących zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów, w tym 79 decyzji, 12 zgód właścicielskich i spraw wymagających
przekazania do Starosty Tczewskiego oraz 24 pozostałe sprawy związane z utrzymaniem
zieleni,
5) prowadzono postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko wydano
4 decyzje i 5 postanowień,
6) opiniowano wnioski w zakresie prac geologicznych, wydano 2 postanowienia,
7) załatwiano bieżące sprawy i wnioski oraz interwencje składane przez podmioty
gospodarcze i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska,
8) inicjowano działania na rzecz ochrony środowiska – spoty informacyjne na temat
szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach, selektywnej zbiórki odpadów
stałych, poszanowania - emitowane były w lokalnej Telewizji TeTka,
9) prowadzono kampanię informacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w
domowych paleniskach. Ulotki i plakaty informacyjne rozdano w śród mieszkańców
miasta. Film edukacyjny na temat szkodliwości spalania śmieci emitowano w lokalnej
stacji telewizji TeTka,
10) zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu wykonanej modernizacji źródeł
energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta
Tczewa w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” edycja 2014. Dotacje otrzymało
10 wnioskodawców. Zlikwidowano 15 piecy węglowych. 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 5 985,42 zł, środki zrefundowane w formie dotacji przyznanej
Gminie Miejskiej Tczew wyniosły 19 951,41 zł.
11) w dniu 10 września 2014r. w zorganizowano spotkanie konsultacyjne w Urzędzie
Miejskim z przedstawicielami 23 gmin biorących udział w Projekcie pn. „Regionalny
System Gospodarki Odpadami Tczew” na temat realizacji projektu budowy Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Rada Miejska w Tczewie Uchwałą
Nr XLVII/383/2014 z dnia 25 września 2014r. wyraziła wolę zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego
na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania
całości frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z
terenu Gminy Miejskiej Tczew.
12) w związku ze zmiana przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, wystąpiono do
23 Gmin, które w latach 2010–2013 zawarły z Gminą Miejską Tczew Porozumienia
Międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadań publicznych
w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach udziału w Projekcie pn.
„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” - z prośbą o podjęcie Uchwał Rad
Gmin w celu podpisania aneksu do zawartego porozumienia międzygminnego. 15 Gmin
podpisało w 2014 roku aneksy do Porozumień zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady
Gmin. Aneksy ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
3)
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W zakresie utrzymania i zagospodarowania miejskich terenów zieleni
W ramach planowanych zadań dotyczących utrzymania miejskich terenów zieleni,
realizowano zabiegi pielęgnacyjne, objęte zakresem prac ujętych w 4- letniej umowie na
świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów wraz z utrzymaniem ciągów
komunikacyjnych w obrębie obiektów zieleni oraz bezpośrednio do nich przylegających.
W 2014, w ramach urządzania terenów zielonych, zrealizowano m.in:
• wykonanie utwardzonych alejek na terenie skweru przy ul. ks. Ściegiennego,
• urządzenie terenu zieleni przy ul. Wąskiej,
• nasadzenie róż na rabatach w rejonie pl. Marszałka J. Piłsudskiego ,
• urządzenie trawników na terenie skweru przy ul. ks. Ściegiennego,
• wykonanie nasadzeń drzew okolicznościowych na terenie miasta,
• zagospodarowanie skweru przy ul. ks. Ściegiennego (mała architektura),
• wykonanie alejki na terenie rekreacyjnym w niecce Czyżykowo,
• rekultywacja trawników w terenach zieleni,
• zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Jasińskiego,
• wykonanie chodnika w terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki,
• zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Spółdzielczej,
• zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrętowej,
• montaż stojaków rowerowych na terenach zieleni w mieście,
• wykonanie toru do gry w bule na terenie bulwaru nadwiślańskiego,
• wykonanie toru do gry w bule na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki,
• cięcia pielęgnacyjne 30 szt. drzew na terenie miasta,
• urządzenie terenu zieleni w rejonie ul. Topolowej.
W ramach zadania utrzymanie efektów projektu „Ścieżka dydaktyczna” dokonano
uzupełnienia elementów palisady drewnianej oraz dokonano konserwacji całej palisady
i elementów drewnianych małej architektury. Uzupełniono fragmenty nawierzchni ścieżki
z tłucznia, dosadzono krzewy.

W ramach remontów i konserwacji infrastruktury skwerów i parków wykonano:
• naprawę kwietnika przy ul. Królowej Jadwigi,
• remont tablicy na skwerze Wojska Polskiego,
• remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie zielni w rejonie ul. Stefana
Kard. Wyszyńskiego,
• remont schodów w Parku Miejskim w ciągu od ul. Kołłątaja,
• remont urządzeń zabawowych na skwerze przy ul. Wąskiej,
• renowację zieleni na skarpie przy ul. Wodnej,
• remont i konserwacja elementów małej architektury w rejonie ścieżki przyrodniczej
wzdłuż Wisły,
• remont i konserwacja urządzeń zabawowych na skwerze w rejonie ul. Akacjowej
Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014r. wykonano :
• kanalizację deszczową na bocznym odcinku ul. Głowackiego,
• wiatę na odpady komunalne przy ul. Lipowej,
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• kanalizację deszczową na odcinku ul. Wyspiańskiego,
• dwie siłownie zewnętrzne zlokalizowane na Bulwarze Nadwiślańskim i Niecce
przy ul. Jedności Narodu,
• teren rekreacyjny przy ul. Żwirki
Do wykonanych zadań związanych z usuwaniem zagrożeń ekologicznych należało:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonanie naklejek informacyjnych
likwidacja gniazd szerszeni
wykonanie odwodnienia ul. Świętopełka
wykonanie odpływu wód deszczowych ul. Kopernika
wykonanie drogi dojazdowej do separatorów ul. K. Puchatka
wykonanie przebudowy rurociągu ul. Bałdowska
wykonanie udrożnienia kratek ściekowych
klasyfikacja grzybów na targowiskach miejskich
emisja spotów w ramach kampanii informacyjnych
analiza wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków
uporządkowanie terenu ul. Kołłątaja (wywóz ziemi i gruzu)
wynajem kabin WC
wykonanie izolacji budynku ul. Sambora
uzupełnienie torebek na psie odchody w dystrybutorach
wykonanie koszenia rowów melioracyjnych
usługi weterynaryjne
utylizacja padłych zwierząt
oczyszczanie terenu przy ul. Ceglarskiej
wykonanie odwodnienia ul. Sambora
wykonanie badania wód opadowych
wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady
wykonanie wybiegu dla psów ul. Brzozowa
wykonanie makroniwelacji placu zabaw przy ul. Wąskiej
wykonanie awaryjnego przelewu wód deszczowych w rejonie ul. Woj. Polskiego
wykonanie usunięcia zastoin wodnych w rejonie ul. Jurgo
wykonanie odcinka kanalizacji ul. Jagiellońska
wykonanie makroniwelacji na terenie dawnej jednostki wojskowej
wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sambora
wykonanie lokalnego odwodnienia ul. Targowa
wykonanie łaty wodowskazowej na punkcie widokowym
wykonanie usunięcia zastoin wodnych na łączniku ul. Konarskiego z ul. Polną
wykonanie zabezpieczenia studni na terenie byłego poligonu wojskowego
likwidacja zastoin wodnych w ul. Woj. Polskiego
wykonanie chodnika wraz z niwelacją na terenie Oś. Bajkowego
przełożenie chodnika w celu niwelacji zastoin w ul. Żwirki
likwidacja zastoin wodnych przy ul. Czyżykowskiej
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2.1.4. Utrzymanie czystości
1)

W dniach 19 - 21 września 2014r. przeprowadzona została po raz 21 akcja Sprzątanie
Świata. Do udziału w akcji zaproszono szkoły podstawowe i gimnazjalne. W akcji wzięło
udział 4 370 młodzieży. Do akcji włączono ZUK, celem wywozu zebranych śmieci.
Zabezpieczono wszystkich biorących udział w akcji w worki do śmieci – wydano
ok. 4 370 worków oraz rękawiczki – wydano 4 370 szt. Sprzątaniem objęto cały teren
miasta. Zebrane odpady wywiezione zostały na wysypisko miejskie przy ul. Rokickiej w
ilości 1 200 kg.

2)

W roku 2014 Urząd Miejski w Tczewie wraz z firmą TERRA prowadził na terenie miasta
deratyzację. Zwalczanie gryzoni polegało na wyeliminowaniu zagrożenia sanitarnego z
pomieszczeń i piwnic oraz wyłożenie trucizny w studzienkach przykanalikowych
budynków i kanalizacji miejskiej.

3)

W miesiącu sierpniu 2014r. przeprowadzono konkurs na najładniej utrzymany dom,
balkon, elewacja budynku, otoczenie natomiast w grudniu na najładniejszy wystrój
świąteczny.
W konkursie udział wzięli mieszkańcy Miasta Tczewa. Zgodnie z zatwierdzonym przez
Prezydenta Miasta regulaminem konkursu.
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane zostały nagrody pieniężne, natomiast
wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

4)

Gmina Miejska Tczew w 2014r. miała zawartą umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt ANIMALS na prowadzenie schroniska (zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom) oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta
Tczewa. Na dzień 31.12.2014r. w schronisku przebywały 151 psy. Psy znajdujące się w
schronisku utrzymywane są na koszt Gminy, ale również ze środków OTOZ ANIMALS.
Zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miejskiej Tczew są oznakowane mikroczipem. W
roku 2014 zabiegom kastracji i sterylizacji w schronisku poddano 170 szt. psów. Do
adopcji oddano 335 psów. Gmina finansowała również kastrację i sterylizację kotów z
terenu Gminy Miejskiej Tczew. Kastracji i sterylizacji poddano 74 szt.

5)

Na terenie miasta ustawione są dystrybutory oraz kosze na psie nieczystości
Ulica
Al. Zwycięstwa
Al. Zwycięstwa 20
Żwirki
Jurgo
Górki – oczko wodne
Wybieg Niecka Czyżykowi
Park Miejski
Bulwar nad Wisłą / ul. Zamkowa
Przystań Nad Wisłą
Park Kopernika
J. Dąbrowskiego - PKO
Niecka Jedn. Narodu
Teren rekreacyjny -Lidll
Kubusia Puchatka - oczko wodne Piotrowo
Armii Krajowej 6-8 obok kontenera na śmieci
Wybieg TTBS
Wybieg ul. Kociewska
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Dystrybutor

Kosz

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

x
x
x
x
1
x
x
x
x
1
x
1
x
x
x
x
x

Armii Krajowej - łącznik SP Nr 12
Jagiellońska - garmażeryjny
Wybieg ul. Prosta
Bałdowska/Nowowiejska
Mieszka I
Jagiellońska - ZUS
Pomorska/Kozia
Jagiełły 1 – gimnazjum Nr 3
Armii Krajowej 42
Czerwonego Kapturka
Kusocińskiego/ 30 Stycznia
Ceglarska - ROD
Kazimierza Wielkiego przy sklepie HSI
Al. Solidarności – CARINA przystanek
Wojska Polskiego – vis a vis Jednostki Wojskowej
Matejki – Starowiejska
Armii Krajowej – Jasińskiego
Malczewskiego
Głowackiego - Reymonta
Norwida – Chełmońskiego vis a vis delikatesów
Sienkiewicza
Kociewska od str. Żwirki (Nowosuchostrzycka)
Wigury od str. al. Solidarności
Wybieg Ks. Ściegiennego
Wzdłuż kanału Młyńskiego
Jaworowa 4
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PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Edukacja ekologiczna (działania w celu podnoszenia stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa, wg zasad polityki ekologicznej państwa) jest prowadzona przez Pracownię
Edukacji Ekologicznej działającą w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw
Komunalnych i Inwestycji UM w Tczewie. PEE podejmuje i koordynuje działania edukacyjnopromocyjne oraz informacyjne w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.
Celem działalności Pracowni Edukacji ekologicznej jest:
•
•
•
•
•

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,
inicjowanie i koordynacja działań proekologicznych,
propagowanie postaw przyjaznych środowisku,
popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
promowanie zdrowego stylu życia.

W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: zajęcia i warsztaty,
akcje i imprezy ekologiczne, stoiska edukacyjne, konkursy, zajęcia terenowe, kilkudniowe
warsztaty ekologiczne, prezentacje, wykłady, szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli,
akcje i programy odpadowe, działania informacyjne.
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w roku 2014 kierowane były do różnych
grup wiekowych, społecznych, do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców miasta
i okolic.
Programy ekologiczne dotyczące odzyskiwania surowców wtórnych realizowane przez
Pracownię Edukacji Ekologicznej
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W 2014r. na terenie miasta Tczewa była kontynuowana selektywna zbiórka odpadów
koordynowana przez Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Realizowane były następujące programy ekologiczne związane z promowaniem selektywnej
zbiórki odpadów oraz zachowań zmniejszających strumień odpadów trafiających na
składowisko:
•
•
•
•
•
•

„Moje miasto bez odpadów”,
„Recykling w mojej szkole”,
„Zielone zakupy”
„Zakręcone – Odkręcone”
„Lider segreguje odzyskuje”- rozliczenie czerwiec 2014r.
szkolenia dla kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz
przedszkoli

Moje miasto bez odpadów
W XIII edycji programu „Moje miasto bez odpadów”, odzyskiwano papier, butelki
plastikowe po napojach typu PET oraz puszki aluminiowe. Przekazano do recyklingu łącznie
86,6 Mg surowców wtórnych.
Zakręcone – Odkręcone
W 2014r. - w XI edycji konkursu „Zakręcone – Odkręcone”, odzyskano 4,5 mln szt. nakrętek
plastikowych co daje 12,8 Mg.
Recykling w mojej szkole
W ramach XII edycji programu „Recykling w mojej szkole” zbierano odpady niebezpieczne
dla środowiska tj. baterie i kartridże. Zebrano 0,6 Mg baterii i 0,1 Mg kartridży.
Zebrane odpady przekazano do utylizacji.
Sprzątanie Świata – Polska
„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest
nie tylko promowanie czystości ulic, ale też edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań,
dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Prowadzimy działania
propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.
W akcji wzięło udział 4370 osób. Zebrano 1,2 Mg niesegregowanych odpadów
komunalnych /śmieci/ z okolic szkół, osiedli, miejsc rekreacji, terenów komunalnych i itp.
Zebrane odpady zostały wywiezione przez ZUK Tczew na składowisko przy ul. Rokickiej.
Inne programy:
W 2014r. kontynuowane były programy mające na celu zapobieganie powstawaniu
niepotrzebnych odpadów komunalnych:
• „Zielone zakupy” – w ramach tego programu propagowano stosowanie płóciennych
toreb wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych foliowych. Uczestnicy programu
chętnie korzystali z ekologicznych toreb na zakupy.
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• „Chroń środowisko – pomyśl zanim wydrukujesz”- uświadamiano potrzebę
zmniejszenia ilości zadrukowanego papieru, promowano zachowania zmierzające do
utrwalenia nawyku racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi
przez uzytkowników zestawów komputerowych.
Konkurs pt. „Lider segreguje i odzyskuje”
W I edycji konkursu pod hasłem „Lider segreguje i odzyskuje” zorganizowanym w roku
szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w
Tczewie, udział wzięli uczniowie z siedmiu szkół podstawowych i trzech gimnazjów.
Konkurs rozgrywany był w kategorii:
• Zespołowej pn. „Najskuteczniejsza klasa” – udział wzięło 179 klas
• Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” – udział wzięło 3002 uczniów
Najefektywniejsi uczniowie oraz klasy w zbiórce surowców wtórnych zostali nagrodzeni
w czerwcu 2014r. Lista laureatów konkursu oraz przyznanych nagród została zamieszczona
w Biuletynie Informacyjnym Samorządu Miasta Tczewa nr 8/ 2014.
Podsumowanie programów ekologicznych realizowanych w 2014 roku przez szkoły
Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały
100,3 Mg surowców wtórnych, w tym:
• Papier - kod 150101
- 82,50 Mg
• Plastik - kod 150102
- 16,80 Mg
• Aluminium - kod 150104 - 0,04 Mg
• Baterie
- kod 200133 - 0,60 Mg
• Kartridże
- kod 080318 - 0,10 Mg
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - kod 200136 - 0,24 Mg
Potwierdzenie dużej efektywności selektywnej zbiórki surowców wtórnych w jednostkach
oświatowych na przestrzeni kilku lat obrazuje wykres:
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W roku 2014 zebrano o 11 ton więcej surowców wtórnych niż rok wcześniej oraz aż o 47 ton
więcej niż w 2010 roku. Świadczy to o zaangażowaniu mieszkańców miasta z selektywną
zbiórkę surowców wtórnych oraz wzroście świadomości ekologicznej Tczewian.
Edukacja dzieci i młodzieży
Edukacja dla zorganizowanych grup uczestników oraz zajęcia/warsztaty w szkołach
i przedszkolach (2073 uczestników):
• Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Różnorodność biologiczna dla
najmłodszych”
• Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Selektywna zbiórka surowców”
Konkursy
• Konkurs plastyczny „Mieszkamy nad Bałtykiem” – 681 uczestników.
• XV Miejski Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod
hasłem „Nasz Bałtyk” - 76 uczestników.
• XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi pod hasłem „Zielone płuca Ziemi - lasy”.
• 89 uczestników – w tym 21 finalistów.
• XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej dla klas II i III
„Przyjaciel Przyrody” . Udział wzięło 42 dzieci reprezentujących wszystkie szkoły
podstawowe.
• Konkurs miał charakter
drużynowego quizu wiedzowego
ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki odpadowej.
• III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej – przy współpracy z EkoCentrum
Heliantus w Gniewie i Starostwem Powiatowym w Tczewie – wspólny wyjazd
uczestników ze wszystkich tczewskich szkół oraz I miejsce dla SP12 w Tczewie – 15
uczestników z Tczewa.
Akcje, imprezy ekologiczne
• „Sprzątanie świata 2014” - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimanzjalne
• Akcja „Przygoda z przyrodą – zajęcia młodego ekologa” – „Mieszkamy nad Bałtykiem”
– ZIMOWISKO 2014 - szkoły podstawowe
W 2014r. podczas zimowiska nawiązano do tej tematyki i przeprowadzono następujące
działania:
• Zajęcia edukacyjne „Mieszkamy nad Bałtykiem”. W zajęciach uczestniczyło
559 dzieci.
• Zajęcia terenowe i wyjazdowe zajęciach edukacyjne (m.in. do Centrum
Hewelianum w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni, stadniny w Turzu oraz do Gdańska) –
dofinansowano udział wszystkich dzieci, które uczestniczyły w zimowiskach w SSP2,
SP5, SP7, SP10, SP11, SP12 oraz w Świetlicy Środowiskowej „Oaza” - razem 596
dzieci.
• Konkurs plastyczny pod hasłem „Mieszkamy nad Bałtykiem” – 681 uczestników
• Zajęcia z zakresu aktywnej edukacji ekologicznej pt. „Łowcy owadów” oraz „Mój
przyjaciel gacek” – 581 uczestników.
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Celem powyższych propozycji było stworzenie warunków umożliwiających rozwój postawy
proekologicznej u dziecka poprzez pobudzenie zainteresowań, wyobraźni i wrażliwości
artystycznej oraz przyrodniczej.
Dzień Ziemi 2014 - szkoły podstawowe, gimnazja
Akcja „Przygoda z przyrodą” – zajęcia młodego ekologa - PÓŁKOLONIE 2014 –
„Pozytywnie selektywni” - szkoły podstawowe
• Zajęcia edukacyjne - „Pozytywnie selektywni” (treści: gospodarka odpadami,
recykling etc.) oraz „Dwa kółka moje pierwsze” (treść: tematyka rowerowa) –
uczestniczyło 662 dzieci.
• Warsztaty artystyczne „Spotkanie z kulturą i tradycjami Indian Ameryki Północnej” –
związki człowieka z przyrodą w różnych kulturach – uczestniczyło 653 dzieci.
• Wyjazdowe zajęciach terenowych i edukacyjnych (Mikoszewo - rezerwat „Mewia
Łacha”, ZOO w Oliwie, rezerwat „Jezioro Druzno”, Centrum Experyment w Gdyni,
„Świat Labiryntów” koło Przywidza, oraz gospodarstwa agroturystyczne ekologiczne Lipy k/Zblewa i in. Na wyjazdowe zajęcia terenowe wyjechały dzieci ze wszystkich
szkół i świetlicy środowiskowej razem sfinansowano lub dofinansowano wyjazdy dla
813 uczestników.
Edukacja mieszkańców podczas Dni Otwartych ZUOSu w dniu 7 maja – ekologiczne
stanowisko edukacyjne o tematyce odpadowej oraz zajęcia dla uczniów (uczestnikami były
wcześniej zgłoszone grupy). Na stoisku poza nauką selektywnej zbiórki proponowane były
gry i zabawy oraz zajęcia o tematyce odpadowej z nagrodami. Nagrody sfinansował ZUOS.
W zajęciach wzięło udział 321 uczniów z Tczewa, Miłobądza i Malborka.
Ekologiczne stoisko edukacyjne podczas pikniku rodzinnego „Dzień Ekologii”w dniu
5 października 2014r. na terenie parafii pw Św. Franciszka na Górkach. Na stoisku
proponowane były zajęcia plastyczne o tematyce przyrodniczej i odpadowej z nagrodami. W
zajęciach wzięło udział 123 dzieci wraz z rodzicami.
Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli
Warto eksperymentować! Nauczanie przez eksperyment czyli jak rozbudzić ciekawość
świata najmłodszych uczniów.
Kontynuacja rozpoczętego w poprzednim okresie cyklu szkoleń. Kolejni nauczyciele
tczewskich przedszkoli uczyli się, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku oraz
produkty stosowane w gospodarstwie domowym do przeprowadzenia prostych, ale
fascynujących doświadczeń przyrodniczych. Przedmioty używane do doświadczeń to
przeważnie surowce wtórne.
Zajęcia w terenie, wyjazdowe warsztaty ekologiczne
• W wyjazdach do zielonych szkół udział wzięło – 38 uczniów klas VI. Uczniowie
wyjeżdżali na pięciodniowe warsztaty ekologiczne organizowane przez placówki
finansowane przez WFOŚ i GW – w 2014 roku uczniowie wyjeżdżali do „Zielonej
Szkoły” w Schodnie.
• Wyjazdy na warsztaty edukacyjne do Oceanarium w Gdyni, Centrum Experyment
w Gdyni, ZOO w Oliwie, Centrum Hevelianum w Gdańsku – 278 uczniów.
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• Wyjazdy grup uczniów na warsztaty do w/w placówek podczas zimowisk i półkolonii
zostały uwzględnione w wyszczególnieniu przy zimowiskach i półkoloniach.
• Wzięliśmy udział w akcji „Pomorze na morze” (wspólnie z Wydziałem Edukacji)
umożliwiając wyjazd 109 uczniów ze wszystkich tczewskich szkół podstawowych na
rejsy „Zawiszą Czarnym” organizowane przez Pomorski Związek Żeglarski.
• Wyjazdy do miejsc turystycznych i cennych przyrodniczo.
Większość wyjazdów zorganizowaliśmy dla klas o najlepszych wynikach w konkursie
odpadowym „Lider segreguje”.
W 2014 roku kontynuowano współpracę z placówkami lub organizacjami, dzięki której
dzieci młodzież naszego miasta mogli być beneficjentami ciekawych projektów lub
uczestnikami zajęć finansowanych zewnętrznie:
• Morski Instytut Rybacki – Sekcja Edukacji
• Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Stowarzyszenie Aktywnych Gniew i in.
W 2014r. z różnych form edukacji ekologicznej przeprowadzonych przez Pracownię Edukacji
Ekologicznej skorzystało 11464 osób. W tym można wymienić (w zestawieniu z latami
poprzednimi):

Zajęcia stacjonarne w Tczewie (w szkołach, przedszkolach)
Warsztaty dla uczniów
Konkursy dla uczestników indywidualnych
Konkursy drużynowe
Całoroczny konkurs „Lider segreguje” - promujący selektywną zbiórkę
Happeningi
Akcje plenerowe, stoiska edukacyjne
Zajęcia terenowe jednodniowe
Warsztaty z edukacji ekologicznej wielodniowe
Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli
Szkolenia koordynatorów oraz działania informująco-promujące dla
projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”
Spotkania informacyjne (koordynatorzy, komisje)
RAZEM:

w 2012
roku
2797
481
1060
42
-----500
150
1747
85
100
18

w 2013
roku
2840
86
850
42
----500
206
1693
48
61
18

w 2014
roku
3294
1234
861
42
3002
450
445
1970
38
24
18

100
7080

78
6422

86
11464

Sprzątanie świata : 4 340
RAZEM: 15 804 uczestników lub beneficjentów.

2.1.5. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz Cmentarza Komunalnego
Miejsca pamięci
Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewodą Pomorskim i Gminą Miejską
Tczew w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej
Tczew, w roku 2013 wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców o zabezpieczenie dla miasta Tczewa na
38

2014r. środków finansowych w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację oraz
utrzymanie miejsc pochówku i cmentarzy wojennych.
W marcu 2014r. z inicjatywy wojewody została zawarta umowa przyznająca dotację na
utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 5000,- zł. Zgodnie z zapisami Porozumienia
i przedmiotowej umowy w styczniu br. zostało przesłane do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego rozliczenie z wykorzystania środków dotacyjnych za 2014 rok.
Zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych realizowane jest ze środków własnych
i przekazanych przez wojewodę, ujętych w budżecie.
W ramach udzielonej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i środków własnych zrealizowano
następujące zadania:
− wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w obrębie mogiły zbiorowej patriotów polskich,
poległych w walkach z okupantem, w latach 1939 -1945, zlokalizowanej na terenie
cmentarza Starego przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie - 692,28 zł
− wykonanie nowej nawierzchni wokół grobu zbiorowego żołnierzy polskich, poległych
w walkach w latach 1920-1921, znajdującego się na terenie cmentarza Starego przy
ul. 30-go Stycznia w Tczewie - 3 394,80 zł
Pozostałe miejsca pamięci (tablice, pomniki, obeliski), które nie są miejscami pochówku
i cmentarzy wojennych podlegają bieżącemu utrzymaniu w ramach umowy na świadczenie
usług związanych z utrzymaniem miejskich terenów zieleni (umowa 4-letnia).
Szczegółowy wykaz zadań wykonanych w 2014 roku - ze środków zabezpieczonych
w budżecie miasta - znajduje się w tabeli poniżej.
MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ - wykonanie zadań w 2014 roku

wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w obrębie mogiły zbiorowej patriotów polskich,
poległych w walkach z okupantem, w latach 1939-1945, zlokalizowanej na terenie
cmentarza Starego przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie.
Wykonawca: „Agro-Zieleń” s.c. Rokitki, ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo
wykonanie nowej nawierzchni wokół grobu zbiorowego żołnierzy polskich, poległych w
walkach w latach 1920-1921, znajdującego się na terenie cmentarza Starego przy ul. 30go Stycznia w Tczewie.
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Kąkolewski, ul. St. Kard. Wyszyńskiego
5/2, 83-110 Tczew

oczyszczenie części pomnika na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. 30-go Stycznia w
Tczewie (w wyniku chuligańskiego incydentu zanieczyszczenia).
Wykonawca: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Rokitki, ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo
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Cmentarz Komunalny
Zarząd cmentarza komunalnego prowadzony jest przez Pana Aleksandra Alchimowicza na
podstawie umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 1991r. oraz późniejszych aneksów
Nr 1/02 z dnia 1 grudnia 2002r., Nr 1/03 z dnia 2 czerwca 2003r., Nr 1/04 z dnia 1 czerwca
2004r.
Zgodnie z wymaganymi przepisami na cmentarzu komunalnym prowadzona jest na bieżąco
przez zarządcę księga osób pochowanych, która zawiera narastająco wpisane numery
ewidencyjne pozwalające na ustalenie liczby osób pochowanych w poszczególnych latach.
W 2014 roku na cmentarzu komunalnym dokonano 270 pochówków. Dla porównania, liczba
pochówków w poprzednich latach przedstawiała się następująco:
− w roku 2007 – 197
− w roku 2008 – 209
− w roku 2009 – 223
− w roku 2010 – 270
− w roku 2011 – 258
− w roku 2012 – 252
− w roku 2013 – 235
W ramach prowadzonego zarządu cmentarzem, zarządca ma zawarte umowy na bieżący
wywóz odpadów stałych, serwis kabiny wc, serwis kasy fiskalnej, monitoring obiektu oraz na
dostawę mediów.
Zgodnie z zapisami umowy i zaleceniami, zarządca cmentarza dostarczał miesięczne
szczegółowe zestawienia przychodów i kosztów oraz rozliczenia kwartalne. Każdorazowo
dokonywano sprawdzenia zgodności przedstawionych rozliczeń z obowiązującym cennikiem
oraz umownego sposobu rozliczenia.
Różnice między dochodami z prowadzonej działalności związanej z zarządem cmentarza
komunalnego a poniesionymi nakładami, rozliczane były zgodnie z aneksem nr 1/04
z dnia 1 czerwca 2004r., a zysk z działalności cmentarza wpłacano na wskazane konto Urzędu
Miejskiego.
Wzorem lat ubiegłych - z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z rodzinami osób
opiekujących się grobami, mającymi zadłużenia w opłatach - w okresie poprzedzającym dzień
Wszystkich Świętych, zarządca przeprowadził akcję pozostawiania na tych grobach informacji
o zgłoszeniu się do biura zarządcy cmentarza celem uregulowania zadłużenia - z zagrożeniem
likwidacji nieopłaconego grobu (co ustawowo jest możliwe po 20 latach). Akcja ta przyniosła
pozytywny efekt, jednak wpływy były znacznie mniejsze w porównaniu z poprzednimi latami.
W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego przeprowadzono bieżące lustracje całego
terenu oraz dwie planowe kontrole, pod kątem utrzymania czystości i porządku, utrzymania
dojazdów i ścieżek, odpowiedniej ilości i opróżniania kojców na śmieci, które nie wykazały
zaniedbań w tym zakresie.

2.1.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz wodę
● w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
W 2014 roku nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, ze szczególnym
uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i konserwacji sieci energetycznej.
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Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia miasta dokonywano konserwacji i eksploatacji
urządzeń oświetlenia ulicznego, z których :
−
−

−

Łączna ilość punktów świetlnych wynosiła
- 5 787 szt.
Punkty świetlne będące własnością Gminy Miejskiej
- 3 726 szt.
Konserwację w 2012r punktów świetlnych będących własnością
Gminy Miejskiej Tczew prowadziła ENERGA Oświetlenie Sopot Sp. z o.o.
Punkty świetlne będące własnością ENERGA
Zakład Oświetlenia Sopot sp. z o.o.
- 2 061 szt.
Konserwację prowadzi, ENERGA' Oświetlenie Sopot Sp. z o.o.

● w zakresie zaopatrzenia w wodę

Stan urządzeń wodociągowych na koniec 2014r. przedstawiał się następująco
Długość czynnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do granic budynków w 2014 roku
wynosiła 176,775 km, w tym:
− magistrala przesyłowa – 12,356 km,
− rozdzielcza sieć uliczna – 119,557 km,
− podłączenia do granic budynków i innych obiektów – 44,862 km.
Natomiast stan urządzeń kanalizacyjnych
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami do budynków w 2014 roku wynosiła
154,402 km, w tym:
− kanalizacja sanitarna – 121,191 km,
− podłączenia do budynków i innych obiektów – 33,211 km.

2.1.7. Drogi, ulice oraz organizacja ruchu drogowego
Z dniem 01.01.2014 roku miasto Tczew przejęło od Powiatowego Zarządu Dróg 16 dróg
powiatowych.
W 2014r. w zakresie dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego zajmowano się:
1) typowaniem i zlecaniem remontów bieżących i cząstkowych na drogach
miejskich na terenie Tczewa,
2) nadzorowaniem i kontrolowaniem prowadzonych robót pod względem
technologii wykonywania robót, jakości materiałów, terminowości
wykonywanych robót, zgodności z zawartą umową lub zleceniem oraz
dokonano odbioru zadań po ich wykonaniu,
3) wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego pod rozkopy oraz zlokalizowane
w pasach drogowych pawilony handlowe i reklamy,
4) kontrolowaniem zatwierdzonego oznakowania robót, metod ich wykonywania
i terminowości zajęć,
5) uzgadnianiem dokumentacji projektowych takich jak : wodno - kanalizacyjnych,
elektrycznych, telefonicznych, gazowych, drogowych oraz ogólno – budowlanych,
6) udziałem we wprowadzeniach i odbiorach robót inwestycyjnych prowadzonych
na terenie miasta przez różnych gestorów sieci,
7) kontrola spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz
jego organizacją w mieście,
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prowadzeniem przeglądów bieżących ulic i obiektów mostowych
oraz typowaniem robót do remontów,
9) prowadzeniem przeglądów gwarancyjnych po robotach inwestycyjnych,
bieżących i zajęciach pasa drogowego.
8)

Ponadto w 2014 roku w ramach Miejskiego Zarządu Dróg w Zakładzie Usług Komunalnych
wykonano:
przegląd pozimowy ulic o nawierzchniach asfaltowych
bieżące i cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych od m-ca marca
i dalej sukcesywnie
naprawy uzupełniające nawierzchni z płyt jomb, trylinki, kostki polbruk, kostek
granitowych i nawierzchni gruntowych
remont nawierzchni tłuczniowo-gruntowych na ulicach: Głowackiego, Łajming,
Bądkowskiego, Działkowej, Partyzantów i Ceglarskiej
remont i wymiana oznakowania pionowego i słupków z nazwami ulic
malowanie oznakowania poziomego - miesiąc maj 2014r.
malowanie słupków znaków drogowych 28.04 - 30.06.2014r. - 29 szt.
malowanie barier ochronnych 25.04 - 30.06.2014r. - 123 szt.
bieżące utrzymanie oznakowania
wymiana znaków drogowych
wymiana tablic z nazwami ulic
bieżące naprawy chodników
wymiana odcinka nawierzchni chodnika w ul. Wojska Polskiego (od ulicy
Grunwaldzkiej do ul. Patriotów) miesiąc maj 2014r.
wymiana nawierzchni chodników na ul. Sobieskiego miesiące: maj, czerwiec
wykonanie nowych miejsc postojowych
udział w odbiorach i wprowadzeniach wykonawców na roboty w pasach drogowych
oraz ich kontrola w trakcie robót
kontrola zatwierdzonego oznakowania i organizacji ruchu, metod wykonywania prac,
terminowości realizacji zadań
uzgadnianie dokumentacji projektowych takich jak: przyłącza i sieci gazowe,
elektryczne, telefoniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz projektów robót
drogowych, ogólnobudowlanych i zjazdów z posesji na drogi publiczne
wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (376) oraz decyzji dotyczących
uzgodnień dokumentacji projektowych (111)
Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się
następująco:
Lp.

Zadanie

Uwagi

1.

Budowa łącznika
ul. Kusocińskiego -ul. Bema

2.

Budowa układu dróg wewnętrznych na terenie byłej
"fabryki domów"
Przebudowa ul. Biskupa Dominika
Przebudowa ul. Czyżykowskiej
Przebudowa ul. Nowowiejskiej
Przebudowa ul. Sambora
Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu
przy ul. Ks. Ściegiennego
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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środki ujęte w planie niewygasających
wydatków 2013r.
Inwestycja zakończona
Inwestycja zakończona
Inwestycja zakończona
Inwestycja zakończona
Inwestycja zakończona
Inwestycja zakończona
w trakcie realizacji,

Jedności Narodu w Tczewie
9.

środki ujęte w planie niewygasających
wydatków 2014r.

Wykonywanie dokumentacji projektowych na przebudowę
dróg:
w tym:
- ul. W. Pola i Ks. Sychty

Inwestycja zakończona
Inwestycja zakończona
Inwestycja zakończona
W trakcie realizacji,
środki ujęte w planie niewygasających
wydatków 2014r.

- ul. Wigury
- ul. Ks. Pasierba
- ul. Gdańska

Dodatkowo realizowano zadania przewidziane na 2014 rok w ramach planowych zadań
inwestycyjnych i remontowych, tj:
1) Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym
W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni
o powierzchni -1000 m² wraz z wyposażeniem (bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt.,
słupy z tablicami i obręczami do koszykówki – 4 szt., słupki uniwersalne do siatkówki
i tenisa ziemnego -2 szt. , krzesło sędziowskie do siatkówki -1 szt., siatka do siatkówki 1 szt., siatka do tenisa ziemnego – 1szt., materace systemowe osłaniające słupy do
koszykówki - 4szt., korba do regulacji wysokości tablicy do koszykówki -1 szt.
Boisko posiada odwodnienie (drenaż), ponadto zostało ogrodzone.
2) Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie
piaskowników w Tczewie
Wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz
piaskowników.
3) Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8
w Tczewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
W ramach inwestycji powstał plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie
o powierzchni - 513,50 m² (w tym nawierzchnia poliuretanowa -303 m², nawierzchnia
trawiasta -210,50 m²). Plac zabaw został ogrodzony –dł. 70 mb. Plac zabaw został
wyposażony w różnorodne urządzenia zabawowe.
Ponadto wykonano plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie o powierzchni –
267,13 m² (w tym nawierzchnia poliuretanowa -187,98 m2, nawierzchnia trawiasta - 79,15
m²). Plac zabaw został ogrodzony – dł. 74,90 mb. Plac zabaw został wyposażony
w różnorodne urządzenia zabawowe.
4) Modernizacja budynku Sali gimnastycznej „Pilawa”
Wykonana została modernizacja hali sportowej –remont elewacji, remont opierzeń,
obróbek blacharskich, malowanie sanitariatów i szatni, malowanie ścian hali, wymiana
opraw oświetleniowych hali sportowej.
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5) Budżet Obywatelski Miasta Tczewa na 2014r.
• „Rewitalizacji ul. Królowej Jadwigi”
W ramach zadania wyremontowano fragment nawierzchni z trelinki ul. Królowej Jadwigi,
wyprofilowano i uporządkowano skarpę, nasadzono zieleń, ustawiono donice, zamontowano
wiatę na śmieci, wyremontowano odwodnienie liniowe chodników ul. Królowej Jadwigi.
• „Budowa skweru, budowa siłowni pod chmurką przy ul. Prostej”
W ramach zadania zagospodarowany został skwer przy ul. Prostej w Tczewie. Zostały
wykonane chodniki, wykonano nasadzenia zieleni, zamontowano ławki, zainstalowano
urządzenia siłowni zewnętrznych.
• „Montaż wiaty autobusowej przy ul. Czatkowskiej w Tczewie”
Zamontowana została wiata autobusowa przy ul. Czatkowskiej w Tczewie, utwardzona
została nawierzchnia pod wiatę autobusową.
• „Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Broniewskiego w Tczewie”
W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych, wyrównano
nawierzchnię pod urządzenia, wykonano rekultywacje trawnika na placu.
• „Mały Plac Aktywności przy ul. Broniewskiego w Tczewie”
W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw , wykonano
nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe, wykonano nasadzenia zieleni,
rekultywację trawnika na placu.
• „Budowa siłowni pod chmurką
w Tczewie””

i placu zabaw przy ul. Stanisławskiego

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, wykonano
nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe, zamontowano urządzenia siłowni
zewnętrznych, wykonano nasadzenia zieleni, rekultywację trawnika na placu.
• „Stojaki rowerowe na osiedlu Garnuszewskiego”
W ramach zadania zamontowano 30 sztuk stojaków rowerowych.
(przy Al.Zwycięstwa na szczycie pawilonów-3 szt., przy Al. Zwycięstwa od strony PZU
- 3 szt., przy przejściu dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego przy „Biedronce”- 3 szt.,
przy „Biedronce” – ul. Wyzwolenia - 3 szt., na rogu ul. Gdanskiej i ul. Pomira - 3szt., na
rogu ul. Koziej i ul. Gdańskiej - 2 szt., przy ul. Jedności Narodu 6 - 2 szt., przy ul. Saperskiej
przy pawilonach sklepowych - 3 szt., przy ul. Jedności Narodu 16 przy pawilonach
sklepowych – 2 szt., Plac Patriotów - 2szt., przy Bibliotece Miejskiej - 4 szt.)
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• „Renowacja placu zabaw na os. Garnuszewskiego w Tczewie”
W ramach zadania zamontowano wielofunkcyjne urządzenia zabawowe na terenie przy
ul. Jedności Narodu, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe,
wykonano nasadzenia zieleni i rekultywację trawnika na placu zabaw.
• „Modernizacja chodnika w obrębie budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Tczewie”
Przebudowany został chodnik przy ul. Sobieskiego 22 w Tczewie o powierzchni 337 m².
• „Modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Klubie Młodzieżowym „Przystań””
Wykonana została modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 450 m²
polegająca na położeniu nowej nawierzchni poliuretanowej o gr. 5 mm , wymalowaniu linii
boisk.
• „Urządzenia zabawowo rekreacyjne dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków
wspólnotowych Armii Krajowej 59 i 61 ,”
W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię
bezpieczną pod urządzenia zabawowe dla placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 59 i 61
• „Wykonanie chodnika z adaptacją dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscami
parkingowymi oraz dojściami do nich w obrębie bloków wspólnotowych przy
ul. Jurgo 15 i 17 w Tczewie”
Przebudowany został chodnik przy ul. Jurgo 15 i 17 w Tczewie o powierzchni 150 m²
Wybudowano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
• „Stojaki rowerowe na osiedlu Prątnica, Bajkowe - Piotrowo, Suchostrzygi ”
W ramach zadania zamontowano 16 sztuk stojaków rowerowych.
(Plac Papieski - 3 szt., przy ul. Jodłowej przy pawilonach sklepowych - 4 szt., przy ul. Żwirki
(Manhattan) – łącznie 9 szt.)
• „Urządzenia zabawowo rekreacyjne dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków
spółdzielczych przy ul. Armii Krajowej 43,45,47,49,51,53,57,”
W ramach zadania zamontowano wielofunkcyjne urządzenia zabawowe oraz wykonano
nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe dla placu zabaw przy ul. Armii Krajowej
43,45,47,49,51,53,57
• „Urządzenia rekreacyjno – rehabilitacyjne „Siłownia pod chmurką ul. Armii
Krajowej 49,51,53,57”
W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych.
6) „Wykonanie dwóch siłowni zewnętrznych”
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W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych na bulwarze
Nadwiślańskim i na niecce przy ul. Jedności Narodu.
7) Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 3 w Tczewie.
W ramach zadania wybudowane zostało przy Gimnazjum nr 3 boisko lekkoatletyczne
składające się z: 3 - torowej bieżni okólnej, 4 - torowej bieżni prostej o sztucznej nawierzchni,
stanowisk lekkoatletycznych do rzutu dyskiem ,oszczepem, pchnięcia kulą , skoku w dal.
8) Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki.
W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni z kostki betonowej i kraty
z tworzywa sztucznego dla 60 samochodów osobowych, w tym jedno stanowisko dla osoby
niepełnosprawnej. Wykonano odwodnienie i oświetlenie parkingu (12 słupów
oświetleniowych).
Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacyjną poprzez budowę:
fontanny, wykonanie placu utwardzonego o nawierzchni z kostki granitowej wokół fontanny
(547 m²), wybudowane zostały ścieżki pieszo-rowerowe z kostki betonowej (632 m2),
wykonano odwodnienie terenu (78mb sieci kanalizacji deszczowej) , oświetlenie terenu
(słupy oświetleniowe- 34 szt. wraz z siecią elektryczną -639 mb). Powstał plac do ćwiczeń
sprawnościowych typu „street workout”
9) zagospodarowanie łącznika od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej przy Szkole
Podstawowej Nr 12.
W ramach zadania wykonany został ciąg pieszy wraz z elementami małej architektury (ławki,
donice), nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej. Łączna ilość ciągów pieszych-1208 m²,
powierzchnia zieleni urządzonej -1 189 m².
10) modernizacja i adaptacja budynku na niecce Czyżykowo na Rowerownię
W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na adaptacji budynku nieczynnej
przepompowni ścieków przy ul. Konarskiego w Tczewie na „Rowerownię”,
Wykonano również montaż słupa oświetleniowego stalowego malowanego proszkowo
o wysokości 6m z wysięgnikiem wraz ze źródłem światła typu sodowego oraz oprawą typu
SGS203 . Wykonano odcinek linii zasilającej o długości 46 mb.
11) remont wieżyczek budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej w Tczewie.
W ramach zadania wyremontowane zostały wieżyczki budynku przy ul. Gimnazjum Nr 2
w Tczewie
12) budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego
W ramach inwestycji wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej ø 800 o dł. 216,49 mb,
oraz 5 studni kanalizacyjnych, połączeń istniejących wpustów kanalizacji deszczowej
o łącznej długości ok 28,8 mb, dwa nowe wpusty kanalizacji deszczowej z przyłączem o dł. 10
mb.
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13) remont dachu w Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie - etap I
W ramach zadania wykonano remont doraźny pokrycia dachowego budynku głównego
szkoły.
Partycypacja w kosztach Akcji Zima - na podstawie porozumienia z dnia 9 lipca 2014r.,
zawartego pomiędzy Powiatem Tczewskim i Gminą Miejską Tczew
W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta Tczewa było realizowane na zasadach porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem
Powiatu Tczewskiego i Prezydentem Miasta Tczewa. Zadanie realizował Zakład Usług
Komunalnych (ZUK) w Tczewie przy udziale dwóch dyspozytorów, finansowanych w ramach
środków określonych w porozumieniu. W ramach postępowania o zamówienie publiczne na
świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa w sezonach
zimowych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016, ZUK wyłonił wykonawcę - „Bol – Trans”
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybakach. Z wykonawcą została zawarta umowa na świadczenie usług
utrzymania dróg (jezdni) wraz z gotowością do prowadzenia akcji. Na dostawę soli drogowej
ZUK zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TRAMAD-ELBLĄG” Sp. z o.o.
z siedzibą w Elblągu. Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg zrealizowano na
podstawie zamówienia skierowanego do spółki „Nobas” Sp. z o.o. w Ostrowitem.
Zgodnie z powyższym porozumieniem, Powiat Tczewski zobowiązał się do poniesienia
kosztów zimowego utrzymania dróg (jezdni), wynikających z procentowego udziału długości
dróg powiatowych do całkowitej długości dróg miejskich i powiatowych, wytypowanych do
bieżącego utrzymania. Utrzymaniem objęto łącznie 114 odcinków ulic: 2 powiatowe i 112
miejskich. Łącznie zimowym utrzymaniem dróg objęto 60,303 km, tj. 3,727 km powiatowych
i 56,576 km dróg miejskich – co odpowiada proporcji 6,18% do 93,82% (tabela).
Zestawienie dróg ujętych do zimowego utrzymania w okresie: styczeń – grudzień 2014r.

kategoria
dróg
drogi
powiatowe
drogi gminne
(miejskie)
RAZEM

liczba ulic
(odcinków)
w szt.

długość
dróg
w km

udział
proporcjonalny
w%

2

3,727

6,18 %

112

56,576

93,82 %

114

60,303

100 %

Zarząd Powiatu Tczewskiego, zgodnie z zapisami zawartego porozumienia przekazał Gminie
Miejskiej Tczew środki finansowe w łącznej wysokości 30 000,00 zł, w dwóch ratach.
W budżecie ZUK zostały zabezpieczone następująca kwota na realizację zadań zimowego
utrzymania dróg w 2014r. łącznie - 811 340 zł
Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zimowego utrzymania dróg (jezdni) w 2014r.,
zużyto następujące ilości materiałów:
−
−

sól drogowa - 438 t,
piasek do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej - 103,00 t
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Łączny koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych i miejskich na terenie Tczewa w roku
2014 wyniósł 362 465,09 zł.
Rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg na podstawie zawartego porozumienia
z dnia 9 lipca 2014r., przy uwzględnieniu procentowego udziału długości dróg powiatowych
do całkowitej długości dróg miejskich i powiatowych przedstawiono w tabeli.
Poniżej w tabeli przedstawiono rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg w 2014r.

składnik

sól drogowa
piasek
usługi zimowego
utrzymania dróg
koszt
zatrudnienia
2 dyspozytorów
OGÓŁEM

zużycie
materiałów
(t)

Łączne koszty
materiałów,
usług
i zatrudnienia
(zł)

koszty przynależne
Powiatowi
Tczewskiemu
(zł)

koszty przynależne
Gminie Miejskiej Tczew
(zł)

6,18 %

93,82 %

438

123 723,12

7 646,09

116 077,03

103

2 533,80

156,59

2 377,21

-

220.023,17

13 597,43

206 425,74

-

16 185,00

-

16 185,00

-

362 465,09

21 400,11

341 064,98

Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zimowego utrzymania dróg, koszty przynależne
Powiatowi Tczewskiemu wyniosły kwotę 21 400,00 zł a Gminie Miejskiej Tczew – kwotę
341 064,98 zł.
Na podstawie zawartego porozumienia, w 2014 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego przekazał
Gminie Miejskiej Tczew na realizację zadania środki finansowe w kwocie 30 000 zł. W § 7 ust.
3 porozumienia zawarto zapis, że niewykorzystana przez Gminę Miejską Tczew dotacja
zostanie zwrócona w terminie do 31 stycznia 2015r.
Kwota niewykorzystanej dotacji na przedmiotowe zadanie, wynikająca z rozliczenia kosztów
prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Tczewa, wynosi kwotę
8 599,89 zł (30 000 – 21 400,11) i została zwrócona w wymaganym terminie.

2.1.8. Gospodarka Mieszkaniowa
1. Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej należały:
1) realizacja polityki mieszkaniowej, zgodnie z uchwalona strategia rozwoju
mieszkalnictwa na lata 2003-2017 i kierunkami zmian systemu zarządzania
nieruchomościami Gminy Miejskiej,
2) podejmowanie działań, których celem było zapewnienie właściwego gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym:
• przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego,
• regulowanie stanu prawnego lokali mieszkalnych,
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•
•
•
•

regulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po
opuszczeniu przez najemcę,
przygotowywanie skierowania do zawarcia umowy najmu przez administratora
gminnego zasobu mieszkaniowego,
przekwaterowywanie do innego lokalu mieszkalnego osób zamieszkałych w
budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
przygotowywanie materiałów na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W 2014 roku przydzielono ogółem 27 mieszkań, w tym:
1) z listy rocznej
2) z listy budynków przeznaczonych do remontu, rozbiórki lub sprzedaży
z tego:
- dot. remontu (przydzielone osobom posiadającym tytuł prawny )
- dot. rozbiórki (przydzielony osobie zajmującej lokal socjalny)
- dot. sprzedaży (przydzielone osobom posiadającym tytuł prawny )

- 20
- 7
- 3
- 1
- 3

W 2014 roku z listy rocznej skreślono ogółem 5 osób, w tym: 2 osoby z powodu drugiej
rezygnacji zasiedlenia lokalu i 3 w związku z rezygnacją z ubiegania się o przydział lokalu
mieszkalnego.
Ponadto wydano 45 skierowań do zawarcia umowy najmu, z czego:
• 35 na podstawie uchwały Rady Miejskiej (m.in. dot. uregulowania przez lokatora
zadłużeń czynszowych w całości lub w ratach)
• 10 w wyniku dokonania zamiany lokalu mieszkalnego (z tego z urzędu 1, pomiędzy
lokatorami 9).
Dodatkowo w 2014 roku wydano 4 skierowania do noclegowni osobom nie posiadającym na
mocy wyroku sądowego uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.
Na dzień 31.12.2014r. pozostało do realizacji 16 wniosków o przyznanie pomieszczeń
tymczasowych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję nie przyznając uprawnienia do
otrzymania lokalu socjalnego, z czego 2 wnioski przyjęto do realizacji w 2014 roku.
Poza tym w 2014 roku wydano 5 skierowań do zasiedlenia lokalu socjalnego, w tym:
1) na podstawie wyroku sądowego
-4
2) osobom nie posiadającym tytułu prawnego
-1
Na dzień 31.12.2014r. pozostało do realizacji 100 wniosków o przyznanie lokali socjalnych
osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję z zajmowanego lokalu, w tym 13 wniosków
przyjętych do realizacji w 2014 roku.
W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wypłacono odszkodowania w wysokości ogółem
448.351,96 zł
w tym na rzecz:
• osób fizycznych
31.488,20 zł
• osób prawnych
413.964,92 zł
• koszty sądowe (w tym koszty opinii biegłych)
674,00 zł
• odsetki
2.224,84 zł
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W 2014 roku na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych zostały
zabezpieczone środki w wysokości 450.000,- zł. Następnie:
1. Zarządzeniem Nr 291/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28.08.2014r. dokonano
przeniesienia wydatków w planie między paragrafami - zmniejszono § 4580 oraz 4590, a
zwiększono § 4600 o kwotę 40.000 zł.
2. Uchwałą Nr XLVIII/386/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2014r. dokonano
zwiększenia w planie wydatków w § 4600 o kwotę 15.000 zł,
3. Zarządzeniem Nr 381/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13.11.2014r. dokonano
przeniesienia wydatków w planie między paragrafami - zmniejszono § 4590 oraz 4610, a
zwiększono § 4600 o kwotę 20.000 zł,
wobec czego plan finansowy na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych
na dzień 31.12.2014r. wynosił 465.000,- zł.
W okresie objętym sprawozdaniem do Urzędu wpłynęło 2.393 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego. W omawianym okresie wydano 2.466 decyzji w sprawie przyznania
dodatku mieszkaniowego, w tym:
• 2241 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
• 143 o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
• 7 o wstrzymaniu wypłat dodatku,
• 68 o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu dodatku,
• 6 o odblokowaniu wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego,
• 1 o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.
W 2014r. 4 osoby złożyły odwołania od decyzji w sprawie przyznania dodatku
mieszkaniowego, co stanowi 0,16%.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 1 decyzję uchyliło w całości i przekazało do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Po ponownym rozpatrzeniu przyznano
dodatek mieszkaniowy. Pozostałe 3 odwołania znajdują się w Kolegium celem rozpatrzenia.
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2014r. wynosiła 3.193.253 zł.
Z powyższej kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:
komunalnych 1.342.269 zł,
spółdzielczych 773.480 zł,
innych 1.077.504 zł.
W ciągu 2014r. wypłacono ogółem 13.825 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek
mieszkaniowy wynosił 230,98 zł. W 2014r. dodatki mieszkaniowe w 100% obciążały budżet
miasta.
W 2014 roku wpłynęło 418 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. W
omawianym okresie wydano 409 decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, z
czego:
• 406 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
• 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku energetycznego.
Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
wraz z kosztem wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2 % łącznej kwoty
wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła ogółem 21.070,16 zł. Za 2014r.
otrzymaliśmy dotację celową na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w wysokości
19.740,29 zł, z czego:
• kwota wypłaconych dodatków energetycznych ogółem wynosiła 19.353,03 zł,
50

• koszt wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty
wypłaconych dodatków energetycznych wynosił 387,26 zł.
Budowa nowych mieszkań
W 2014 roku Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło budowę
inwestycji na ul. Gen. Bora-Komorowskiego 1, rozpoczętej w październiku 2013 roku.
Sprzedano 43 mieszkania. Obecnie Spółka zarządza zawiązaną wspólnotą.
Od czerwca 2014 roku realizowana jest kolejna inwestycja. Jest to budynek komercyjny o 29
mieszkaniach przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 3. Budowa zaawansowana jest w 60%.
Zakończenie budowy zaplanowano na koniec lipca 2015 roku. Podpisano 29 umów
deweloperskich.
14 października 2014 roku TTBS nastąpiło połączenie TTBS Sp. z o.o. i ZGM Sp. z o.o. Od tego
dnia Spółka przejęła w całości gospodarkę mieszkaniową miasta.
W listopadzie 2014 roku rozpoczęto budowę budynku komunalnego przy ul. Prostej.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „PRZYSZŁOŚĆ” z Malborka.
Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządza 246 mieszkaniami w
dotychczasowych zasobach TBS, 201 mieszkaniami wyszczególnionymi w umowie o
administrowaniu, 674 mieszkaniami w 100% gminnych, 1247 mieszkaniami w użytkowaniu
należących do wspólnot oraz 85 lokalami użytkowymi. Towarzystwo jest administratorem
(zarządcą) w 205 Wspólnotach Mieszkaniowych.
ROZBIÓRKI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W 2014 roku dokonano rozbiórek następujących budynków komunalnych :
budynek mieszkalny ul. Piotrowo 1 m-c luty 2014
budynek mieszkalny ul. Piotrowo 2 m-c luty 2014
budynek mieszkalny ul. Piotrowo 7 w okresie 28.02 - 07.03.2014
pawilon biurowy MOPS ul. A. Krajowej 39 w okresie 24.04 - 12.05.2014
pawilon biurowy UM Pl. Piłsudskiego 1 w okresie 24.04 - 31.05.2014
oficyna ul. Kard. Wyszyńskiego 33 m-c październik 2014

2.1.9. Lokalny Transport Zbiorowy
W wyniku przeprowadzonego w 2011r. przez Urząd Miejski w Tczewie przetargu
na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji
miejskiej w Tczewie, zawarto z przewoźnikiem METEOR Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Farna
2, umowę, na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r. i z dniem 01.01.2012r. nowy
przewoźnik, firma METEOR Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Farna 2 Oddział w Tczewie
ul. Sadowa 4, rozpoczął świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb
komunikacji miejskiej w Tczewie.
Z dniem 1-go stycznia 2012r. nadzór nad całością spraw związanych z transportem miejskim
w Tczewie przejął, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie z grudnia
2011r., Zakład Usług Komunalnych Miejski Zarząd Dróg w Tczewie.
Jednocześnie z dniem 01.01.2012r. Miasto, a w jego imieniu Zakład Usług Komunalnych
Miejski Zarząd Dróg w Tczewie, przejął od miejskiego przewoźnika zadania związane
z organizacją transportu zbiorowego w mieście, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.
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W ramach nadzoru nad komunikacją miejską ze strony Zakładu Usług Komunalnych
Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie dokonano następujących działań:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Od 09-go marca – korekty rozkładów jazdy autobusów związana ze zmianami
w rozkładach jazdy pociągów i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
Od 17-go marca – rozpoczęcie przebudowy ronda przy Wieży Ciśnień wciągu ul. 30-go
Stycznia. Zmieniono zarówno trasy przejazdu autobusów jak i rozkłady jazdy (zamknięta
została ul. Bałdowska i autobusy jeździły ul. 30 Stycznia i Bema). Opracowane rozkłady
jazdy zostały przekazane przewoźnikowi do realizacji.
Opracowanie specjalnych rozkładów jazdy autobusów na dzień 20.04. – I-szy dzień Świąt
WIELKANOCNYCH i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
Od 28-go kwietnia – korekty rozkładów jazdy autobusów związana ze zmianami
w rozkładach jazdy pociągów i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
Opracowanie specjalnych rozkładów jazdy autobusów na dzień 2 maja (szkoły wolne
i większość zakładów pracy pracowało w ograniczonym zakresie kadrowym)
i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
Od 5-go maja – rozpoczęcie przebudowy ul. Sambora i związana z tym zmiana trasy
przejazdu linii 7, 9, 17 i 19. Rozkłady jazdy związane z nowymi trasami przekazano
przewoźnikowi do realizacji.
Od 15-go maja – II faza przybudowy ronda przy Wieży Ciśnień – otwarcie przejazdu
jednokierunkowego w stronę Dworca (w stronę Czyżykowa i Górek autobusy dalej
kursują ul. 30 Stycznia). Wprowadzone nowe rozkłady jazdy i przekazano je
przewoźnikowi do realizacji.
Opracowano nowe rozkłady jazdy na okres letni (wakacji szkolnych) tj. od 30.06. –
31.08.2014r. i przekazano je przewoźnikowi do realizacji.
Od 28-go sierpnia – rozpoczęcie remontu Drogi Krajowej 91 (Al. Solidarności) na odcinku
od wjazdu do Tczewa od strony Gdańska pod wiaduktami aż do Czarlina. Zmieniono
trasy przejazdu linii 3, 4, 7, 9, 19 i N – zamiast Al. Solidarności i ul. Armii Krajowej
autobusy kursują Al. Kociewską i ul. Żwirki. Zmienione zostały także rozkłady jazdy
przedmiotowych linii.
Od 1-go września opracowanie nowych rozkładów jazdy na okres jesienno – zimowy
2014 – 2015 i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
Od 3-go września rozpoczęcie remontu ul. Nowowiejskiej – autobusy linii
1,3,4,7,8,9,17,19 i N zamiast ul. Nowowiejską kursują ul. Starowiejską (bezmian
rozkładów jazdy). Na ul. Starowiejskiej ustawiono 3 nowe przystanki - 2 przy
skrzyżowaniu z ul. Bałdowską w miejsce nieczynnych na ul. Bałdowskiej / Nowowiejskiej
przy Lidlu i 1 przystanek przy skrzyżowaniu z ul. Czyżykowską dla autobusów linii 7 i 9.
Od 13-go września – korekty rozkładów jazdy autobusów linii 3, 4, 6 i 12 związana ze
zmianami w rozkładach jazdy pociągów i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
Opracowanie specjalnych rozkładów jazdy na dzień 1 i 2 listopada – Wszystkich
Świętych i Zadusznych oraz przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
W dniu 5-go listopada zmiana trasy przejazdów autobusów linii 17 i 19 na odcinku od ul.
Nowowiejskiej do ul. Szopena (wylewanie wierzchniej warstwy asfaltu na
ul. Czyżykowskiej) – autobusy z Czyżykowi kursowały ul. Bałdowską i ul. Kołłątaja.
Od 14-go listopada autobusy linii 3, 4, 7, 9, 17, 19 i N powracają na swoje stare trasy
prze Al. Solidarności i ul. Armii Krajowej – koniec remontu Drogi Krajowej 91 na odcinku
od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Zmianom uległy także rozkłady
jazdy przedmiotowych linii, które zostały przekazane przewoźnikowi do realizacji.
Od 12-go grudnia – korekty rozkładów jazdy autobusów linii 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 12 związana
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ze zmianami w rozkładach jazdy pociągów i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
Od 23 grudnia otwarcie ul. Nowowiejskiej – autobusy linii 1,3,4,7,8,9,17,19
i N powracają na swoją starą trasę przez ul. Nowowiejską (zamiast Starowiejską) – bez
zmian rozkładów jazdy.
18. Opracowanie specjalnych rozkładów jazdy od 23.12.2014 – 02.01.2015 na okres Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku i przekazanie ich przewoźnikowi do realizacji.
17.

W ramach nadzoru na komunikacją miejską przeprowadzono także 32 kontrole
wykonywania umowy na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla
potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie przez miejskiego przewoźnika, nakładając na
przewoźnika kary za stwierdzone usterki i nieprawidłowości w łącznej wysokości 3 186, 60 zł
Analiza danych z wykonania Umowy za 2014r.
Z przedstawionego przez przewoźnika materiału wynika, że suma kilometrów wykonanych
w 2014 roku, zgodnie z umową o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego
dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie, wyniosła: 1 407 042,4 km, co w stosunku do
zaplanowanej ilości 1 407 279, 1 km (nie wykonanie tylko 236,7 km) stanowi 99,99 %,
natomiast liczba zaplanowanych kursów wyniosła 185 186, a wykonano 185 136 (nie
wykonanie tylko 50 kursów), co stanowi także ponad 99,99 % zaplanowanych kursów.
Poniższa tabela przedstawia ilości kursów i kilometrów zaplanowanych i wykonanych na
poszczególnych liniach w 2014r.

Zestawienie ilości kursów i kilometrów przypadająca na linie w 2014r.

Kursy
niewykonane
rok

1

31 564

8,0

31 556

116 926,1

7,0

116 919,1

2

10 057

2,0

10 055

116 118,1

23,1

116 095,0

3

38 647

6,0

38 641

318 739,0

66,9

318 672,1

4

35 478

8,0

35 470

321 761,7

24,2

321 737,5

6

5 236

0,0

5 236

16 041,9

0,0

16 041,9

7

7 718

2,0

7 716

90 636,5

13,0

90 623,5

8

33 971

14,0

33 957

160 257,8

29,0

160 228,8

9

2 266

2,0

2 264

25 404,8

12,8

25 392,0

12

9 587

3,0

9 584

116 221,2

11,8

116 209,4

14

201

0,0

201

1 467,3

0,0

1 467,3

17

7 160

4,0

7 156

91 907,1

25,9

91 881,2

19

2 915

1,0

2 914

28 523,7

22,9

28 500,8

386

0,0

386

3 273,9

0,0

3 273,9

185 186

50

185 136

1 407 279,1

236,7

1 407 042,4

% niewykonanych kilometrów

0,017%

N

% niewykonanych kursów

0,027%

Kursy
wykonane
rok
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Kilometry
zaplanowane
rok

Kilometry
niewykonane w
roku z winy
przewoźnika

Kursy
zaplanowane rok

Linia
autobusowa

Kilometry
wykonane rok

Tabela z przedstawieniem wskaźnikowych przychodów na poszczególne linie w roku 2014r.
wraz z wysokością dopłaty do wykonanych kilometrów – zgodnie z umową
Zestawienie wskaźnikowe przychodów na linie w 2014r.

Linia
autobu
sowa

KM
wykonane
na linii w
roku

% udział linii
w pracy
przewozowej

Przychód na linie dane z systemu
SEKAM

% udział linii
w
przychodach

Dopłata do km
miasto wg pracy
przewozowej

Sprzedaż
biletów
papierowych

Wskaźnikowy
przychód na
linię

1

116 919,1

8,31%

376 609,55 zł

8,45%

2

116 095,0

8,25%

300 783,12 zł

6,75%

3

318 672,1

22,65%

1 279 793,23 zł

28,70%

4

321 737,5

22,87%

1 276 468,62 zł

28,63%

6

16 041,9

1,14%

22 975,83 zł

0,52%

7

90 623,5

6,44%

198 221,71 zł

4,45%

8

160 228,8

11,39%

417 800,97 zł

9,37%

9

25 392,0

1,80%

39 292,46 zł

0,88%

12

116 209,4

8,26%

306 319,88 zł

6,87%

14

1 467,3

0,10%

5 154,35 zł

0,12%

17

91 881,2

6,53%

186 433,05 zł

4,18%

19
N

28 500,8
3 273,9

2,03%
0,23%

44 610,50 zł
4 060,53 zł

1,00%
0,09%

62 118,52 zł

12 049,18 zł
1 096,74 zł

118 778,21 zł

7 135,58 zł

100,00%

4 458 523,80 zł

100,00%

3 066 699,78 zł

1 204 235,86 zł

8 729 459,44 zł

1 407 042,4

254 829,41 zł
253 033,16 zł
694 557,32 zł
701 238,42 zł
34 963,90 zł
197 517,19 zł
349 224,46 zł
55 342,78 zł
253 282,59 zł
3 198,03 zł
200 258,40 zł

101 721,28 zł
81 240,75 zł
345 668,87 zł
344 770,91 zł
6 205,71 zł
53 539,18 zł
112 846,97 zł
10 612,79 zł
82 736,22 zł
1 392,18 zł
50 355,09 zł

Poniżej w tabeli przedstawiono przychód brutto z kart miejskich i biletów papierowych
sprzedanych w kioskach i przez kierowców w autobusach w 2014r.
Przychód brutto
Bilety papierowe (brutto)
Suma łączna z
z Karty Miejskiej
(METEOR)
Miesiąc
KM i biletów
i biletów z
brutto
drukarek
normalne
ulgowe
kierowców
styczeń
68 041,85 zł
573 267,76 zł
394 095,96 zł 111 129,95 zł
luty
33
296,98
zł
22
996,98
zł
444 684,53 zł
388 390,58 zł
marzec
61 211,33 zł
37 628,83 zł
513 167,46 zł
414 327,31 zł
kwiecień
74 789,68 zł
46 499,18 zł
518 800,87 zł
397 512,02 zł
maj
59 559,75 zł
49 979,75 zł
492 084,53 zł
382 545,03 zł
czerwiec
362 992,51 zł
69 131,90 zł
49 196,90 zł
481 321,31 zł
lipiec
37 825,18 zł
26 440,18 zł
383 843,62 zł
319 578,27 zł
sierpień
68 227,73 zł
45 469,98 zł
390 651,43 zł
276 953,73 zł
wrzesień
53 209,38 zł
45 274,38 zł
464 636,22 zł
366 152,46 zł
październik
54 482,18 zł
36 744,48 zł
498 641,31 zł
407 414,66 zł
listopad
46
911,48
zł
40
871,48
zł
475 597,74 zł
387 814,79 zł
grudzień
36 938,98 zł
28 377,43 zł
426 062,88 zł
360 746,48 zł
4 458 523,80 zł
706 714,48 zł 497 521,38 zł 5 662 759,66 zł
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733 160,23 zł
635 057,03 zł
2 320 019,43 zł
2 322 477,95 zł
64 145,44 zł
449 278,08 zł
879 872,41 zł
105 248,04 zł
642 338,68 zł
9 744,55 zł
437 046,53 zł

12 292,85 zł

Wykres przychodu na kilometr przejazdu autobusu w poszczególnych miesiącach
w latach 2012 -2014
Przychód brutto na kilomert przejazdu autobusu w 2012r, 2013r, 2014r.
7,00 zł

6,50 zł

6,00 zł

5,50 zł

- rok 2012
- rok 2013
- rok 2014

5,00 zł
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4,50 zł

Wykres z przychodów w poszczególnych miesiącach z Karty Miejskiej i biletów
papierowych.

Przychody z kart miejskich i z biletów papierowych w 2014r.
640 000,00 zł
610 000,00 zł
580 000,00 zł
550 000,00 zł
520 000,00 zł
490 000,00 zł
460 000,00 zł
430 000,00 zł
400 000,00 zł
370 000,00 zł
340 000,00 zł
310 000,00 zł
280 000,00 zł
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250 000,00 zł

Przybliżona liczba przewiezionych pasażerów przypadająca na poszczególne linie
komunikacyjne w 2014r. wg. % udziału linii w przychodach.
Zestawienie ilości przewiezionych pasażerów w 2014 r. na poszczególnych liniach

Linia
autobusowa

KM wykonane na
linii w roku

% udział linii w
przychodach

Wskaźnikowa ilość
przewiezionych pasażerów

1

116 919,1

8,45%

436 873

2

116 095,0

6,75%

348 913

3

318 672,1

28,70%

1 484 582

4

321 737,5

28,63%

1 480 725

6

16 041,9

0,52%

26 652

7

90 623,5

4,45%

229 941

8

160 228,8

9,37%

484 656

9

25 392,0

0,88%

45 580

12

116 209,4

6,87%

355 336

14

1 467,3

0,12%

5 979

17

91 881,2

4,18%

216 265

19

28 500,8

1,00%

51 749

N

3 273,9

0,09%

4 710

1 407 042,4

100,00%

5 171 962

Analizując jednocześnie powyższą jak i poniższą tabelę wynika, że w 2014r. przewieziono
o około 44 844 pasażerów mniej niż w 2013r.
Poniższa tabela przedstawia ilości przewożonych osób na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Ilość przewiezionych pasażerów w komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 2010 - 2014

Rok

Ilość pasażerów

Porównanie %
rok do roku

Porównanie %
do 2009

Różnica

Różnica

2010

6 306 830

100,00%

0

100,00%

0

2011

5 264 744

83,48%

-1 042 087

83,48%

-1 042 087

2012

5 211 087

98,98%

-53 657

82,63%

-1 095 744

2013

5 216 806

100,11%

5 719

82,72%

-1 090 025

2014

5 171 962

99,14%

-44 844

82,01%

-1 134 868

Poniżej w tabeli przedstawiono informację o ilości zarejestrowanych pasażerów wg. ilości
przejechanych przystanków (dane z odbić kart miejskich). Z poniższej tabeli widać, że ponad
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28% pasażerów korzysta z przejazdów krótszych niż 4 przystanki (są to przejazdy o niższych
opłatach za przejazd).
Ilość przewiezionych pasażerów w 2014r. według ilość przejechanych przystanków - osoby, które odznaczyły
swoje wejścia i wyjścia z autobusie
Ilość przystanków

Razem pasażerów

0

356

1

51 375

2

127 667

3

167 450

4

168 319

5

177 548

6

123 248

7

95 952

8

75 872

9

53 936

10

47 057

11

38 933

12

26 476

13

15 721

14

10 688

15

8 107

16

8 366

17

5 723

18

5 260

19

3 106

20

2 651

21

2 388

22

1 690

23

2 230

24

1 253

25

1 621

26

1 724

27

1 386

28

1 085

29

767

30

841

31

489

32

210

33

97

34

43
1 229 635

57

Sumy

%

346 848

28,21%

882 787

71,79%

1 229 635

100,00%

2.1.10. Edukacja publiczna
W 2014 roku prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem samorządowych placówek
oświatowych, w tym m.in.:
w zakresie oświaty i wychowania :
1) W okresie sprawozdawczym prowadzono sprawy organizacyjne związane
z funkcjonowaniem samorządowych placówek oświatowych, w tym:
- opracowano i zatwierdzono wytyczne do projektów organizacyjnych na rok szkolny
2014/2015 szkół podstawowych i gimnazjów,
- wdrożono system informatyczny iArkusz, który stanowi narzędzie do przygotowania
projektu organizacyjnego przez placówki,
- analizowano oraz zatwierdzono, przedstawione przez dyrektorów placówek, projekty
organizacyjne szkół i przedszkola na rok szkolny 2014/2015, stosując program iArkusz
- analizowano i zatwierdzano aneksy – zmiany do projektów organizacyjnych placówek
oświatowych, wykorzystując program Arkusz,
- koordynowano i ustalano na bieżąco godziny nauczania indywidualnego w szkołach
podstawowych i gimnazjach,
- dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 2 szkół podstawowych
– Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła
Podstawowa, 1 przedszkola niepublicznego „Blue Kids” oraz zmiany wpisów placówek
„Domowe Przedszkole” i „Akademia Przedszkolaka” (przekształcenie z punktu
przedszkolnego na przedszkole),
- dokonano wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2 żłobków – Żłobek
„Flexkids” oraz Żłobek „Klub dziecięcy Melodica”,
- na okres od stycznia do czerwca 2014r. wydano 721 pozytywnych decyzji w sprawie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym 2 na zasiłek szkolny oraz
12 decyzji po ponownym rozpatrzeniu wniosków przesłanych do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, natomiast na okres od września
do grudnia 2014r. - 652 pozytywnych decyzji oraz 68 decyzji negatywnych, w tym 1
na zasiłek szkolny. Nie rozpatrzono 13 wniosków z uwagi
na brak pełnej
dokumentacji, na podstawie, której można byłoby określić dochód przypadający na
osobę w rodzinie,
- na bieżąco kontrolowano spełnianie obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat,
- na bieżąco uzupełniano Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych w ramach
zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,
- przygotowano następujące materiały na Komisję Edukacji:
• realizacja terapii pedagogicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku
szkolnym 2013/2014,
• realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014
(kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
• realizacja zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz innych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w placówkach przedszkolnych,
• realizacja terapii logopedycznej w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2013/2014,
• informacja o stanie budynków oraz potrzebach remontowych placówek
oświatowych,
• podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2014,

58

uwagi wynikające z projektów organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów
na rok szkolny 2014/2015,
• informacja w sprawie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na
doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2013r. oraz analizę organizacji i kosztów
funkcjonowania szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w kontekście
subwencji na zadania oświatowe,
• analiza funkcjonowania i finansowania placówek wychowania przedszkolnego na
terenie Tczewa,
• informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2013/2014,
• informacja z realizacji w 2013 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
• informacja z realizacji przyznanych stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce
w 2013r.,
• informacja z przebiegu Nieobozowej Akcji Lato 2014,
• informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015,
• informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
(informacja z wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu
szóstoklasistów)
udzielono upoważnień do dostępu do SIO dyrektorom szkół i placówek oświatowych
i osobom przez nich wskazanych w ilości 35 upoważnień,
przygotowano informacje zbiorcze dotyczące realizacji Rządowego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywania” w 2013r. w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach,
wystawiono 29 zaświadczenia o pobieranym stypendium szkolnym o charakterze
socjalnym,
ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów:
• IX edycja Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół
gimnazjalnych,
• X Międzygimnazjalny Konkurs „Polubić Nauki Ścisłe,
• Tczewskiego Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”,
• Konkurs Matematyczny „Gryfik” organizowany dla szkół miejskich.
•

-

-

2) w zakresie spraw pracowniczych
- przeprowadzono egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wydano akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego w wyniku zdanego egzaminu - 20 nauczycieli,
- przygotowano 16 umów zleceń dla nauczycieli ekspertów biorących udział w pracach
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego,
- przygotowano 7 umów zleceń dla nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w
szkołach podstawowych na realizację projektu „Mały Mistrz”,
- prowadzono sprawy związane z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Tczewa
dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, nagrody otrzymało 15 nauczycieli,
- przygotowano wnioski o przyznanie medalu Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Pani Gabrieli Matysiak Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dla Pana Jana Kura dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7.
Medale zostały przyznane.
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- wystawiano 19 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom zatrudnionym
w poprzednich strukturach organizacyjnych oświaty na podstawie dokumentów
znajdujących się w archiwach Urzędu Miejskiego w tym wyjaśnienia do wcześniej
wystawionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- prowadzono sprawy związane z organizacją przeprowadzenia konkursów na stanowisko
dyrektora Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2,
- przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych,
3) w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych
- realizowano sprawy związane z przyznaniem stypendiów uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów, dokonano podziału środków finansowych na stypendia za wyniki w nauce
oraz za osiągnięcia sportowe pomiędzy szkoły podstawowe i gimnazja,
- przyznano 18 nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Tczewa za wybitne osiągnięcia
w nauce i artystyczne na podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży,
- prowadzono sprawy związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa,
- dokonano zestawienia jednostkowych planów dochodów i wydatków przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów na rok 2015,
- przygotowano dokumentację i materiały kalkulacyjne stanowiące podstawę do projektu
budżetu miasta na 2015 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu,
- dokonano likwidacji pozostałych środków w użytkowaniu, ujętych w księdze
inwentarzowej Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”, na łączną kwotę
6.075,42 zł,
- analizowano i przedstawiono propozycje podziału środków finansowych pomiędzy
poszczególne placówki na podstawie subwencji oświatowej oraz dopłaty z budżetu gminy,
- przygotowano materiały kalkulacyjne do 2 korekt budżetu miasta na rok 2014 w zakresie
oświaty,
- nadzorowano organizację zimowego i letniego wypoczynku w mieście dla dzieci
i młodzieży tczewskich szkół pn. „Nieobozowa Akcja Zima 2014” i „Nieobozowa Akcja Lato
2014”,
- prowadzono sprawy związane z przekazaniem środków finansowych organizatorom
wypoczynku oraz ich rozliczeniem,
- prowadzono sprawy związane z refundacją kosztów dotacji udzielonych punktom
i przedszkolom niepublicznym oraz Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia na dzieci nie będące
mieszkańcami Gminy Miejskiej Tczew, m.in. podpisano porozumienia i rozliczano koszty,
- prowadzono sprawy związane z refundacją kosztów dotacji innym gminom, na których
terenie leżą placówki przedszkolne, do których uczęszczają dzieci – mieszkańcy Tczewa,
- realizowano zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela związane z dokształcaniem
zawodowym nauczycieli m.in. sporządzono zestawienie wydatków związanych
z dokształcaniem nauczycieli,
- realizowano zadania Wydziału w zakresie comiesięcznego refundowania rodzicom
kosztów dowozu dzieci do szkół, (porozumienie) oraz współpracowano z firmą zajmującą
się przewozem osób niepełnosprawnych w zakresie dowozu uczniów do szkół,
- wydano 58 decyzji pozytywnych, 1 negatywną w sprawie dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników, 1 wniosek przekazano do Urzędu Gminy
w Tczewie,
- prowadzono sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek
niepublicznych (porozumienia, harmonogramy przekazywania środków finansowych),
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- dokonano podziału środków finansowych przydzielonych z budżetu państwa na realizację
zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli i zapewnieniem wychowania
przedszkolnego,
- dokonano zapotrzebowania, podziału oraz rozliczenia środków finansowych otrzymanych
z budżetu państwa w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w
podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne
do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe,
- otrzymano i rozliczono dotację na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom
w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” na kwotę 164 894,59 zł,
- otrzymano i rozliczono dotację w ramach Rządowego programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”, kwota w wysokości 154.180,67 zł (wsparcie
finansowe na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie
oraz w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie),
- współpracowano z Wydziałem Inwestycji i Remontów w zakresie prawidłowego
i terminowego wykonania niezbędnych prac remontowych wykonywanych w naszych
placówkach oświatowych,
- dokonano analiz wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
Tczewa,
- dokonano analizy potrzeb remontowych szkół.
4) w zakresie zadań w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów
i Rencistów
W 2014 roku z funduszu korzystać mogło 344 nauczycieli emerytów/rencistów.
W 2014 r. Komisja Socjalna miała do dyspozycji kwotę 422 698,87 zł z czego na Fundusz
Socjalny przeznaczono 303 698,87 zł natomiast na Fundusz Mieszkaniowy 119 664,33 zł.
Ogółem w roku 2014 Komisja przyznała 1032 świadczenia na łączną kwotę 279 895,14 zł
z Funduszu Socjalnego.
Udzielono 49 pożyczek na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 228 500 zł.
W 2014 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów.

2.1.11. Kultura i sport
W zakresie kultury
Podejmowano i koordynowano przedsięwzięcia w dziedzinie kultury. Prowadzono
współpracę z Centrum Kultury i Sztuki, Fabryką Sztuk, Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji,
Miejską Biblioteką Publiczną oraz organizacjami pozarządowymi:
- współorganizowano następujące przedsięwzięcia kulturalne:
• Wigilia Miejska,
- prowadzono sprawy związane z organizacją, finansowaniem i rozliczaniem imprez
kulturalnych i sportowych organizowanych przez różne jednostki we współpracy
z Urzędem Miejskim, takich jak:
• Spotkanie z Mikołajem,
• Festiwal Muzyki Słowiańskiej,
• Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej,
• Organizacja uroczystości 1 września,
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-

• Organizacja uroczystości 17 września,
• Organizacja obchodów dnia 11 listopada,
• Wigilijne Spotkanie Opłatkowe,
• Festyn „Tacy sami,”
• Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku,
• Tczewskie Święto Plonów,
prowadzono działania związane ze współpracą międzynarodową Tczewa z miastami
partnerskimi w 2014r.
05–10 lipiec – pobyt piłkarzy FSV Witten w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem
Piłkarskim „Gryf 2009 Tczew”,
30–31 sierpień – pobyt reprezentacji Litwy z okazji „Pomorskiego Święta Wisły”,
marzec, wrzesień – pobyt delegacji z Dębna.

W zakresie sportu
Podejmowano i koordynowano zadania z zakresu kultury fizycznej:
przyznano 52 nagrody i 6 stypendiów Prezydenta Miasta Tczewa zawodnikom i trenerom
za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013r.,
−
dofinansowano imprezy sportowe i rekreacyjne współorganizowane przez Urząd Miejski,
−
pozyskano środki finansowe na dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów w
ramach projektu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w Sportowej Szkole
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, w Szkole Podstawowej Nr 10 z
Oddziałami Integracyjnymi oraz w Szkole Podstawowej Nr 11 w Tczewie.
−
dofinansowano udział zawodników w rozgrywkach ogólnokrajowych:
• półfinał i finał Mistrzostw Polski Juniorek – MKS Sambor,
• X Ogólnopolska Gimnazjada w Piłce Ręcznej Chłopców – uczniowie Gimnazjum Nr 3,
• Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Federacji WFF WBBF Polnad w kulturystyce,
fitness i Fit-Kid,
• Ogólnopolski Finał Czwórboju Lekkoatletycznego – zespół dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej Nr 10 z OI oraz zespół chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 11,
• Mistrzostwa Europy Weteranów w Rzutach – Grzegorz Tyrolski,,
• Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w Radioorientacji Sportowej,
• Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce,
• Mistrzostwa Europy w Pool Bilard – Michał Statkiewicz,
• Mistrzostwa Świata w triathlonie – Daniela Kamińska,
• Mistrzostwa Świata w Radioorientacji Sportowej,
−

2.1.12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2014 roku prowadzono sprawy związane z udzielaniem dotacji na realizację zadań
własnych gminy w zakresie edukacji, wychowania, opieki, kultury, sportu, kultury fizycznej
i ochrony zdrowia; w tym:
• prowadzeniem dokumentacji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) przyjmowaniem i kompletowaniem wniosków,
b) sporządzaniem umów,
c) opracowaniem jednostkowych planów finansowych,
d) czuwaniem nad terminowym rozliczeniem,
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e) opracowywaniem informacji o realizacji programu współpracy pomiędzy
samorządem miasta Tczewa a organizacjami pozarządowymi.
• kontrolą nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków i rozliczaniem dotacji
przyznanych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe.
• prowadzeniem ewidencji organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Miejskiej Tczew.
Dom Organizacji Pozarządowych
Wg stanu na dzień 01.01.2015r. zawarto 18 umów na siedzibę stałą lub wynajmowaną
godzinowo. Uwzględnić należy jeszcze dwie organizacje współpracujące z posiadającymi
siedzibę w Domu Organizacji Pozarządowych, a także wykorzystanie powierzchni jako
magazynowej przez - Fabrykę Sztuk.
LISTA
ORGANIZACJI
MAJĄCYH
SWOJĄ
POZARZĄDOWYCH (PL. ŚW. GRZEGORZA 5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIEDZIBĘ

W DOMU

ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - WTZ
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - rehabilitacja
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
UKS „Centrum” Tczew
Stowarzyszenie „Razem i Odpowiedzialnie”
Polski Związek Niewidomych
Fundacja dla Tczewa
Chór Męski „ECHO”
Harcerska Orkiestra Dęta
Stowarzyszenie „KOLORY ŻYCIA”
Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana”
Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „BRAMA”
Polskie Centrum Mediacji
Grupa Działania „AA”
Grupa Działania „G.AA”
Tczewski Klub Krótkofalowców
Klub Inteligencji Katolickiej o/Tczew

2.1.13. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Za stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście odpowiada Komenda Powiatowa
Policji oraz Straż Miejska, natomiast za stan bezpieczeństwa pożarowego Powiatowa
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.
Corocznie na sesji Rady Miejskiej podmioty odpowiedzialne za stan porządku
i bezpieczeństwa przedkładają swoje sprawozdania.
Szczegółowa informacja Komendy Powiatowej Policji w Tczewie o stanie bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta Tczewa za 2014 rok została przedstawiona na sesji Rady
Miejskiej w Tczewie poświęconej bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w miesiącu
czerwcu 2014 roku – w punkcie 9 porządku obrad sesji.
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Straż Miejska
W 2014r. Straż Miejska w Tczewie odnotowała 10.531 interwencji z tego :
• zgłoszonych przez mieszkańców miasta - 6.865
• Operatorów Monitoringu - 2.029
• Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie - 1.637
W ramach interwencji między innymi pouczano oraz karano osoby wykraczające przeciwko
porządkowi publicznemu, instytucjom, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu, urządzeniom
publicznym itp. Szczegółowe rozliczenie podejmowanych interwencji obrazuje poniższa
tabela:
Ustawa Kodeks Wykroczeń
Wykroczenia przeciwko:

Pouczenia

liczba

Porządkowi i spokojowi publicznemu
Instytucjom państwowym
,samorządowym i społecznym
Bezpieczeństwu osób i mienia
Bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji w tym :
● Urządzenia rejestrujące -monitoring
● Inne urządzenia
osobie
zdrowiu
mieniu
Interesom konsumentów
Obyczajności publicznej
Urządzeniom użytku publicznego
Szkodnictwo leśne ,polne, ogrodowe
Ustawa o ochronie zdrowia –palenie
tytoniu w miejsc. zabronionych
Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
Ustawa o ochronie zwierząt
Ustawa o odpadach
Ustawa Prawo ochrony środowiska
Ustawa prawo o miarach
Ustawa Prawo wodne
Ustawa o ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zak.
Ustawa o ochronie przyrody
Aktach prawa miejscowego
Innych

Wnioski
do sądu

Mandaty

Sprawy
przekazane
innym
organom

kwota

Razem

767
0

22
1

2.450
500

3
1

45
0

837
2

89
784

41
461

3.300
45.850

8
99

14
3

152
1.347

188

178

21.800

26

2

394

0

0

0

0

0

0

0
21
2
0
100
182
0
29

0
3
0
0
32
132
0
17

0
300
0
0
2.400
10.400
0
1.000

0
2
0
0
0
8
0
0

0
10
3
0
4
3
0
0

0
36
5
0
136
325
0
46

597
43

678
5

52.800
700

23
1

13
45

1.311
94

0
9
0
0
4
1

0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
200

0
0
0
0
0
0

0
1
3
0
0
1

0
10
3
0
4
5

0
0
18
2.646

0
0
0
1.395

0
0
0
119.900

0
0
0
145

1
0
57
203

1
0
75
4.389

RAZEM
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Tczewie zostało przedstawione
na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2015r. – w punkcie 9 porządku obrad sesji.
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2.1.14. Opieka społeczna i zdrowie
1. W zakresie opieki społecznej
Zadania z zakresu opieki społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tczewie. Wsparciem systemu pomocy społecznej wynikającego z ustawy o pomocy
społecznej i ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania” objęto w 2014 roku – 2.149 rodzin składających się z 5.009 osób (8,5 % ogółu
mieszkańców).
Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS zostało przedstawione Radzie Miejskiej w
Tczewie na sesji w miesiącu kwietniu 2014 roku.
2. W zakresie zdrowia
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 corocznie przeznacza środki finansowe na
promocję zdrowia. W roku 2014 udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiego na
dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV
„Chronię życie przed rakiem” w wysokości 20.000,- zł dla mieszkańców miasta Tczewa –
zaszczepiono 176 osób.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Zgodnie z Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca 2014r. gmina została
zobowiązana do realizacji programu ,,Karta Dużej Rodziny”. Aktualnie obowiązującym aktem
normatywnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta
Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Karta Dużej Rodziny jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymuje dotację celową z
budżetu państwa na finansowanie programu.
W okresie od 16 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r. przyjęto 173 wnioski o przyznanie
Karty Dużej Rodziny łącznie wydano 808 kart.
W roku 2014 na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymaliśmy
dotację w wysokości 1 546,68 zł.
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Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r.
wprowadzona została ,,Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej”. Uchwała weszła w życie
01.01.2014 roku. Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej adresowana jest do rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew 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. Karta wydawana jest na okres 3 lat, z wyjątkiem osób
uczących się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, karta wydawana jest na okres 1 roku.
Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w Wydziale Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.
Do Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej włączyło się 10 Instytucji oferujących rabaty.
W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wnioski o przyznanie karty złożyło 251 rodzin
wielodzietnych. Łącznie wydanych zostało 1303 karty.
Ponadto w 2014r. koordynowano działalność wynikającą z gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:
• zapewniono obsługę organizacyjną pracy GKRPA,
• przyjmowano wnioski o skierowanie na przymusowe leczenie osób uzależnionych od
alkoholu,
• prowadzono nadzór i kontrole w zakresie rozliczeń i zasadności wydatkowanych
środków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych znajduje się w punkcie 3 niniejszego sprawozdania.
Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r. było przedmiotem
obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2015r.

2.1.15. Promocja i polityka informacyjna
W 2014 roku w ramach promocji, polityki informacyjnej i współpracy z mediami prowadzone
były różnego rodzaju działania, które można podzielić na :
1. Zadania dot. współpracy z mediami
• realizacja polityki informacyjnej miasta
• bieżące informowanie prasy o działaniach prezydenta i samorządu miasta
• przygotowywanie i prowadzenie konferencji prasowych
• utrzymywanie stałych kontaktów z lokalnymi i regionalnymi mediami
• przygotowywanie odpowiedzi prezydenta i odpowiadanie na pytania mediów,
• przekazywanie mediom serwisu prasowego,
• monitorowanie informacji w mediach nt. samorządu miasta,
• przygotowywanie sprostowań, polemik, wyjaśnień do informacji medialnych
• współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w celu sprawnego i rzetelnego
przekazywania informacji mediom.
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2. Zadania informacyjno-promocyjne
• wydawanie „Panoramy Miasta”
• przygotowywanie publikacji informacyjnych np. w formie broszur, ulotek, folderów,
katalogów itp.,
• administrowanie
i
redagowanie
miejskiego
portalu
internetowego
www.wrotatczewa.pl,
• przygotowywanie i wysyłanie newslettera,
• przygotowywanie artykułów promocyjnych do publikacji zewnętrznych,
• współpraca w organizowaniu imprez związanych z urzędem, przygotowywanie
zaproszeń, plakatów, informacja o imprezach,
• wykonywanie i archiwizacja materiału fotograficznego z ważniejszych wydarzeń
i imprez na terenie miasta,
• przygotowywanie, realizacja i dystrybucja gadżetów promocyjnych i reklamowych
miasta,
• obsługa techniczna i współorganizacja działań promocyjnych miasta,
• koordynacja spraw związanych z udzielaniem honorowego patronatu prezydenta
Tczewa.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Informacje dotyczące pracy samorządu miasta, Urzędu Miejskiego, a także działalności
podległych mu jednostek przekazywane są społeczeństwu oraz mediom na wiele sposobów.
Podstawowe to:
• strona internetowa www.wrotatczewa.pl
• Bezpłatny Biuletyn Informacyjny „Panorama Miasta”
• konferencje prasowe i cotygodniowe serwisy informacyjne
• informacje przekazywane dziennikarzom na bieżąco, w miarę potrzeb (głównie
mailowo i telefonicznie)
„Panorama Miasta”
„Panorama Miasta” to ukazujący się od 1993r. bezpłatny biuletyn informacyjny
samorządu miasta Tczewa. Wydawana jest co miesiąc. W 2014r. nakład wynosił 6.000
egzemplarzy.
Co miesiąc pismo dostarcza informacji na temat tego, czym zajmuje się Urząd Miejski
i samorząd lokalny. Znajdują się w nim: wywiady, informacje z minionej sesji Rady Miejskiej,
program kolejnej, informacje o inwestycjach miejskich, planowanych zmianach w mieście o
imprezach i ważnych wydarzeniach. Artykuły urozmaicane są fotografiami, tabelami,
wykresami i in.
Do niemal każdego numeru „Panoramy Miasta” dołączany jest dodatek z uchwałami
Rady Miejskiej podjętymi podczas sesji. Dzięki temu mieszkańcy Tczewa na bieżąco mogą
kontrolować zmiany w prawie lokalnym.
Zawartość merytoryczna pisma jest każdorazowo konsultowana z Radą Programową
„Panoramy Miasta” w skład której w 2014 r. wchodzili:
Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący Rady Programowej, radny Rady Miejskiej
Barbara Kamińska – radna
Włodzimierz Mroczkowski - radny
Zbigniew Urban - radny
Zenon Drewa – wiceprezydent Tczewa
Katarzyna Mejna – sekretarz miasta
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Małgorzata Mykowska - redaktor naczelna „PM”.
„Panorama Miasta” jest pismem bezpłatnym dla odbiorców, a finansowanym
z budżetu miasta. Kolportażem zajmuje się Urząd Miejski. Biuletyn trafia do kilkunastu
punktów w mieście, jest także rozdawany przez harcerzy z tczewskiego Hufca ZHP.
Biuletyn jest wysyłany do związanych z Tczewem osób i instytucji na terenie całego
kraju i za granicą. Otrzymują go: honorowi obywatele Tczewa, przedstawiciele miast
partnerskich, redakcje znanych periodyków, media lokalne i wojewódzkie oraz inni zasłużeni
dla miasta tczewianie. Egzemplarz przekazywany jest także do: Biblioteki Narodowej
w Warszawie, Krakowie oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Biuletyn przesyłamy także
do zaprzyjaźnionych urzędów miast i gmin (Wejherowo, Gdynia, Poznań, Pelplin, Kraków,
Białystok, Warszawa, Starogard Gdański, Dębno, Gdańsk, Kwidzyn, Gniew, Urząd
Marszałkowski woj. Pomorskiego) oraz do Niemiec.
„Panorama Miasta” zamieszczana jest także na miejskiej stronie internetowej
www.wrotatczewa.pl
Miejska strona internetowa www.wrotatczewa.pl
Strona zawiera najważniejsze informacje o mieście i samorządzie Tczewa,
o sprawach, które można załatwić w Urzędzie Miejskim. Została uruchomiona w listopadzie
2012r. zastępując stronę www.tczew.pl
Na stronie głównej znajdują się aktualności dotyczące miasta i samorządu Tczewa. Jest też
film o Tczewie, wirtualny spacer po mieście oraz wirtualna mapa.
Pod zakładką wrota można przejść do podstron:
• e-urząd – to podstrona przeznaczona przede wszystkim dla klientów Urzędu
Miejskiego tutaj można znaleźć i pobrać niemal wszystkie wzory podań, wniosków,
umów, zgłoszeń, deklaracji i innych potrzebnych dokumentów. Tutaj również
znajduje się elektroniczna książka podawcza,
• e-kultura – zapowiedzi z imprez i relacje z nich, linki do Fabryki Sztuk, Centrum
Kultury i Sztuki oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• e-sport – zapowiedzi i relacje z imprez sportowych, informacje o instytucjach i
klubach zajmujących się działalnością sportową,
• e-szkoła – informacje dotyczące edukacji oraz elektroniczny dziennik lekcyjny, a także
informacje o działających w Tczewie placówkach edukacyjnych – szkołach,
przedszkolach, żłobkach (adresy, numery telefonów, strony internetowe itp.),
• e-gospodarka – informacje gospodarcze, Dom Przedsiębiorcy,
• e-turystyka – zabytki, przystań, informacja turystyczna, hotele i miejsca noclegowe,
• e-zdrowie – dyżury aptek, placówki, służba zdrowia.
Pod zakładką wydarzenia – znajdują się informacje dotyczące imprez, miejski kalendarz
imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
Pod zakładką miasto umieszczone zostały informacje na temat ciekawych miejsc w Tczewie,
miast partnerskich Tczewa, liczby ludności Tczewa, hejnał miasta, informacje dla
rowerzystów, Strategii Rozwoju Miasta do 2020r., rewitalizacji, bezpieczeństwa,
elektroniczna wersja ,,Panoramy Miasta”, miasta partnerskie i zaprzyjaźnione, okręgi
wyborcze, System Informacji Przestrzennej (SIP), Budżet Obywatelski, Tczewskie planty.
Pod zakładką urząd, znajdziemy m.in. informacje dotyczące Rady Miejskiej, struktury Urzędu
Miejskiego, jednostek organizacyjnych, zarzadzania kryzysowego, Pracowni Edukacji
Ekologicznej, Młodzieżowej Rady Miasta, projektów unijnych, Domu Organizacji
Pozarządowych, Miejskiego Programu Opieki nad zabytkami, zagospodarowania
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przestrzennego, karty miejskiej, Domu Przedsiębiorcy, nagród i wyróżnień, Elektroniczna
Skrzynka Podawcza (ESP). Jest też wirtualna mapa ratusza, ogłoszenia, informacje o
zamówieniach publicznych i przetargach.
Pod zakładką odpady- m.in. harmonogram odbioru odpadów, deklaracje i wzory wniosków,
regulamin utrzymywania czystości porządku na terenie gminy miejskiej Tczew, wykaz aptek
zbierających przeterminowane leki od mieszkańców gminy miejskiej Tczew .
Konferencje prasowe i serwisy informacyjne
Co tydzień, organizowane są konferencje prasowe z udziałem prezydenta miasta
i jego zastępców. Podczas konferencji dziennikarze otrzymują bieżące, aktualne informacje
na temat działań samorządu miasta Tczewa. Informacje te otrzymują droga mailową również
te redakcje, które nie uczestniczą w spotkaniach. W razie potrzeby informacje przekazywane
są na bieżąco (poza konferencjami). Otrzymują je regularnie:
• „Polska. Dziennik Bałtycki”,
• „Gazeta Tczewska”,
• „Gazeta Wyborcza”
• „Wieści z Kociewia”
• „4Biznes”
• „Kociewski Kurier Tczewski”
• Polskie Radio, Pr. IV
• Radio Gdańsk,
• Radio Głos,
• Radio Plus
• Radio RMF FM
• Radio Zet
• TVN
• TV Polsat
• TVP Gdańsk,
• Telewizja Tetka.
• Telewizja Vectra
• Portal internetowy: www.tcz.pl
• Portal internetowy: www.portalpomorza.pl
• Portal internetowy: www.naszemiasto.pl
• Portal internetowy www.wrotapomorza.pl
•
Lista mediów otrzymujących serwis informacyjny jest otwarta i w miarę potrzeb poszerzana.
Przekazane informacje są wykorzystywane przez dziennikarzy, co możemy śledzić na łamach
prasy, a także w radiu, telewizji i internecie.
Dziennikarze często korzystają z pomocy Biura Rzecznika Prasowego – zwracając się
po określone informacje. Przedstawiciele mediów są informowani i zapraszani na
uroczystości, spotkania, konferencje których organizatorem lub współorganizatorem jest
samorząd miasta.
Z Radiem „Głos” oraz Telewizją TeTka w 2014r. podpisane zostały umowy o współpracy
w zakresie przekazywania informacji.
Publikacje promocyjno-informacyjne
Biuro Rzecznika Prasowego bierze udział lub redagowaniu bądź przygotowuje informacje do
dodatków tematycznych, reklamowych ukazujących się w gazetach i czasopismach,
a dotyczących Tczewa. Przykładami są:
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•
•
•
•
•

Polska. Dziennik Bałtycki
Gazeta Tczewska/ Dziennik Pomorza
Magazyn Pomorski
Kociewski Kurier Tczewski
Express Biznesu

Publikacje przygotowane w roku 2014
przygotowywanie i projekt graficzny dyplomów, życzeń i podziękowań z okazji
urodzin, jubileuszy,
zorganizowanie stoiska turystyczno- informacyjnego na Inauguracji Sezonu
Turystycznego w Toruniu,
pomoc finansowa w organizacji rajdu starych samochodów,
monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu,
dofinansowanie zakupu statuetek w kwocie 550 zł,- na Ogólnopolski Turniej Tańca
o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa,
podpisanie Karty Poparcia Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej,
zakupiono iPoda na Dzień Strażaka,
pomoc finansowa w kwocie 500 zł,-na Zjazd Strzebielnikowców,
zadeklarowano wsparcie finansowe w kwocie 80 000 zł,- dla drużyny koszykówki,
sfinansowano rejs statkiem dla dzieci VI klas Szkół Podstawowych,
przygotowano dyplom i nagrodę na V Jubileuszowy Zjazd Akordeonistów,
dofinansowano Galę 56-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK,
sfinansowano Promocję Miasta podczas obchodów Dnia Maszynisty,
prezentacja miasta na portalu internetowym – polskiemiasto.tv,
ufundowano kamerę Manta na VI Konkurs Fotograficzny ,,Wakacje z aparatem”,
sfinansowano koszty transportu do pomocy multimedialnej (wynajmu tabloidu),
na bieżąco są uzupełniane i aktualizowane gabloty przed Urzędem Miejskim i na
dworcu PKP w Tczewie ta ostatnia - dzięki dobrej współpracy z naczelnikiem PKP
będące do dyspozycji Biura, w których eksponowane są informacje o mieście, m.in.
ważne telefony, instytucje. Znajduje się tam mapa miasta, zdjęcia zabytków oraz
ciekawostki promocyjne. Są to informacje szczególnie istotne dla osób
przyjeżdżających do Tczewa po raz pierwszy oraz dobry sposób na zaprezentowanie
miasta w miejscu często uczęszczanym. Wystrój gablot jest zmieniany w zależności od
zapotrzebowania turystów oraz Biura Promocji.
Zakup publikacji dotyczących miasta i regionu m.in.:
• ,,Album tczewski. Fotografie do 1945r. cz.1 i 2” – Józefa . Golickiego,
• Album ,,W delcie Wisły” Józefa Ziółkowskiego,
• Publikacja książkowa ,,Rocznik Tczewski”,
• ,,Album tczewski. Fotografie po 1945r.”-Józefa Golickiego,
W 2014r. w ramach działań promocyjnych współpracowano m.in. z :
• Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie”,
• Fabryką Sztuk,
• Tczewskim Towarzystwem Kulturalnym "Brama" ,
• Kociewskim Kantorem Edytorskim,
• Centrum Kultury i Sztuki,
• Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji,
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• Hufcem ZHP,
• Organizacjami pozarządowymi.
Patrona Prezydenta Miasta :
W 2014 roku Prezydent miasta Tczewa udzielił patronatu w następujących imprezach:
całoroczny cykl 9 turniejów bilardowych
Gala ,,Kociewskie Pióro 2013”;edycja Turnieju Talentów
X Jubileuszowy Przegląd Twórczości Teatralnej ,,Życie to teatr”
Jubileusz 90-lecia Klubu Sportowego ,,Wisła”
Konkurs ,,Kociewskie jadło chętnie by się zjadło”
Majówka oraz 40- lecie powstania Osiedla Witosa”
Publikacja książki dr Henryka Kuli pt: Mosty tczewskie”
18 obóz językowy, z językiem angielskim
XII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych;
24-godzinna sztafeta ,,Tczew biega dla Filipa”
Tczewski konkurs –Mój ulubiony wiersz
IV Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych Under Gramy
Obóz językowy z języka angielskiego
Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Pelplin
Półmaraton Rowerowy Amatorów Powiatu Tczewskiego 2014
Dzień Integracji
Święto Ulicy
Akcja Charytatywna
Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca pt: ,,Morska wyprawa z Mamą i Tatą”
Publiczna zbiórka pieniędzy ,,Ogród Nadziei 2014”
V Integracyjne Mistrzostwa Tczewa Szkół Gimnazjalnych w warcabach
Majówka 40-lecie powstania Osiedla Witosa; Turniej piłki nożnej
VII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego
I Pomorskie Święto Wisły; ,,Pożegnacie lata”
Turniej szachowy o ,,Mistrzostwo Miasta Tczewa w szachach klasycznych”
Tczewska Liga Strzelecka LOK 2014/2015
VI edycja konkursu ,,Odkrywamy talenty na Pomorzu”
,,Magia- cała prawda- sympozjum”
,,Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki?”
Bieg Nadwiślański Szlakiem Dolnej Wisły- półmaraton”
,,Przygoda z przyrodą- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny”
IV Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych ,,Nieśmy dobrą nowinę”
Multimedialna kampania edukacyjna pt: ,,Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka”
Kampania ,,Kierowco włącz myślenie, szanuj życie” pt: Bezpieczeństwo ma
pierwszeństwo”
Program badawczo- edukacyjny ,,Nowoczesne samorządy terytorialne 2015”;
Ogólnopolska akcja na rzecz chorych na padaczkę z okazji Światowego Dnia
Chorych na Padaczkę”;
Gala Finałowa wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku w Tczewie.
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Promocja gospodarcza miasta
W zakresie promocji gospodarczej miasta prowadzone są działania na dwóch polach:
1) promocja Domu Przedsiębiorcy, jego aktywności i zadań oraz współpraca
ze środowiskiem małej i średniej przedsiębiorczości,
2) wsparcie współpracy międzywydziałowej w działaniach promocyjnych związanych
z rozwojem gospodarczym i budowaniem pozytywnego wizerunku miasta.
Poniżej przedstawiono wydarzenia w 2014 roku, inicjowane i koordynowane przez Urząd
Miejski w obszarze promocji gospodarczej:
• Organizacja konkursów: „Rzemieślnik roku 2014” –konkursy skierowane do grupy
przedsiębiorców (scenariusz wydarzenia, promocja, popularyzacja, sprawy
organizacyjne).
• Organizacja konkursu: „Mój biznesplan 2014” – konkursu dla uczniów tczewskich
szkół średnich (scenariusz wydarzenia, promocja, popularyzacja, sprawy
organizacyjne).
• Organizacja, informacja i promocja drugiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w
Tczewie, który odbywał się w dniach 19 – 21 grudnia 2014 rok.
• Stała współpraca przy aktualizacji strony Domu Przedsiębiorcy www.dp.tczew.pl.
• Tworzenie plansz reklamowych na nośnik LED na węźle transportowym
Przygotowywanie materiałów do ankiet badawczych instytucji zewnętrznych i do
sprawozdań.
• Współpraca, informacja i promocja Światowego/Pomorskiego Tygodnia
Przedsiębiorczości.
• Opracowywanie ulotek informacyjnych i reklamowych oraz materiałów
promocyjnych Domu Przedsiębiorcy.
• Współudział w przygotowaniu materiałów dotyczących działań promocyjnych do
projektu „Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego
Obszaru Metropolitalnego”, w tym strony internetowej, ulotki oraz księgi znaku.
• Prezentacje gospodarcze dla potrzeb Prezydenta Miasta.
• Współpraca z firmą SkillGarden przy warsztatach tworzenia strategii rozwoju
Domu Przedsiębiorcy w Tczewie wraz z badaniem potrzeb lokalnej
przedsiębiorczości.

2.1.16 Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami związanymi z różnym dofinansowaniem zewnętrznym należy do
jednego z głównych obszarów działań związanych z rozwojem miasta.
W 2014 roku podejmowano różnego rodzaju działania związane z następującymi projektami:
I.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
I.1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
I.1.1.1. Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie
Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”
realizowany jest w latach 2007- 2013. Do końca 2013 roku zostały wykonane wszystkie
zaplanowane w projekcie zadania.
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30 stycznia 2014 roku został złożony raport końcowy.
Prowadzono czynności przygotowawcze do kontroli projektu – zebranie materiałów
i dokumentów, weryfikacja wskaźników i rezultatów projektu. Projekt był zbudowany z wielu
zadań o charakterze inwestycyjnym i społecznym i jego stopień złożoności wymagał
szczególnego podejścia do ostatecznego rozliczenia projektu. Kontrola projektu rozpoczęła
się we wrześniu 2014r.
W dniach od 10-16 września odbyła się kontrola w miejscu, przeprowadzona przez
pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego.
Do końca roku przekazywane były wymagane dokumenty, udzielane odpowiedzi, niezbędne
informacje oraz wyjaśnienia.
Ze względu na fakt, że regulamin Pchlego Targu wyklucza handlowanie używana odzieżą, a
pojawia się zainteresowanie wśród mieszkańców wymiany czy sprzedaży tego rodzaju
własnych zasobów, Prezydent Miasta podjął decyzję o organizacji kolejnego wydarzenia tego
typu, ale jego specyfiką będzie wymiana i sprzedaż odzieży używanej czy zbędnej przez osoby
prywatne, ale także podręczników, książek czy przyborów szkolnych. Wydarzenie odbyło się
w pierwszą sobotę września (06.09.2014) na placu przy murach, ul. Łazienna.
Wydarzenie zostało nazwane TARGOWISKIEM WRZEŚNIOWYM. Inicjatywa spotkała się z
dobrym odbiorem mieszkańców i postanowiono o cykliczności także tej propozycji dla
podnoszenia atrakcyjności Starego Miasta. W Targowisku wzięło udział ok. 30 wystawców.
I.1.2. Pomoc Techniczna 2007-2013
I.1.2.1. Metropolitalna platforma wymiany praktyk samorządowych
Miasto Tczew zostało włączone do projektu „Platforma Praktyk”, realizowanego przez
Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. Projekt miał na celu przedstawienie dobrych
praktyk i usług świadczonych przez administrację członków GOM.
W pierwszej połowie roku trwało zbieranie informacji dotyczących jakości, dostępności i
efektywności usług w urzędzie w obszarach: administracji, kultury, edukacji, infrastruktury
komunalnej, zdrowia, transportu. Ponadto, na zlecenie GOM, w dniach 16 kwietnia – 27
maja odbywało się ankietowanie mieszkańców. Badanie miało na celu poznanie opinii
mieszkańców o jakości, dostępności i efektywności usług publicznych.
Wyniki zbierania danych i badania ankietowego zostały umieszczone na stronie
www.pp.metropoliagdansk.pl, w celu ich upowszechnienia.
19 września w AmberExpo w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowującą projekt
"Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych", podczas której omówiono
wyniki badań jakości, dostępności i efektywności usług publicznych. Gminę Miejską Tczew
reprezentowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Tczewie. W ramach prezentacji
dobrych praktyk, na prośbę organizatorów, została zaprezentowano działalność naszego
Domu Przedsiębiorcy.
I.1.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
I.1.3.1.

Nowe centrum usługowe
Metropolitalnego

Tczewa

na

rzecz

Trójmiejskiego

Obszaru

W związku z opuszczeniem terenu przy ul. Wojska Polskiego przez jednostkę saperów, Gmina
Miejska Tczew uzyskała nowy obszar w centrum miasta, wymagający planu
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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.
Projekt rozpoczął się już w 2013 roku konkursem urbanistycznym na koncepcję
zagospodarowania terenu. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie i zaproszono do niego 26
uczestników. Ostatecznie wpłynęło 8 prac konkursowych.
Komisja konkursowa wyłoniła najlepszą z nich, jednocześnie oceniając ogólny poziom prac
jako wysoki. Zwycięzca konkursu został przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30
stycznia.
Na podstawie zwycięskiej pracy, 20 lutego z jej autorem, Panem Michałem Stangelem, firma
ARCA – Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury w Gliwicach, podpisano umowę na
wykonanie koncepcji planu zagospodarowania terenu. Oprócz koncepcji, w projekcie
wykonywano analizy ekonomiczne i plan marketingowy dla obszaru oferowanego
inwestorom.
Koncepcja planu zagospodarowania, z określeniem zasad budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej i efektywnych powiązań z systemem miejskim, z uwzględnieniem
wytycznych pokonkursowych, oraz ustaleń roboczych została dostarczona 30 czerwca
2014r., zgodnie z terminem prac. Prace koncepcyjne ujawniły poważny problem w zakresie
rozwiązania komunikacyjnego. Z tego powodu wykonano dodatkowe opracowanie dotyczące
prognozy ruchu i analizy rozwiązań alternatywnych, na podstawie wyników którego przyjęto
ostateczne rozwiązanie w koncepcji.
W wyniku analizy ekonomicznej i założeń planu marketingowego, otrzymaliśmy aktualną
diagnozę sytuacji gospodarczej miasta pod kątem warunków inwestowania z perspektywy
zewnętrznej. Na podstawie tych danych została wykonana specjalnie profilowana strona
internetowa i ulotka zachęcająca do korzystania z tej strony.
Przygotowana strona będzie zastosowana także do ofertowania innych niż jednostka
terenów inwestycyjnych w mieście. Działania marketingowe zostaną uruchomione w roku
2015.
I.1.4. Program Południowy Bałtyk
I.1.4.1. InterLoc „Podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych”
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.
Tworzone były materiały diagnostyczne i propozycje strategii międzynarodowych gmin,
plany pracy oraz pilotowa współpraca w określonych tematach.
Projekt rozpoczął się w roku 2012, kiedy to odbyły się liczne spotkania partnerów na
poziomie roboczym i o charakterze studyjnym. W roku 2013 prowadzone były dalsze prace
nad głównym celem projektu, jakim było stworzenie narzędzi wspierających rozwój
współpracy międzynarodowej gmin. Partnerzy, przy pomocy ekspertów zewnętrznych,
opracowali stronę internetową z zawartością adresowaną do zainteresowanych gmin,
zawierającą liczne wskazówki i podpowiedzi na temat współpracy międzynarodowej
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i korzyści dla gmin z otwarcia się na współpracę w obszarze przygranicznym
i transgranicznym. Adres strony - www.interloc.eu.
W dniach 06-07.05.2014 w Kwidzynie odbyło się spotkanie partnerów kończące projekt.
Gminę Miejską Tczew reprezentowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego (WRM)
i Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Tczewa Pan Krzysztof Misiewicz.
Głównym tematem spotkania była ocena postępu prac w kierunku osiągnięcia celów
i utrzymania rezultatów projektu.
W projekcie przeprowadzono analizy i wyciągnięto wnioski co do przyczyn i przeszkód
w rozwijaniu współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju gmin. 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.
I.1.5. Program Europa Środkowa
I.1.5.1. Central MeetBike „Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach
Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru
i międzynarodowej sieci współpracy”
Projekt Central MeetBike dotyczył wdrażania ruchu rowerowego w miastach jako elementu
transportu, na rzecz zmniejszania ruchu samochodowego, zatłoczenia miast
i zanieczyszczenia środowiska.
W pierwszym roku projektu, 2012, przeprowadzone były najważniejsze zadania Tczewa
w tym projekcie, jak małe inwestycje (stojaki i wiaty rowerowe) i koncepcje rozwiązań tras
rowerowych w mieście. Materiał został poddany dyskusji w pierwszym rzędzie z zespołem
ds. polityki rowerowej w Tczewie.
Ostatnie zadanie partnerskie projektu przeprowadzono w kwietniu 2014 r.
Było to ankietowanie gospodarstw domowych, dotyczące preferencji transportowych
i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Tczewa. Za zadanie była odpowiedzialna Unia
Mobilności Aktywnej PUMA.

I.2. Europejski Fundusz Społeczny
I.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
I.2.1.1. Decydujmy Razem
W roku 2014 miał finał rozpoczęty w roku poprzedzającym projekt pod nazwą „Decydujmy
Razem”, w którym popularyzowano i wdrażano kwestie partycypacji społecznej
mieszkańców. 20.02.2014 r. w Fabryce Sztuk otwarto wystawę prac przygotowanych przez
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dotyczących zagospodarowania miasta.
Prace zostały wykonane w grudniu, w ramach warsztatów na których przedstawiano
młodzieży ważne narzędzia zarządzania miastem i przekazywano ideę, jak istotne jest
kreowanie naszego otoczenia. Młodzież chętnie pracowała w czasie warsztatów,
przedstawiając czasami niezwykłe pomysły. Współorganizatorem przedsięwzięcia była
Młodzieżowa Rada Miasta, a wystawę prac można było oglądać w holu Fabryki Sztuk do
końca marca.
Istotnym efektem projektu było podjęcia zmian w ordynacji młodzieżowej rady miasta,
na wniosek samej młodzieży.
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I.2.1.2. Klub Dziecięcy MELODICA
W czerwcu 2013r. została podpisana umowa partnerska z podmiotem prywatnym, w której
Gmina Miejska Tczew wsparła projekt „Klub Dziecięcy Melodica”. Jest to projekt
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
i informację na rzecz rekrutacji uczestników projektu oraz udzielać pomocy technicznej przy
zarządzaniu projektem.
Do końca 2013r. prowadzono prace adaptacyjne w budynku przy ulicy Rokickiej 14. Prace
polegały na przygotowaniu pomieszczeń do obecności dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.
Od tego dnia Klub Dziecięcy działał w godzinach od 7:30 do 16:30. W ramach projektu
dzieciom zapewniono opiekę, wyżywienie i zajęcia dodatkowe za symboliczną opłatę 100 zł
miesięcznie. Zatrudniono dwie nauczycielki, psychologa dziecięcego dyplomowana
pielęgniarkę. Zakupiono basen z piłkami i wyposażenie placu zabaw. Dzieci realizują program
zajęć podstawowych oraz umuzykalniających i otrzymywały posiłki.
Klub Dzieci dostawały wsparcie logopedy, rehabilitanta, prowadzone były zajęcia korekcyjne
i nauki języka angielskiego. Cyklicznie odbywały się wizyty teatrzyków.
Dziecięcy MELODICA opiekował się 15. dzieci, w tym 2. dzieci osób niepełnosprawnych,
co stanowiło maksymalną liczbę przewidzianą w ramach projektu.
I.2.1.3. Top Model współpracy w województwie pomorskim
Gmina Miejska Tczew oraz Fundacja Pokolenia uczestniczą w projekcie "Top Model
współpracy
w województwie pomorskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Projekt dotyczy wdrożenia 6 rekomendacji zawartych w „Modelu współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowych”, jaki został wypracowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.
Tczew jest jednym z sześciu gmin województwa pomorskiego, jakie uczestniczą w tym
projekcie. Liderem projektu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska.
Projekt rozpoczął się w grudniu, i będzie konstytuowany do czerwca 2015 r.
Do końca roku zawarto Porozumienie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą
w Słupsku, odnośnie wspólnej realizacji Projektu pt. „Top Model współpracy
w województwie pomorskim”
i powołano Zespół Roboczy do spraw współpracy z Jednostek Samorządu Terytorialnego
z Organizacjami Pozarządowymi, funkcjonujący dla potrzeb projektu.
Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego, na którym prezentowano i omawiano
formy i metody współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz dyskutowano nad
bieżącą współpracą Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi.

I.3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
I.3.1. Czyste powietrze Tczewa 2014
Gmina Miejska Tczew wzięła udział w kolejnej edycji programu Czyste Powietrze Pomorza.
Uchwała dotycząca przystąpienia Gminy do wojewódzkiego konkursu oraz przeprowadzeniu
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własnego konkursu, adresowanego do tczewskich mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych
oraz podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi, będącymi własnością Gminy
Miejskiej Tczew, została podjęta w lutym 2014 r.
Do konkursu mogły być zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej,
poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem, polegającej na zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory
słoneczne, kotły opalane biomasą),
- podłączeniem do sieci ciepłowniczej (węzeł i przyłącze).
Po uzyskaniu zgłoszeń mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie i następnie
dotacji, przystąpiono do realizacji założonych zadań. Wnioskodawcy, zakwalifikowani
do projektu, wykonywali je do końca października 2014 r.
W ramach projektu zrealizowano także kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu
ochrony środowiska w kontekście tematyki projektu.
Efekt rzeczowy przedsięwzięcia to likwidacja 15 kotłów opalanych węglem lub koksem oraz
zakup i montaż 10 pieców gazowych.
I.3.2. 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, a dotyczący wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej.
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.
Po przedłużającym się procesie oceny wniosków, zadanie w całości było wykonywane w roku
2014. Sprawa została przeniesiona jako zadanie 2014 roku. Rozstrzygnięcie konkursu
osiągnięto dopiero w lipcu, a podpisanie umowy na dofinansowanie miało miejsce
w listopadzie.
Po wyłonieniu wykonawcy zadania, faktyczna realizacja zadania trwała do końca roku,
a konsultacje społeczne i przyjęcie programu zostało przesunięte na rok 2015.

I.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
I.4.1. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój (edycja 2013)
I.4.1.1. Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie
Zadanie budowy ul. Nowosuchostrzyckiej zostało rzeczowo zakończone w roku 2013.
W lutym roku 2014 przeprowadzono kontrolę zadania, w wyniku której stwierdzono
o prawidłowości i zgodności z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą
Miejską Tczew.

I.5. Ministerstwo Sportu i Turystyki
I.5.1. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
I.5.1.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym
w Tczewie
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W maju 2014 r. Gmina Miejska Tczew złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie,
w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej (JTS) 2014
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości
100 000 zł. Ponieważ boisko było wykonywane w trakcie procedury oceny wniosku i procesu
podejmowania decyzji formalnych, a warunki funduszu dopuszczały udzielenie
dofinansowania dla zadania rozpoczętego i zakończonego w danym roku, przyznana dotacja,
po podpisaniu umowy podlegała już tylko na uwzględnieniu jej w rozliczeniu zadania.
W grudniu wpłynęła informacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęciu rozliczenia,
tym samym zadanie zostało ostatecznie zakończone z uznaniem w całości przyznanej dotacji.

2.1.17. Programowanie zewnętrzne
Projekty partnerskie Związku ZIT
W ramach przygotowań do przyszłego okresu programowania trwały prace nad wspólnymi
projektami partnerów Obszaru Metropolitalnego. Przygotowywane były wstępne koncepcje
programowe i odbywane warsztaty robocze. GOM prowadził projekt dotyczący stworzenia
strategii obszaru metropolitalnego i strategii projektów ZIT. Wszelkie działania w tym
zakresie odbywały się według planów i harmonogramów przygotowanych przez biuro GOM.
Idee projektowe partnerów GOM będą musiały odpowiadać na wymagania postawione
przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, który w roku 2014 był
negocjowany z Komisja Europejską.
Obszary współpracy Miasta Tczewa z Obszarem Metropolitalnym oraz partnerami ZIT to:
• wsparcie mśp, w tym poprzez rozwój i współpracę inkubatorów przedsiębiorczości;
• wzmocnienie znaczenia węzłów integracyjnych i tras dojazdowych, w tym ścieżek
rowerowych;
• rewitalizacja społecznej, gospodarcza i infrastrukturalno - przestrzenna obszarów
zdegradowanych lub zagrożonych degradacją;
• kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Do końca roku tzw. fiszki projektowe miały różny stan zaawansowania uzgodnień z zarządem
województwa. Ponieważ projekty ZIT nie podlegają trybowi konkurencyjnemu, a zgodnie
z zasadami obowiązującymi w tym okresie programowania dla obszarów metropolitalnych
– trybowi negocjacyjnemu, prace nad fiszkami będą trwały do czasu przygotowywania
konkretnych projektów do oceny, co będzie następować w kolejnych latach okresu
programowego 2014-2020.
1. Wiślana Trasa Turystyczna
Nie będący projektem ZIT, ale przygotowywany jako projekt partnerski jest także projekt,
mający za zadanie stworzenie szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR R-9).
Temat jest koordynowany przez Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. W ramach tego projektu wytyczono przebieg trasy przez Tczew,
w koordynacji z sąsiednimi terenami gminnymi. Trasa pokrywa się częściowo z trasą
biegnącą bulwarem nadwiślańskim, a następnie łączy planowaną trasę rowerową biegnącą z
ul. Gdańskiej, aby skierować się w kierunku ul. Czatkowskiej. Dla osiągnięcia właściwego
standardu trasy wymagana jest co najmniej częściowa przebudowa ul. Czatkowskiej.
Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego wykonywał studium
wykonalności dla kompleksowego przedsięwzięcia wszystkich gmin i do tego materiału
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podawane były wszelkie niezbędne dane i uzgodnienia. Zgodnie z założeniami dla
zarządzania projektem konieczne będzie w roku następnym stworzenie partnerstw
powiatowych i w takich grupach partnerskich wnioskowanie o dofinansowanie do RPO WP.
2. Strategia GOM
Stowarzyszenie GOM prowadziło w roku 2014 prace na rzecz opracowania strategii obszaru
metropolitalnego. Od czerwca przeprowadzono szereg warsztatów tematycznych i zwracano
się do partnerów Stowarzyszenia o wypełnianie kwestionariuszy, gromadzących dane i opinie
na temat sytuacji czy postrzegania uwarunkowań obszaru metropolitalnego. We wrześniu
przedstawiono wyniki diagnozy. Do końca roku dokonywane były opracowania tematyczne
dla strategii, aby mogły być one przedstawione w początku 2015 r. Strategia ma wskazywać
spójne kierunki rozwoju metropolii i wspierać planowanie partnerskich działań
długofalowych. Winna ona pokazywać także sposoby zarządzania rozwojem metropolii i
sama metropolią.
3. Program Rewitalizacji
W roku 2014 trwały intensywne prace nad stworzeniem Metropolitalnego Programu
Rewitalizacji (MPR), jako elementu programowego dla projektu ZIT obszaru metropolii. Po
licznych spotkaniach i konsultacjach pomiędzy partnerami ZIT, w sierpniu powstał projekt
MPR i został on przedstawiony Zarządowi Województwa do oceny i wyrażenia opinii co do
podejścia miast ZIT do procesu rewitalizacji w ich obszarach zdegradowanych. Jednocześnie
w lipcu został wydany projekt wytycznych dla delimitacji obszarów zdegradowanych
i tworzenia projektów rewitalizacyjnych, autorstwa Departamentu Programów Rozwojowych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Poza zasadami tworzenia projektów
podały one również harmonogram przygotowań do projektów rewitalizacyjnych.
Podjęte prace, zgodnie z tymi zasadami, wskazały na konieczność pozyskania dużej ilości
danych statystycznych dla miasta z różnych instytucji gminnych, powiatowych
i państwowych. Były to przede wszystkim: Powiatowy urząd Pracy, Komenda Powiatowa
Policji, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Skarbowy w Tczewie,
a także Wydziały Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie.
W sierpniu Prezydent Miasta powołał Gminny Zespół ds. Programu Rewitalizacji, w celu
opracowania Programu Rewitalizacji w składzie przedstawicieli następujących wydziałów UM
i jednostek gminnych: Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Spraw
Komunalnych - w zakresie inwestycji i w zakresie spraw komunalnych, Wydział Gospodarki
Mieniem Komunalnym, Straż Miejska, Konserwator Zabytków miasta Tczewa, Biuro Rzecznika
Prasowego, MOPS w Tczewie, Fabryka Sztuk.
Zadaniem zespołu polega na zbieraniu materiałów diagnostycznych, programowaniu
projektów i weryfikacji opracowanego dokumentu PR oraz monitorowanie wdrażania.
W toku prac nad przygotowaniem programu odbyło się spotkanie informujące o zadaniach
i zasadach projektów rewitalizacyjnych w tym okresie programowania. Kolejne spotkania
zostały zaplanowane po określeniu granic terenu rewitalizowanego, co jest warunkowaniem
spełnieniem określonych w wytycznych granicznych wartości wskaźników społecznych,
gospodarczych i przestrzennych. Do końca roku trwały prace nad zbieraniem
i opracowywaniem tych danych.
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2.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
W 2014 roku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowano
zadania związane z:
• rejestracją akt stanu cywilnego
• ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych,
• wykonywanie zadań z zakresu spraw wojskowych,
• ewidencją działalności gospodarczej,
• wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej

2.2.1. Zadania związane z rejestracją akt stanu cywilnego
W 2014r. sporządzono 2 285 aktów stanu cywilnego, w tym:
•
•
•

akty urodzenia
akty małżeństwa
akty zgonu

- 1 086
- 402
- 797

W 2014r. wydano 7 652 odpisów osobom zgłaszającym zdarzenia oraz wysłano ok. 3 685
odpisów do ewidencji ludności i biura dowodów osobistych.
Do przechowywanych ksiąg stanu cywilnego wpisano 603 wzmianki, których podstawą były
wyroki sądowe, decyzje administracyjne oraz oświadczenia woli i wnioski osób
zainteresowanych.
Na podstawie zawiadomień z innych urzędów stanu cywilnego wpisano do naszych ksiąg 900
przypisków o zawartych małżeństwach i zgonach oraz ok. 1 850 przypisków, których
podstawą były akty wpisane do naszych ksiąg w 2014r.
Przyjęto zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński od 416 par.
Wydano 264 zaświadczeń, w tym:
● 30 o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju,
●234 stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( śluby
konkordatowe ).
Udzielono odpowiedzi na 1 382 listy, w wyniku czego wydano łącznie 1 819 odpisów
skróconych i zupełnych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
W 2014r. przyjęto podania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego od 6 004 osób, w
wyniku czego wydano łącznie 7 324 odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzeń,
małżeństw i zgonów.
Wydano 394 decyzje administracyjne, w tym:
• na podstawie art. 28 pr. o a.s.c. - 115 ( dot. poprawy błędów pisarskich )
• na podstawie art. 73 pr. o a.s.c. - 109 ( dot. transkrypcji aktów )
• na podstawie art. 70 pr. o a.s.c. - 6 ( dot. tworzenia aktów )
• na podstawie art. 35 pr. o a.s.c. - 7 ( dot. odtworzenia treści aktów )
• na podstawie art. 36 pr. o a.s.c. - 96 ( dot. uzupełnienia treści aktów )
• na podstawi art. 4 krio - 22 ( dot. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa )
• zmiana imienia lub nazwiska – 39
W związku z wyrabianiem dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego zobowiązany był
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również sprawdzić treść każdego wniosku o wydanie dowodu osobistego z treścią aktów
wpisanych w posiadanych księgach.
W 2014r. przyjęto 187 wniosków w związku z jubileuszem długoletniego pożycia
małżeńskiego, z czego 163 parom Jubilatów wręczono nagrody pieniężne, w tym:
•
•
•
•

83 parom za 50-lecie pożycia małżeńskiego,
62 parom za 55-lecie pożycia małżeńskiego,
16 parom za 60-lecie pożycia małżeńskiego,
2 parom za 65-lecie pożycia małżeńskiego.

oraz trzem osobom wręczono nagrodę pieniężną z okazji setnych urodzin.

2.2.2. Ewidencja ludności i dowody osobiste
Lp.

Zadanie

Rok
2014

1

Dokonano czynności meldunkowych ogółem;
w tym dotyczyło spraw:
zameldowania na pobyt stały
zameldowania na pobyt czasowy
wymeldowania z pobytu stałego
zgłoszenie pobytu czasowego za granicę
2 Przepracowano akta stanu cywilnego ogółem;
z tego:
• urodzeń
• małżeństw
• zgonów
3 Zaświadczenia meldunkowe
4 Poświadczenia informacji danych osobowych i adresowych
5 Wykazy dzieci do szkół
6 Wydano zaświadczenia o prawie do głosowania
7 Wydano dowodów osobistych
8 Wysłano teczki dowodów osobistych do innych urzędów
9 Przyjęto zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydano zaświadczeń
10. Inne zaświadczenia i udostępnianie danych z akt dowodów osobistych.

4049
1757
1222
1061
9
1940
572
542
826
753
4938
13
90
8265
338
632
3165

11 Unieważniono dowody osobiste na podstawie aktu zgonu

545

dowodyosobiste
osobiste
wydane
przez
organy
( zawiadomienia
12. Unieważniono
Unieważniono dowody
wydane
przez
inneinne
organy
( zawiadomienia
wysłane wysłane
do innychdo
gmin)
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Unieważnionodowody
dowody
osobiste
własne
na podstawie
zawiadomień
otrzymanych
innych
Unieważniono
osobiste
własne
na podstawie
zawiadomień
otrzymanych
z innychzgmin
13.
14. Unieważniono dowody osobiste w związku ze zmianą danych
15. Pośrednictwo w przekazywaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego do innych gmin oraz
wydawanie dowodów osobistych nadesłanych z innych gmin.

289
1959
289
222

16. Wydano decyzji administracyjnych
17. Załatwianie spraw u klienta w związku z wydaniem dowodu osobistego

68
27834

18. Ogółem (wpłynęło) załatwiono spraw
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2.2.3. Sprawy wojskowe, obronne i pozostałe
W 2014 roku w zakresie spraw wojskowych i obronnych :
• sporządzono wykaz osób rocznika podstawowego, tj 1995 i starszego podlegających
kwalifikacji wojskowej.
• uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wosjkowej. Łącznie do
kwalifikacji wojskowej wezwano 378 osób w tym:
− rocznik podstawowy 1995 - 328 osób,
− roczniki starsze
- 45 osób,
− kobiet
- 5 osób.
Wydano 8 postanowień Prezydenta Miasta Tczewa o przymusowym doprowadzeniu osób,
które uchylały się od stwienia na kwalifikacji wojskowej, z tego 5 osób Policja doprowadziła
na kwalifikację wojskową.
Osoby, które nie stawiły się na kwalifikację wojskową zostały wpisane do do wykazu osób o
nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej.
W stosunku do osób, co do których ustalono, że nie zamieszkują pod adresem
zameldowania, wszczęto postępowania o wymeldowanie.

2.2.4. Dom Przedsiębiorcy w Tczewie - ewidencja działalności gospodarczej
Zadania Domu Przedsiębiorcy
Dom Przedsiębiorcy funkcjonujący w 2014 roku jako Biuro Wspierania Przedsiębiorczości w
strukturze Wydziału Rozwoju Miasta realizował swoje cele projektowe dotyczące wspierania
małej średniej przedsiębiorczości, rozwijania inkubatora przedsiębiorczości i promocji
gospodarczej miasta.
Przeprowadzono szereg konsultacji, szkoleń, spotkań z przedsiębiorcami. Kluczowymi
wydarzeniami placówki były:
• spotkania przedstawicieli samorządu miasta i powiatu oraz przedstawicieli świata
nauki z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami m. in. z terenu strefy
ekonomicznej w Tczewie
• spotkania edukacyjne z młodzieżą – w ramach Młodzieżowego Klubu Biznesu oraz
konkurs dla uczniów szkół średnich „Mój Biznesplan”
• spotkania dla Pań w ramach cyklu „Biznes na obcasach”
• II edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego
• konkursy adresowane do mikro i małych przedsiębiorców „Rzemieślnik roku 2014”.
W 2014 roku z sukcesem włączono się do Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
prowadzona była stała edycja newslettera internetowego, strona internetowa i profil Domu
Przedsiębiorcy na facebooku. Kontynuowano współpracę z uczelniami wyższymi
i organizacjami otoczenia biznesu. W obiekcie prowadzone były przez różne instytucje
i podmioty stałe konsultacje dotyczące pozyskiwania środków europejskich przez
przedsiębiorców, otwierania działalności gospodarczej, porady prawne i podatkowe. Stale
jest prowadzony nabór do inkubatora przedsiębiorczości. Działaniem ciągłym jest także
ofertowanie i wynajem dużej i małej sali konferencyjnych, sali coworkingu oraz powierzchni
reklamowej.
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W ciągu roku istniało w inkubatorze 9 firm. W skali roku przeprowadzono i obsłużono 104
sprawy związane z działalnością Domu Przedsiębiorcy i marketingiem gospodarczym miasta.
W obiekcie Domu Przedsiębiorcy stale funkcjonuje obsługa administracyjna przedsiębiorców
w sprawie rejestracji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, realizując zadania ustawowe gminy.
W 2014 roku przeprowadzono :
• 3158 postępowań dotyczących rejestracji działalności gospodarczej
• 561 postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych.
W przypadku rejestracji działalności gospodarczej, ze względu na udogodnienia dla
przedsiębiorców wprowadzone przez ustawodawcę, a dotyczące możliwości dokonania tej
czynności w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju, zauważa się zainteresowanie
naszym biurem wśród interesantów pochodzących spoza Tczewa, co ma znaczenie dla
obciążenia zwiększoną ilością pracy urzędników na tych stanowiskach. Według raportu
CEIDG (raport R024, rok 2014) 410 wniosków złożonych w roku 2014 pochodziło spoza
miasta Tczew.
Poniżej w formie kalendarium, z wyłączeniem stałych konsultacji ( które odbywają się
regularnie w każdym miesiącu według przyjętego rocznego harmonogramu – są to konsultacje
prawne, doradztwa podatkowego, w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych, dotacji, pożyczek i
poręczeń ) przestawiono główne wydarzenia oraz działania prowadzone w ramach Domu
Pzedsiębiorcy:
Styczeń:
• 15 stycznia w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy, z inicjatywy Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zorganizowano spotkanie
z samorządowcami powiatu tczewskiego nt. dostępnych narzędzi wsparcia ekonomii
społecznej tj. dotacji i konsultacji. Na stronie Domu Przedsiębiorcy przygotowano
specjalną zakładkę informacyjną poświęconą tematyce ekonomii społecznej,
wraz z przykładami realizacji spółdzielni socjalnych na terenie naszego kraju.
• 8 stycznia odbyło się drugie już szkolenie oraz konsultacje z zakresu zmian w podatku
VAT, adresowane do przedsiębiorców z terenu Tczewa i powiatu.
• 15 stycznia odbyło się VI spotkanie Młodzieżowego Klubu Biznesu - "Od pomysłu do
biznesu". Zaprezentowany został zwycięski biznesplan laureata p. Weroniki
Kloneckiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz omówione były poszczególne kroki
w rozpoczęciu działalności. Ponadto przedstawiono plan spotkań na najbliższy rok.
W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz
z opiekunami.
• Ponadto w Domu Przedsiębiorcy prowadzona były działania związane z ostateczną
rekrutacją do projektu „Czas na biznes”, którego realizatorem jest Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. ze Słupska. W ramach projektu było udzielane wsparcie
na start dla firm, w wysokości do 40 tys. zł wraz z wynagrodzeniem pomostowym.
Luty:
• 19 lutego odbyło się VII spotkanie Młodzieżowego Klubu Biznesu, poświęcone
tematyce prawa cywilnego, poprowadzone przez Radcę Prawnego Panią Ewę
Katarzynę Skrodzką. W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież szkół
ponadgimnazjalnych z opiekunami.
• 20 lutego w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło się spotkanie
przedstawicieli pracowników samorządów powiatu tczewskiego oraz organów
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administracji publicznej (ZUS, KRUS, US oraz GUS). Celem spotkania były konsultacja
na temat zasad funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz planowanych zmian w świetle projektu
zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spotkanie było okazją
do wymiany informacji i doświadczeń między gminnymi operatorami z terenu gmin
powiatu tczewskiego oraz jednostek współpracujących przy weryfikacji wniosków.
• Ponadto w Domu Przedsiębiorcy prowadzone były szkolenia dla uczestników projektu
„Czas na biznes”, którego realizatorem jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. ze Słupska. W ramach projektu, 8 nowych przedsiębiorców z terenu naszego
powiatu (w tym 6 z Tczewa) otrzymało bezzwrotne wsparcie na start w wysokości
do 40 tys. zł wraz z wynagrodzeniem pomostowym.
Marzec:
• 11 marca, z inicjatywy Pracodawców Pomorza o/Tczew w Sali konferencyjnej Domu
Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy, na które
zaproszono przedsiębiorców i pracodawców z terenu powiatu tczewskiego.
• W wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczości z Gdańska oraz
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, na terenie powiatu realizowano projekt
„Preludium
do
współpracy
nauki
i
biznesu”.
Projekt
zakładał
wzmocnienie/nawiązanie współpracy pomiędzy sferą nauki, a pomorskimi
przedsiębiorcami. Dzięki temu przedsiębiorcy mieli zyskać wsparcie w budowaniu
przewagi konkurencyjnej, co pozwoli osiągnąć znaczącą pozycję rynkową w danej
branży. W marcu trwała rekrutacja do projektu, którego realizacja odbywała się w
siedzibie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.
Kwiecień:
• 8 kwietnia Gmina Miejska Tczew, na specjalnej gali w Nowym Ratuszu w Gdańsku
odebrała I nagrodę w konkursie „Gmina przyjazna przedsiębiorcom” w kategorii:
„Aktywność na rzecz przedsiębiorców”. Konkurs zorganizowany został przez
Regionalna Izbę Gospodarczą Pomorza, której partnerem jest Fundacja Instytut
Rozwoju Projektów, a patronat honorowy sprawuje Marszałek woj. Pomorskiego
Mieczysław Struk.
• 14 kwietnia odbyło się spotkanie z grupą osób bezrobotnych uczestniczących w
warsztatach Forum Inicjatyw Społecznych, podczas którego zaprezentowano ofertę
Domu Przedsiębiorców i naszych partnerów, a także możliwości wsparcia z funduszy
unijnych dla osób poszukujących pracy lub środków na rozpoczęcie działalności.
• 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie dla kobiet, rozpoczynające nowy cykl „Szminki,
Ploty, Papiloty”. Celem spotkań jest inspiracja, wsparcie, motywacja i promocja
swoich pomysłów i biznesów. Spotkanie poprowadziła p. Marzena Grochowska z
firmy GET CHOICE Innowacyjne Wsparcie Biznesu.
• 17 kwietnia gościliśmy w Domu Przedsiębiorcy przedstawicieli brukselskiego biura
Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii”. Spotkanie było okazją do zaprezentowania
oferty Domu Przedsiębiorcy adresowanej do lokalnego biznesu, jako efektu dobrze
wydatkowanych środków projektu unijnego. Omówiono także możliwości jakie dają
poza strukturalne programy unijnie, zarządzane z poziomu Komisji Europejskiej, a
dedykowane wspieraniu przedsiębiorczości.
• W ramach I ogólnopolskich dni otwartych projektów unijnych (od 1 do 11 maja)
organizowanych przez wszystkie podmioty współfinansowane ze środków unijnych z
okazji 10-lecia Polski w UE, Dom Przedsiębiorcy w Tczewie przygotował program
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obchodów, które odbyły się 8 maja w godz. od 8:00 do 17:00. Tego dnia młodzież
miała okazję grać w Cashflow, a przedsiębiorcy skorzystać z konsultacji jak i zapoznać
się z prezentacją materiałów i zdjęć nt. „Podejście duńskiej gminy Slagelse do
wspierania biznesu”.
Maj:
• W ramach I ogólnopolskich dni otwartych projektów unijnych, 8 maja w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie przygotowano rozgrywki Cashflow dla młodzieży
ponadgimnazjalnej, a przedsiębiorcy skorzystać z konsultacji dot. funduszy unijnych.
Ponadto zorganizowano wystawę z prezentacją zdjęć nt. „Podejście duńskiej gminy
Slagelse do wspierania biznesu”. Wystawa była dostępna do końca czerwca.
• 12 maja ogłoszono III edycję konkursów „Mój Biznesplan” oraz „Rzemieślnik Roku”.
• 14 maja br. Przedstawiciel Domu Przedsiębiorcy uczestniczył w spotkaniu komisji ds.
Rozwoju Gospodarczego Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, na którym
zaprezentował projekt Domu Przedsiębiorcy w Tczewie oraz dotychczasowe
osiągnięcia Gminy Miejskiej w Tczewie w zakresie wspierania i promocji
przedsiębiorczości. Tematem spotkania były modele funkcjonowania inkubatorów
przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego.
Czerwiec:
• 5 czerwca br. odbyło się 8 spotkanie w ramach Młodzieżowego Klubu Biznesu.
Tematem spotkania była kolejna edycja konkurs "Mój Biznesplan 2014" oraz "Moja
pierwsza praca - spotkanie z doradcą zawodowym".
• 13 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego p. Adama Mikołajczyka i p. Karoliny Lipińskiej z Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku z przedsiębiorcami, członkami "Pracodawców
Pomorza" oraz przedstawicielami instytucji oświatowych. Podczas spotkania
zaprezentowane zostały narzędzia wsparcia rozwoju innowacji i informacje dotyczące
prac nad Inteligentnymi Specjalizacjami w Regionalnym Programie Operacyjnym dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
• 17 czerwca w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie po raz drugi spotkały się aktywne
kobiety biznesu w ramach cyklu "Szminki Ploty Papiloty". Na czerwcowym spotkaniu
przedsiębiorcze Panie miały okazję dowiedzieć się więcej o funduszach unijnych i
nowym rozdaniu w latach 2014-2020. Ponadto każda z Pań miała możliwość
skorzystać z usług profesjonalnej wizażystki, porozmawiać o diecie i wakacyjnych
podróżach. Spotkanie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.
• W czerwcu zwiększona została promocja wydarzeń i informacji bieżących o artykuły w
„Kurierze Tczewskim”. Miesięczne informacje dot. działalności Domu Przedsiębiorcy
ukazywały się ponadto co miesiąc w biuletynie „Panorama Miasta”, na bieżąco na
stronie internetowej oraz Facebooku.
Lipiec-sierpień:
• Od sierpnia w Domu Przedsiębiorcy można na bieżąco zapoznawać się z ofertą
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych pod
dzierżawę lub na sprzedaż.
• W sierpniu modyfikacji uległ newsletter Domu Przedsiębiorcy, a ponadto założony
został kolejny po facebooku oficjalny profil na twitterze. Do tego momentu, z obu
profili korzystało około 300 użytkowników. Stale trwały prace nad zwiększeniem ilości
odbiorców zwłaszcza w mediach elektronicznych.
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Wrzesień:
• Do końca września przyjmowano zgłoszenia do konkursów „Rzemieślnik roku” oraz
„Mój biznesplan”. Dla zachęcania zainteresowanych, intensyfikowano działania
promocyjne w/w konkursów poprzez ogłoszenia w Internecie oraz wkładkę do
bezpłatnej gazety Kurier Kociewski.
• 12 września przedstawiciel DP uczestniczył w spotkaniu z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego dot. wprowadzenia nowej usługi finansowej na terenie parków i
inkubatorów na terenie województwa pomorskiego.
• 19 września w ramach konferencji podsumowującej projekt „Platforma Praktyk”
Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, zaprezentowany został projekt „Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie” jako jeden z przykładów dobrych praktyk.
• We wrześniu rozpoczęły się prace związane z wdrożeniem strategii rozwoju usług w
Domu Przedsiębiorcy oraz pracowano nad zakresem współpracy z przedsiębiorcami
pod kątem m.in. nowego okresu programowania 2014-2020.
Październik:
• Rozpoczęto prace przygotowawcze i przyjmowanie zgłoszeń do II Jarmarku
Bożonarodzeniowego, który wzorem 2013 roku był zorganizowany na Placu Hallera w
dniach 19-21 grudnia br.
• Dnia 24 października przedstawiciel Domu Przedsiębiorcy uczestniczył w obchodach
X-lecia istnienia Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, który działa w Domu
Przedsiębiorcy w ramach projektów Powiatowych Centrów Informacyjnych. Mimo, iż
projekt kończył się w 2014 r. to uzyskaliśmy zapewnienie o możliwości dalszej
współpracy, dlatego przedsiębiorcy dotychczas korzystający z oferty funduszu mają
dalej taką możliwość w kolejnym roku. Z dotychczasowych 12 punktów Powiatowych
Centrów Informacyjnych w województwie pomorskim pozostaną tylko 4, w tym jeden
właśnie w Tczewie.
• Opracowano program organizacji obchodów światowego tygodnia przedsiębiorczości
przypadającego w tym roku na dni 17-23 listopada 2014 r. Wydarzenia zaplanowane
w 2014 roku objęły działania skierowane tradycyjnie do przedsiębiorców, ale także do
młodzieży poprzez organizację międzyszkolnych rozgrywek Cashflow dla szkół
średnich.
• W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości zaplanowano poruszyć kwestie dot. prawa,
podatków i nowej perspektywy środków unijnych. Zaplanowano także rozstrzygnięcie
konkursów Prezydenta Miasta Tczewa - Rzemieślnik Roku oraz Mój Biznesplan. W
organizacji Tygodnia Przedsiębiorczości zaplanowało swój udział 5 partnerów Domu
Przedsiębiorcy.
Listopad – grudzień:
• W dniach 17-21 listopada br. obchodzono światowy tydzień przedsiębiorczości, w
ramach którego zorganizowano seminarium "Puste faktury i nierzetelność
kontrahentów - problemy z VAT" oraz "Przedsiębiorca i sąd... zawierania umów w
praktyce".
• W poszczególnych dniach realizowano następujący program:
• Dnia 19 listopada br. odbyła się gala konkursów „Mój Biznesplan” oraz „Rzemieślnik
roku”, podczas której wyłoniono laureatów i wręczono nagrody. Dodatkowym
punktem programu gali było przedstawienie wyników raportu na temat
przedsiębiorczości wykonanego, na zamówienie Domu Przedsiębiorcy. Zawierał on
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głównie informacje o problemach z jakimi borykają się przedsiębiorcy oraz
rekomendacje działań dla jednostek wspierających przedsiębiorców
Dnia 20 listopada br. zorganizowano pierwsze w powiecie tczewskim rozgrywki w
Cashflow dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Tego samego dnia Dom
Przedsiębiorcy w Tczewie, uczestniczył w obchodach Pomorskiego Dnia
Przedsiębiorczości. Tym razem obchody odbyły się w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Tczewie przy ul. Sadowej miały charakter otwartych konsultacji, mających na
celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Dnia 21 listopada br. we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Urzędu
Marszałkowskiego odbyło się seminarium poświęcone nowej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020.
24 listopada we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej odbyło się
szkolenie „Zlecanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do
podmiotów ekonomii społecznej”.
28 listopada zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do udziału w II Jarmarku
Bożonarodzeniowym, który zaplanowano na dni 19-21 grudnia. Prowadzono działania
organizacyjne i promocyjne.
2 grudnia Pracodawcy Pomorza oraz Dom Przedsiębiorcy zorganizowali spotkanie z
Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tczewie, na którym poruszono kwestie związane
z najczęściej spotykanymi przez przedsiębiorców problemami z VAT oraz kontrolą
skarbową, a także planowanymi zmianami przepisów.
4 grudnia w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy odbyła się lekcja
przedsiębiorczości, z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
W dniach 19-21 grudnia odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Pomimo
niesprzyjającej pogody było wielu odwiedzających, a informacja zwrotna
od wystawców była pozytywna.

2.2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
W 2014 roku w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wykonano :
• Opracowano plan działania Szefa OC miasta w zakresie obrony cywilnej w 2014r.
i uzgodniono go z WAiZK Starostwa Powiatowego (SP).
• Przeprowadzono szkolenia podstawowe zgodnie z opracowanym harmonogramem
uzgodnionym z WAiZK SP.
• Opracowano i przesłano do WAiZK SP ocenę stanu przygotowania obrony cywilnej
w mieście wg stanu na dzień 31.12.2013r.
• Zaktualizowano bazę danych o NSCh w zakładach pracy i stacjach paliw znajdujących
się na terenie miasta.
• Zaktualizowano bazę logistyczną w mieście:
-

punkty żywienia, producenci żywności;

-

noclegi (hotele, internaty itp.).

•

Opracowano i przesłano do WAiZK SP stan ilościowy i techniczny syren alarmowych
oraz potrzeby w zakresie nowych punktów alarmowych, a także miejsc ich
rozmieszczenia.

•

Przeprowadzono zajęcia dla pracowników WSO ds. OC nt.: „Stosowanie stopni
alarmowych”.
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• Opracowano i przesłano do WAiZK SP wykaz instytucji państwowych,
przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji
ratowniczych funkcjonujących w gminie, przewidzianych do prowadzenia
przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
• Uczestniczono w przeglądzie wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na
terenie miasta.
• Przeprowadzono weryfikację posiadanego sprzętu obrony cywilnej pod względem
wartości użytkowych oraz przekazano zużyty i przestarzały sprzęt do utylizacji.
• Utrzymywano sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej poprzez jego
konserwację, naprawy i remonty.
• Opracowano i przesłano do WAiZK SP katalog sił i środków miasta planowanych
do użycia w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
• Opracowano potrzeby finansowe na realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego na 2015r.
• Uczestniczono w ćwiczeniu powiatowym z zakresu obrony cywilnej w powiązaniu
z elementami systemu zarządzania kryzysowego – AQUA 2014.
• Zinwentaryzowano oraz sprawdzono funkcjonowanie publicznych urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych oraz przesłano wyniki inwentaryzacji
do WBiZK SP.
• Zaktualizowano bazę danych o ilości i stanie technicznym budowli ochronnych, które
mogą być wykorzystane do ochrony w przypadku powstania zagrożenia dla ludzi.
• Zaktualizowano bazę danych o możliwościach zadysponowania środków
transportowych do wykorzystania w akcjach ratunkowych i podczas ewakuacji
ludności.
• Dokonano aktualizacji i przesłano do WAiZK SP bazę danych o możliwościach
przyjęcia ewakuowanej ludności w mieście.
• Dokonano oceny realizacji zadań obrony cywilnej na szczeblu miasta w 2014r.
Przesłano wypracowane wnioski dotyczących doskonalenia funkcjonowania systemu
obrony cywilnej do WAiZK SP.
• Sporządzano i przekazywano meldunki o sytuacji w mieście w zakresie obrony
cywilnej i zdarzeń kryzysowych.
• Uczestniczono w wojewódzkim i rejonowym treningu SWA.
• Przeprowadzono szkolenie podstawowe i doskonalące drużyny wykrywania
i alarmowania (dwa).
• Uczestniczono w treningach ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
• Przygotowano i przeprowadzono zaplanowane posiedzenia Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego (MZZK).
• Przeprowadzono dwie zaplanowane kontrole problemowe z zakresu obrony cywilnej.
• Utrzymywano w stałej sprawności system ostrzegania i alarmowania ludności oraz
system łączności radiotelefonicznej:
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-

testowano syreny alarmowe;

-

kontrolowano
na 5 sekund;

-

przeprowadzono półroczne konserwacje systemu alarmowego;

sprawność

systemu alarmowego

z włączeniem syren

- sprawdzano sprawność systemu łączności radiotelefonicznej Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;
-

przeprowadzono bieżące naprawy i remonty sprzętu.

• Prowadzono bieżące konserwację, naprawy, remonty obiektów magazynowych
ze sprzętem obrony cywilnej.
• Utrzymywano w pełnej sprawności technicznej sprzętu do likwidacji skutków klęsk
żywiołowych.
• Utrzymywano i konserwowano budowlę ochronną przeznaczoną na Stanowisko
Kierowania Szefa Obrony Cywilnej Miasta.
• Wykonano przyłączenia elektroenergetyczne do zasilania syrenami alarmowymi
na budynkach będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

2.3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Rada Miejska w Tczewie w roku 2014 podjęła ogółem 94 uchwały, w tym w kadencji 2010 –
2014 uchwał 76 , a w kadencji 2014 -2018 uchwał 18.
uchwały dotyczyły spraw:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

liczba
uchwał
różnych
13
organizacyjnych
20
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9
budżetu miasta
8
komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego
6
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2014 - 2027
6
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu tczewskiego
4
dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 -2020
3
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2014 - 2026
2
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2015 - 2028
1
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości
1
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie
Starego Miasta Tczewa
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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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1
1
1
1

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste
powietrze Tczewa”
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew
zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Tczewie
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
polityki rowerowej miasta Tczewa
wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską
Tczew a Gminą Miasta Gdańska w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska
wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów
komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej
Tczew
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym
miasta Tczewa
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2015
zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w mieście Tczewie na rok 2015
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej
przy ul. Szewczyka Dratewki
zmiany nazwy ulicy Willego Muscate i ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej
w mieście Tczewie
nadania nazwy „Stadion im. Jana Stachowiaka” obiektowi sportowemu przy ulicy
Elżbiety
w Tczewie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg
w spłatach
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Tczew
wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych
szkołom i przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby
prawne i fizyczne
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Spośród 94 podjętych uchwał, część zrealizowana została z chwilą podjęcia, dotyczyły one
m.in. spraw organizacyjnych, komisji Rady Miejskiej, spraw statutowych i regulaminowych.
Pozostałe uchwały problemowe były realizowane przez Prezydenta Miasta jako organu
wykonawczego za pośrednictwem wydziałów / równorzędnych stanowisk Urzędu
Miejskiego. Część uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Tczewie ma charakter
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przepisów prawa miejscowego, w roku 2014 Rada Miejska podjęła takich uchwał 44,
dotyczyły one spraw:
●
●
●
●
●
●

podatków i opłat
budżetu
organizacyjnych
zmiany nazwy ulicy, nadania nazwy rondom
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pozostałe

9
8
7
4
3
13

Urząd Miejski prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego.
Na koniec roku 2014 obowiązywały 182 przepisy prawa miejscowego, z tego w
następujących sprawach:
●
●
●
●
●
●

nadania nazwy ulicom, dla osiedla, drogi wewnętrznej, skwerowi, rondu
podatków i opłat
organizacyjnych
zagospodarowania przestrzennego
budżetu
pozostałych

36
26
24
17
8
71

Szczegółowy wykaz podjętych uchwał przez Radę Miejską w Tczewie w roku 2014 oraz
sposób ich realizacji obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.4. Strategia Rozwoju Tczewa
Zgodnie za zapisami uchwały dotyczącej przyjęcia strategii rozwoju miasta, jak co roku
została wykonana analiza zadań i wskaźników za rok 2013. Jej wyniki zostały przekazane
Prezydentowi Miasta i Pełnomocnikowi Zarządzania Jakością. Cele i zapisy strategii są na
bieżąco oceniane w konfrontacji z polityką rozwoju miasta i planowanymi zadaniami
długofalowymi.

CEL 1. WZROST

Poniżej, zwięzły opis z realizacji celów strategii za rok 2013, w kontekście odpowiedzi na
założone cele strategiczne
Dokument Strategii –
Cel operacyjny/opis

1.1. Wspieranie
systemu edukacji
zawodowej

i

Wdrażanie – istotne działania na rzecz realizacji
celów Strategii

efektywnego
reorientacji Dom Przedsiębiorcy jest organizatorem konkursu „Mój

Wzrost gospodarczy jest powiązany z zasobami
kadrowymi miasta, a ich jakość wynika z
efektywnego systemu edukacyjnego na każdym
poziomie nauczania, gdzie nabiera znaczenia
przygotowanie ogólne, świadomość przyszłej
kariery zawodowej młodych ludzi i efektywne
przygotowanie do wykonywania zawodu.
Funkcjonując
na
zasadach
partnerskich,
szkolnictwo w mieście winno znaleźć metody i
opracować kierunki działań, aby jak najlepiej

biznesplan”, adresowanego do młodzieży szkół średnich.
Jest to także forma nawiązania współpracy z nauczycielami
przedsiębiorczości
w
szkołach,
jako
osób
współuczestniczących w przygotowaniu młodzieży do tego
konkursu. Efektem pokonkursowym poprzednich edycji są
spotkania niesformalizowanego „Młodzieżowego klubu
biznesu”, stworzonej z młodych ludzi zainteresowanych
prowadzeniem swojej działalności gospodarczej w
przyszłości, z ekspertami różnych dziedzin (np. prawo,
marketing, zarządzanie).
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wspierać nauczanie i świadome przygotowywanie
do pracy. Należy wspierać inicjatywy promujące i
wspomagające
reorientację
zawodową
mieszkańców,
w
celu
maksymalnego
wykorzystywania lokalnego rynku pracy.

1.2. Wzmacnianie warunków dla
rozwoju mikro, małych i średnich W roku 2013 organizowano:
- spotkania przedstawicieli samorządu miasta i powiatu
przedsiębiorstw
W Mieście systematycznie rośnie liczba mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw. Ich rozwój,
wzrost jakości produkcji i świadczonych usług
wpływa na ogólny wzrost gospodarczy,
zwiększanie ilości miejsc pracy i w efekcie
poprawę jakości życia. Miasto i jego partnerzy
gospodarczy winni mieć na uwadze pozytywny
proces rozwijania się przedsiębiorczości wśród
mieszkańców i stale pracować na rzecz poprawy
warunków rozwoju tego sektora gospodarki z
uwzględnieniem
inwestycji
sprzyjających
tworzeniu
przyjaznego
klimatu
dla
przedsiębiorczości firm, w tym dla przedsięwzięć

innowacyjnych.

1.3.
Rozwijanie współpracy z
partnerami gospodarczymi i
publicznymi na rzecz wzmacniania
rynku pracy
Stale podejmowane działania Miasta na rzecz
rozwoju
gospodarczego
spowodowały
zainteresowanie różnych podmiotów zajmujących
się obsługą sektora przedsiębiorczości i
współpracą na rzecz zaspokajania jego potrzeb.
Instytucje finansowe, doradztwa biznesowego,
instytucje otoczenia biznesu podejmują obecnie
wspólne działania z podmiotami publicznymi w
celu wzmacniania rynku pracy. Istotne inicjatywy,
realnie wspierające rozwój gospodarczy i lokalny
rynek pracy winny być promowane i wspierane w
działaniach własnych, partnerskich, także we
współpracy z dużymi firmami funkcjonującymi w
Tczewie. Obszar współpracy winien uwzględniać
włączanie się do szerszych sieci partnerstwa, w
szczególności Regionu Pomorskiego.

oraz przedstawicieli świata nauki z mikro, małymi i
średnimi przedsiębiorstwami m. in. z terenu strefy
ekonomicznej w Tczewie
- spotkania dla kobiet prowadzących działalność
gospodarczą w ramach cyklu „Biznes na obcasach”
- konkurs adresowany do mikro i małych przedsiębiorców
„Rzemieślnik roku 2014”.
W sposób ciągły odbywał się wynajem sali konferencyjnych
i małej sali spotkań, sali coworkingu oraz powierzchni
reklamowej. W ciągu roku stale funkcjonowało w
inkubatorze do 7 firm, co wyczerpuje możliwości
jednorazowe placówki.
Do szczególnych zadań należy zaliczyć przeprowadzanie
konkursu na wynajem powierzchni usługowej w kamienicy
wyremontowanej w ramach projektu rewitalizacji, przy ul.
Mickiewicza
18.
Konkurs
dotyczył
działalności
korespondującej z założeniami odnowy Starego Miasta i
proponował preferencyjne warunki prowadzenia biznesu.
W efekcie Stare Miasto zostało wzbogacone o intersujący,
cieszący się powodzeniem lokal gastronomiczny „Bar
Kociewiak”.
Ponadto
zorganizowano
I
edycję
Jarmarku
Bożonarodzeniowego, do udziału w którym zaproszono
przedsiębiorców. Trzydniowe wydarzenie zachęciło
mieszkańców do odwiedzenia Starego Miasta i skorzystania
z jego oferty handlowej, wzbogaconej straganami
okolicznościowymi na placu Hallera.

Dom Przedsiębiorcy organizuje w swojej siedzibie
konsultacje indywidualne prawników, ekspertów
podatkowych oraz specjalistów od pozyskiwania funduszy
europejskich.
Podjęta została współpraca przy tworzeniu partnerskiego
przedsięwzięcia projektowego w ramach Zintegrowanej
Inwestycji Terytorialnej (ZIT w ramach Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego) dotyczącego podnoszenia wiedzy i
stworzenia nowych narzędzi wspierania przedsiębiorców.
Prace są kontynowanie w roku 2014, po wstępnej
pozytywnej ocenie. Planowany projekt obejmuje wszystkie
parki naukowo-technologiczne i inkubatory
przedsiębiorczości obszaru metropolitalnego.
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1.4. Wzmocnienie roli miasta w
obszarze informacji i marketingu
pro-gospodarczego miasta
Działania na rzecz wzrostu gospodarczego Tczewa
wymagają wzmocnienia w obszarze marketingu i
przekazywania wizerunku miasta o istotnym
potencjalne na rzecz rozwoju, tj.: szczególnych
cechach położenia, ułatwień komunikacyjnych,
dobrym klimacie dla przedsiębiorczości i ofercie
dla nowych inwestycji. Realizacja tego celu
wymaga
opracowania
programu
działań
promocyjnych i marketingowych, konsekwentnie
wskazujących na pro-gospodarcze podejście
władz samorządowych. Monitorowanie tego
programu umożliwi elastyczne dostosowywanie
się do dynamicznych zmian w gospodarce i
reagowaniu na szczególne zjawiska w regionie.

Dla stałego informowania zainteresowanych DP rozsyła
regularnie newsletter internetowy, stronę internetową i
profil Domu Przedsiębiorcy na facebooku.
Do
regularnych
technik
działań
marketingowoinformacyjnych w obszarze informacji pro-gospodarczej
włączono:
- zamieszczanie plansz reklamowych na nośniku LED na
węźle transportowym dla różnych celów wydziałów Urzędu
Miejskiego – ofertowanie terenów, wydarzenia miejskie,
ważne informacje gminne;
- zbieranie materiałów i wypełnianie ankiet badawczych
instytucji zewnętrznych i do sprawozdań (badania
naukowe, audyty sytuacji społeczno-gospodarczej miasta
sporządzane na zlecenia instytucji rządowych i publicznych,
monitoring programów UE);
- opracowywanie nowych technik i sposobów
informowania mieszkańców o ważnych sprawach miasta
(ogłoszenia, banery, Komercyjne nośniki informacji).
W ramach monitoringu aktywności medialnej tczewskich
firm i kreowanego przez nie pozytywnego wizerunku
miasta,
przygotowano
wydarzenie
informacyjnopromocyjne w związku nagrodami uzyskanymi przez firmy
funkcjonujące w Tczewie: Eaton Automotive sp. z o.o.,
Trans Polonia S.A., Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Współudział w przygotowaniu materiałów dotyczących
działań promocyjnych do projektu „Nowe centrum
usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru
Metropolitalnego”.
W ramach projektu dotyczącego przygotowania
urbanistycznego terenu po jednostce wojskowej,
współfinansowanego ze
środków
UE Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w zakresie
wniosku ujęto zadanie przygotowania narzędzi kampanii
marketingowej na rzecz pozyskiwania inwestorów dla tego
terenu (program informacyjny, dedykowana strona
internetowa). W koncepcji marketingowej uwzględnia się
już tworzenie obszaru metropolitalnego i kształtowanie roli
Tczewa w metropolii. Zadanie jest realizowane do
listopada 2014r.
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CEL 2. WZMOCNIENIE ISTOTNYCH STREF MIASTA

2.1.

Rewitalizacja Starego Miasta

Lokalną unikalną wartością Tczewa jest Stare
Miasto i obszary nadwiślańskie o tradycjach
oddziaływania na rozwój miasta, sięgających
początków lokacji. Już od 1998 roku władze
miasta w partnerstwie z wieloma podmiotami,
organizacje pozarządowe i osoby fizyczne
wspólnie pracują na rzecz odnowy i ożywienia
tego obszaru na rzecz podniesienia jakości życia,
uświadomienia
szczególnych
wartości
historycznych i możliwości wykorzystania tego
zasobu dla potrzeb kultury, rekreacji i turystyki.
W zakresie infrastruktury mieszkalnictwa dąży się
do ograniczania zasobu mieszkaniowego gminy.
Działania
tego
celu
strategicznego
są
podejmowane na podstawie uchwalonego
„Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa, w
zakresie
rewitalizacji
Strefy
A
obszaru
staromiejskiego” oraz „Gminnego programu
opieki nad zabytkami”.

2.2. Wzmacnianie działań
turystycznych i rekreacyjnych
związanych z siecią wód
śródlądowych
W latach 2000-2010 przeprowadzono szereg
inwestycji w obszarze nadwiślańskim Tczewa,
uznając ten teren jako jego potencjał turystyczny i
rekreacyjny.
Zagospodarowanie
bulwaru,
wybudowanie przystani rzecznej, wykonanie 2,5
km ścieżki przyrodniczej to zadania wykonane w
poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i
obszaru Natury 2000. Efekty tych działań zostały
odebrane pozytywnie przez mieszkańców i gości
miasta.
Utrzymanie właściwego poziomu
zagospodarowania i właściwego wykorzystania
zainwestowania obszaru wymaga wzmocnienia
działań w kierunku rozszerzenia propozycji
turystycznych,
rekreacyjnych
na
terenie
nadbrzeżnym i na wodzie. Tczew winien być
uczestnikiem działań sieciowych w Delcie Wisły i z
wykorzystaniem systemu dróg śródlądowych
miasta i regionu.

Realizacja projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” wprowadziła
znaczące zmiany w wyglądzie i funkcjonalności obszaru
miasta lokacyjnego. Wprowadzone zostały nowe funkcje w
odnowionych obiektach, które maja znaczenie dla rozwoju
społecznego obszaru (filie Fabryki Sztuk, Dom Organizacji
Pozarządowych). Wzmocnione zostały działania Forum
Inicjatyw Społecznych, integrujące mieszkańców Starego
Miasta. W odnowionej scenerii organizowano wydarzenia
plenerowe jak święto ulicy, pchli targ, koncerty wakacyjne.
Do końca 2013 roku zostały wykonane wszystkie pozostałe,
zaplanowane w projekcie zadania.
W 2013 roku zakończono inwestycje:
- Budynek przy ul. Mickiewicza 18, wraz z lokalem
usługowym
- Budynek przy ul. Zamkowej 11
- Budynek przy ul. Zamkowej 18
- Oznakowanie poziome szlaków spacerowych.
W okresie programowania 2014-2020 Gmina Miejska
Tczew planuje pozyskać dalsze środki na rewitalizację.
Stare Miasto zostało wyposażone z dużą ilość donic i
kwiatów, co znacząco przyczynia się do kształtowania jego
estetyki i dobrego odbioru działań rewitalizacyjnych.
Kolejna dotacje z tytułu uchwały w sprawie przyjęcia zasad
i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i prace budowalne przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujące się na trenie
administracyjnym miasta Tczewa przyczyniły się do
poprawy wizerunku ogólnego obszaru staromiejskiego.
Dotacji udzielono na prace przy kamienicach: pl. Hallera 10
i 22, Podgórna 22, Mickiewicza 12 i zarządcy kościoła
farnego.

W chwili obecnej związek z działaniami turystycznymi i
rekreacyjnymi w obszarze nadwiślańskim w kontekście
sieciowym odbywa się przez przekazywanie informacji, w
szczególności przez biuro LOT Kociewie na temat
możliwości korzystania z zasobów przyrodniczych i
wykonanej infrastruktury. W wymiarze lokalnym dużym
zainteresowaniem mieszkańców cieszy się plac bulwaru
nadwiślańskiego z placem zabaw dla dzieci, ścieżka piesza
wzdłuż Wisły i rowerowa, gdzie dla celów rekreacyjnych
rowerzyści poszerzają trasę o tereny sąsiednich gmin.
Obszar nadwiślański poddawany jest bieżącej modernizacji
i wzmocnieniu w zakresie oferty zarówno infrastruktury jak
i ilości i rodzaju wydarzeń plenerowych.
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2.3. Rewitalizacja terenów pokolejowych z uwzględnieniem
dziedzictwa Miasta Kolejarzy
Położenie Tczewa na kluczowych trasach
kolejowych i pełnienie roli ważnego węzła
kolejowego w kraju znacząco wpłynęły na sposób
zabudowy
miasta
poprzez
rozwijanie
infrastruktury zabudowy kolejowej, tras torowisk
i obiektów towarzyszących zakładów usługowych
obsługujących transport kolejowy począwszy od
XIX do końca XX wieku. Miało to także znaczenie
dla rozwoju społecznego miasta, w którym 1/3
mieszkańców była związana z pracą na kolei.
Fakty te uzasadniają traktowanie Tczewa, jako
miasta o silnej tradycji kolejarskiej, wymagającej
jej poszanowania i zachowania. Działania w
obszarze tego celu strategicznego są wstępnie
wskazane w Programie Rewitalizacji Miasta
Tczewa, w zakresie rewitalizacji Strefy F, dla
której wymagane jest rozwinięcie programu
operacyjnego.

2.4. Włączenie terenów powojskowych i terenów „sadów
bałdowskich” do struktury
funkcjonalnej miasta
W granicach miasta znajdują się istotne obszary
niezabudowane, o różnym statusie w kontekście
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Tereny
tzw.
„sadów
bałdowskich” są obszarem rezerwy rozwojowej o
tymczasowo ustalonych formach użytkowania.
Tereny dotychczas zajmowane przez jednostkę
wojskową (koszary i poligon) są terenami
zamkniętymi, zarządzanymi przez Ministerstwo
Obrony Narodowej, wyłączone spod ustaleń
planu.
Wyczerpanie
terenów
rozwojowych
i
inwestycyjnych oraz dynamika rozwoju miasta,
regionu i kraju wymaga powiększenia zasobu
gminnego o tereny pod inwestycje, w tym
mieszkaniowe
i
usługowo-produkcyjne.
Wymagane jest dokonanie zmian w dokumentach
planistycznych Tczewa i włączenie obszarów
rezerwy rozwojowej do zasobu, którym można
dysponować
na
rzecz
wzmacniania
zagospodarowania i funkcjonalności miasta.
Zmiany podejmowane przez MON w zakresie
lokalizacji służb obronności polegające na
przeniesieniu 16. Tczewskiego batalionu Saperów
do garnizonu Nisko wymagają działań władz
miasta w zakresie rewitalizacji terenów powojskowych
i
przygotowania
opracowań
planistycznych dla przyszłego zagospodarowania
tych terenów.

W okresie programowania 2014-2020 Gmina Miejska
Tczew planuje pozyskać dalsze środki na rewitalizację. W
roku 2013 zakończono prace nad zmiana studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego, dokumentu formalnego który umożliwia
podejście do planowania pozostałych terenów, dotychczas
pozostających jako rezerwa rozwojowa.
Rozpoczęły się rozmowy z zarządcą nieruchomości PKP na
temat przyszłego zagospodarowania terenów kolejowych
w sąsiedztwie Kanonki (strefa F Programu Rewitalizacji
miasta Tczewa), a które nie są już niezbędne dla potrzeb
obsługi kolei.

Zmiana
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego uwzględniała włączenie
funkcjonalne i formalne terenów powojskowych (jednostki
wojskowej przy ul. Wojska Polskiego i poligonu) do
struktury miasta.
Pozyskanie
środków
z
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenów po-wojskowych jednostki
pozwoliło rozpocząć proces projektowania urbanistycznego
i przygotowania materiałów marketingowych. Projekt jest
kontynuowany w roku 2014.
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2.5. Rewaloryzacja obszaru ulic
Gdańskiej i Sobieskiego z
uwzględnieniem przebudowy
terenów rekreacyjnych „Kanonki”

CEL 3. WZMOCNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

Przebudowa otoczenia dworca Kolejowego przy
ul. Pomorskiej, w kierunku stworzenia
zintegrowanego
węzła
komunikacyjnego,
mającego silne powiązania funkcjonalne ze strefą
handlowo-usługową ulic Gdańskiej i Sobieskiego
wywołuje
konieczność
uporządkowania
funkcjonalnego,
estetycznego
i
poprawy
infrastruktury technicznej, w tym jakości dróg
miejskich.
Obszar ten jest powiązany z terenem „Kanonki”,
zagospodarowanej na cele sportowo-rekreacyjne
(istniejący basen miejski kryty i odkryty, korty
tenisowe, zagospodarowanie rekreacyjne terenu).
Wzrost zainteresowania usługami o charakterze
sportowo-rekreacyjnym wymaga rozbudowy i
wzmocnienia tej funkcji z pełnym wykorzystaniem
potencjału tego terenu. Podjęte rozwiązania
winny uwzględniać także nie-publiczne formy
zarządzania
produktami
sportowymi
i
rekreacyjnymi.

3.1. Poprawa efektywności i
wydajności systemu
komunikacyjnego, w tym remonty,
budowy i przebudowy ulic
Sieć ulic w mieście wymaga stałej modernizacji i
remontów. Szczególne znaczenie ma jakość dróg
zbiorczych obszarowych jak i lokalnych w
poszczególnych częściach miasta. Stałe działania
winny być prowadzone w kierunku poprawy
dostępności obszarów gospodarczych (produkcji i
usług) i terenów mieszkaniowych. Następować
będzie wzmocnienie i poprawa zintegrowanego
zarządzania drogami w obrębie miasta z
uwzględnieniem systematycznego przejmowania
dróg powiatowych do zarządu miejskiego na
zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy
samorządem miejskim i powiatowym. Uwzględnia
się sprawną współpracę z innymi zarządami dróg.
Dla usprawnienia systemu komunikacyjnego w
Mieście wymagane jest m. in. wzmocnienie roli
tras
obwodowych
(wykonanie
„węzła
południowego” łączącego część zachodnią miasta
ze wschodnią: ulica projektowana nowa Bartosza
Głowackiego – droga krajowa nr 91 – tereny
produkcyjne – linia kolejowa Gdańsk – Bydgoszcz
/wiadukt nad torami/, obszar „sadów” przy ul.
Bałdowskiej;
wykonanie
ulicy
tzw.
Nowosuchostrzyckiej) oraz średnicowych miasta
(zwiększenie przepustowości połączenia drogi
krajowej nr 91 z ul. Jagiellońską – Aleja
Kociewska, a także połączenia drogi krajowej nr
91 z ul. Wojska Polskiego - Aleja Zwycięstwa transportowy węzeł komunikacyjny).

Tereny rekreacyjne „Kanonki” są powiązane funkcjonalnie
z terenami kolejowymi poprzez obiekt starej parowozowni,
obecnie przeznaczonej w planie na obiekt sportowowidowiskowy (tzw. „Okrąglak”). Stanowi on element
łączący te dwa obszary i rozstrzygnięcia dla nowego
zagospodarowania terenów po kolejowych będą miały
znaczenie dla tego charakterystycznego obiektu
(wpisanego do rejestru zabytków), ponieważ jest on
zwrócony główną bramą w kierunku placu kolejowego.
Prace będą kontynuowane na gruncie zmiany Programu
Rewitalizacji miasta Tczewa.

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. Ze względu
na dużą liczbę złożonych projektów do konkursu 10.2.2_2
Instytucja
Zarządzająca
Regionalnego
Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wydłużyła
znacząco czas oceny wniosków;
wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, ze względu na
znaczne przekroczenie alokacji w konkursie został
skierowany na listę rezerwową na rok 2014.
Wybudowano ul. Nowosuchostrzycką, dofinansowaną w
ramach programu Rozwoju Dróg lokalnych.
Dla lepszego zarządzania siecią dróg w mieście zostały
przejęte do zasobu miejskiego drogi powiatowe.
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3.2. Integrowanie sytemu
komunikacyjnego z systemem
metropolii trójmiejskiej, w tym
wdrożenie biletu metropolitalnego
Integrowanie
Tczewa
z
obszarem
metropolitalnym odbywać się będzie także w
zakresie sprawności komunikacyjnej. Jednym z
ważnych sposobów realizacji tego celu, poza
wzmacnianiem infrastruktury technicznej, jest
włączenie do wspólnego systemu organizacji
podróży do aglomeracji trójmiejskiej poprzez
bilet
metropolitalny,
z
uwzględnieniem
zintegrowania karty miejskiej funkcjonującej w
Tczewie.

3.3. Wzmacnianie transportu
publicznego oraz promowanie
zrównoważonego transportu
Wzrost ilości pojazdów indywidualnych i
dostawczych powoduje stale zwiększające się
zatłoczenie dróg. Dodatkowo spowolnienie jazdy
pojazdów wpływa na wzrost zanieczyszczenia
powietrza w obszarze miejskim. Z tego powodu
następować będzie poprawa efektywności
transportu
publicznego
autobusowego,
promowanie korzystania z tego środka
transportu, także promowanie ruchu rowerowego
w ruchu miejskim i pieszego w przypadku małych
odległości, w szczególności w staromiejskim
centrum miasta.

Tczew uczestniczy we wspólnym projekcie partnerów
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, którego celem jest
integrowanie
systemów
transportowych
obszaru
metropolitalnego, w tym stworzenie zintegrowanego biletu
komunikacji publicznej. Projekt jest planowany do realizacji
w okresie programowania UE 2014-2020.

Powołany w lutym 2013 r. zespół ds. polityki rowerowej
przy Prezydencie Miasta Tczewa uzgodnił i zaakceptował
ogólny zakres koncepcji wprowadzania i rozwoju
infrastruktury na rzecz udogodnień dla ruchu rowerowego.
Wypracował zakres polityki rowerowej miasta, która
włączyła jako dokument operacyjny „Program rozwoju
dróg rowerowych w Tczewie”, opracowany częściowo w
ramach projektu CentralMeet Bike w roku 2012. Stworzony
został także projekt dokumentu polityki, uwzględniający
wielostronne kierunki działania służb miejskich przy
współudziale innych podmiotów, w tym organizacji
pozarządowych.
Przejęcie dróg powiatowych do zarządu miejskiego miało
związek z niską efektywnością współpracy z Zarządem
Powiatu w sprawach budowania i organizacji dróg
rowerowych. Jeden zarząd dróg w mieście ma zasadnicze
znaczenie także dla kształtowania infrastruktury ruchu
rowerowego.

3.4. Usprawnienie systemu
parkowania
Przy stale zwiększającej się liczbie samochodów
należy założyć stały deficyt miejsc parkingowych i
terenów które mogą być przeznaczone na
parkingi. Poza poprawą infrastruktury technicznej
parkingów wdrożony będzie system parkowania
związany z ograniczeniem czasu parkowania
pojazdu i wprowadzeniem płatnych parkingów w
ważnych strefach miasta, związanych głównie z
usługami.

3.5. Ograniczanie ruchu
samochodowego w strefach
ochrony konserwatorskiej
Najcenniejszym obszarem miasta jest Stare
Miasto, które wymaga zachowania i ochrony,
także
w
warunkach
prawnej
ochrony
konserwatorskiej. Zjawisko wzrostu ruchu
samochodowego na terenie staromiejskim jest
zjawiskiem niekorzystnym i szkodliwym dla jego
substancji technicznej i pozostaje w sprzeczności
z celami Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa w
zakresie strefy A obszaru staromiejskiego. Należy

Przeprowadzono prace studialne i dyskusję w kwestii
uwarunkowań i ograniczeń dla zmiany organizacji ruchu na
terenie Starego Miasta. Zaplanowano na rok 2014
wprowadzenie strefy 30.
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wdrożyć działanie systematycznego ograniczania
ruchu samochodowego, w tym poprzez zmianę
organizacji ruchu, z uwzględnieniem jego
wyłączenia na obszarze ścisłego centrum.
Realizacja celu winna uwzględniać ustalenia
„Gminnego programu opieki nad zabytkami”.

3.6. Podnoszenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego
We wszelkich działaniach związanych z
modernizacją i organizacją ruchu drogowego
należy uwzględniać działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno
poprzez elementy techniczne jak i akcje
promocyjne. Należy wdrażać działania związane z
upowszechnianiem kultury ruchu drogowego, w
tym edukacji od etapu przedszkolnego. Cel
wymaga współpracy z wszelkimi służbami miasta i
państwa, które w swoich obowiązkach zajmują się
przedmiotowym zagadnieniem.

W 2013 r. odbyła się VI Edycja Olimpiady „Bezpieczne Euro
2012”, gdzie jednym z organizatorów była Straż Miejska z
Tczewa i w finale olimpiady na szczeblu województwa. W
finale olimpiady wzięły udział także dwie uczennice z
tczewskich szkół.
W działaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach
miejskich uwzględniano takie elementy techniczne, które
wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
jak: oświetlenie przejść dla pieszych, wysepki na
przejściach, progi zwalniające.
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CEL 4. WZROST JAKOŚCI MIESZKALNICTWA I USŁUG MIASTA

4.1. Zapewnienie mieszkańcom
poczucia bezpieczeństwa
publicznego
Bezpieczeństwo publiczne, polegające na
tworzeniu warunków dla ochrony życia, zdrowia,
mienia obywateli oraz majątku wspólnego miasta,
jest realizowane poprzez kierunki działań:
− poprawa
poczucia
bezpieczeństwa
mieszkańców i osób przebywających w mieście, w
tym prowadzenie monitoringu miasta;
− wspieranie społeczności lokalnych i inicjatyw
lokalnych
na
rzecz
poprawy
własnego
bezpieczeństwa;
− wzmacnianie
kontaktów
służb
z
mieszkańcami;
− włączanie miasta do sprawnych struktur
zarządzania kryzysowego;
− współpraca i działania na rzecz wzrostu
skuteczności działania służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny.

4.2. Podnoszenie jakości świadczenia
usług podstawowej opieki
zdrowotnej i wspieranie zdrowego
trybu życia
Aktywność miasta na rzecz niniejszego celu
odnosi się do uzupełniania ustawowych działań
służb ochrony zdrowia dla dobra mieszkańców.
Dotyczą one ochrony przed zagrożeniami dla

W 2013 r. Straż Miejska odnotowała 8907 interwencji, z tego 4711 zostało
zgłoszonych przez mieszkańców, 2274 przez operatorów monitoringu, a
1922 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Nałożono
2016 mandatów, pouczono 2727 osób, skierowano 141 wniosków o
ukaranie do sądu.
Najwięcej mandatów (811) dotyczyło wykroczeń przeciwko ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i było to np.
spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. 658 mandatów nałożono
za wykroczenia przeciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym (np.
niezgodne z przepisami parkowanie, zastawianie wjazdów, przechodzenie
na czerwonym świetle), 308 mandatów dotyczyło wykroczeń przeciwko
urządzeniom użytku publicznego ( m.in. akty wandalizmu, niszczenie
terenów zielonych, zanieczyszczania terenów publicznych przez psy).
112 osób z upojeniem alkoholowym przewieziono do pogotowia
socjalnego w Elblągu (63) lub do miejsca zamieszkania (49). Straż Miejska
przeprowadziła 1097 wspólnych patroli z policją. Strażnicy zabezpieczali
60 uroczystości , imprez masowych oraz sportowych .
Z dniem 1 marca 2013 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców , powołano 4 dzielnicowych na osiedlach : Suchostrzygi i
Bajkowe, Śródmieście i Stare Miasto.
Dzielnicowi, poza rutynowymi czynnościami, uczestniczyli w spotkaniach z
mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji. Podczas tych spotkań
mieszkańcy niejednokrotnie korzystali z różnego rodzaju porad oraz
dzielili się swoimi obserwacjami i pomysłami dotyczącymi funkcjonowania
osiedla lub miasta . W administracjach spółdzielni mieszkaniowych zostały
udostępnione książki interwencji, do których każdy mieszkaniec może
wpisywać uwagi i zgłoszenia. Takie rozwiązanie zapewnia dzielnicowym
stały dopływ informacji z poszczególnych dzielnic a co za tym idzie,
pozwala szybko i skutecznie reagować. Dzielnicowi pracujący na os.
Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 531 interwencji własnych oraz 477
zleconych (przez administracje, dyżurnych Straży Miejskiej, mieszkańców),
nałożyli 217 mandatów , pouczyli 397 osób. Na terenie Os.
Garnuszewskiego i Starego Miasta dzielnicowi podjęli 455 interwencji
własnych, 447 zleconych, nałożyli 174 mandaty, pouczyli 291 osób. Po
analizie wyników pracy dzielnicowych i pozytywnych reakcji
mieszkańców, planuje się w przyszłości powołanie dzielnicowych na
innych osiedlach.
73 nagrania z monitoringu przekazano Komendzie Powiatowej Policji. W
większości dotyczyły one kolizji i wypadków drogowych, kradzieży i
uszkodzenia mienia, były tez nagrania rozboju, potrącenia przez
samochód, pobicia.
Strażnicy miejscy skontrolowali 300 placówek pod względem zawartych
umów na wywóz odpadów stałych. W 6 przypadkach ujawniono
nieprawidłowości, które zostały niezwłocznie usunięte.
Patrole mieszane (strażnik i policjant) 133 razy kontrolowali tereny
Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Egzekwowanie przepisów związanych z trzymaniem psów, w
szczególności sprzątania po nich – liczba postępowań mandatowych
nieznacznie wzrosła: z 152 na 158 . Realizowano długofalową akcję, która
będzie kontynuowana również w najbliższych latach , prowadzoną z
dziećmi i młodzieżą w szkołach (pogadanki). Celem akcji jest
uświadomienie młodemu pokoleniu, jakie obowiązki spoczywają na
właścicielu psa i co się wiąże z jego trzymaniem. Wszystkie te działania
przynoszą pożądany efekt , strażnicy coraz częściej obserwują przypadki
sprzątania po psach oraz coraz częściej zauważają to sami mieszkańcy.
Strażnicy brali udział w szkolenia dotyczących udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Obecnie umiejętności takie posiadają wszyscy
funkcjonariusze. Patrole zmotoryzowane , wyposażone są dodatkowo w
torby medyczne , których zestaw pozwala na udzielenie szeroko
rozumianej pomocy przedmedycznej . Co roku prowadzone są szkolenia
uzupełniające .

W 2013 wspólnie z Powiatem Tczewskim
realizowaliśmy program Profilaktyki Zakażeń Wirusem
Brodawczaka HPV „Chronię Życie przed Rakiem” w celu
zaszczepienia dziewcząt z rocznika 2001. Zaszczepiono 227
dziewcząt z terenu miasta Tczewa.
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zdrowia i chorobami oraz profilaktyki zdrowego
trybu życia. Kontynuowane będą coroczne
projekty dotyczące badań profilaktycznych i
badań przesiewowych dzieci.
Ponadto zadania niniejszego celu są realizowane
poprzez przyjęte programy: „Program rozwoju
kultury fizycznej w mieście Tczewie” i „Gminny
program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii”.

4.3. Podnoszenie jakości warunków
usług poziomu lokalnego i
subregionalnego, w tym usług
edukacji, kultury, sportu i rekreacji
Rozwijające się usługi komercyjne i publiczne
umożliwiają kształtowanie klimatu miasta
zapewniającego
podstawowe
i
wiele
ponadpodstawowych usług. Miasto wspiera
lokalne inicjatywy gospodarcze w kierunku
rozwijania
handlu,
rzemiosła
i
usług
niematerialnych, wzmacniające lokalny rynek
pracy i wzrost jakości życia. W tym obszarze
wsparcia znajdują się także usługi edukacji,
kultury, sportu i rekreacji, które winny być
realizowane na wysokim poziomie dostępności i
właściwym poziomie infrastruktury technicznej.
W zakresie edukacji realizacja celu odbywa się
poprzez
wdrażanie
ustaleń
przyjętego
dokumentu: „Kierunki prowadzenia polityki
oświatowej miasta Tczewa na lata 2007-2010”.
Dokument zostanie zaktualizowany do zgodności
z perspektywą czasową niniejszej strategii
rozwoju.

Cele są realizowane poprzez jednostki gminne wykonujące
zadania w określonych obszarach tematycznych. W
zakresie kultury są to głównie Fabryka Sztuk, Centrum
Kultury i Sztuki i Biblioteka Publiczna, w zakresie sportu Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.
Fabryka Sztuk:
W ramach działalności wystawienniczej dokonano
wypożyczenia zbiorów do innych placówek oraz
prezentowano wystawy w plenerze na bulwarze
nadwiślańskim, węźle transportowym, w Subkowach, w
zależności od specyfiki wystaw. W ramach działalności
edukacyjnej odbyły się lekcje historyczne, etnograficzne,
spacery po mieście, warsztaty edukacyjno-artystyczne,
lekcje o sztuce, czytanie bajek, kółko plastyczne oraz
warsztaty. W czasie ferii i wakacji letnich zorganizowano
zajęcia: Ferie w Fabryce Sztuk, Lato w Fabryce Sztuk, Dzień
Dziecka w Fabryce Sztuk, kino letnie, przedstawienie
teatralne, obóz archeologiczny dla młodzieży, konkurs
fotograficzny, konkurs literacki a także uczestniczono w
warsztatach i prelekcjach. Imprezy odbywały się również w
plenerze zarówno w Tczewie jaki i w innych gminach:
Europejska Noc Muzeów, Pchli Targ, Święto Ulicy, koncert
Młodzieżowej orkiestry Svajone, festyn rodzinny, cykl
imprez z okazji Dni Otwartych Projektów Unijnych.
Ponadto odbyły się cykl spotkań literackich. W ramach
działalności wydawniczej wydano 6 pozycji. We
współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami
oświatowymi, miejskimi instytucjami kultury oraz mediami
lokalnymi na terenie Fabryki Sztuk odbywały się spotkania,
seminaria, wystawy, konferencje.
Ważnym elementem wspierającym działania Fabryki Sztuk
jest promocja medialna polegająca na zamieszczaniu
artykułów i zapowiedzi prasowych, udział w audycjach
radiowych i programach telewizyjnych, obecność na
portalach społecznościowych oraz promocja Fabryki Sztuk
we współpracy z LOT KOCIEWIE podczas ich wyjazdów.
Fabryka Sztuk została laureatem nagrody „Kociewskie
Piórko”,
otrzymała
prestiżową
nagrodę
„Kula
Doskonałości”.
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
W ramach działalności w zakresie sportu i rekreacji TCSiR
organizował: Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Tczewa,
Ferie Zimowe, zawody Grand Prix w tenisie stołowym oraz
siatkówce plażowej i w tenisie ziemnym, Amatorską Ligę
Siatkową, Mini Strong Man, zawody rolkowe, Turniej
Rekreacyjno - Sportowy Przedszkoli, Międzynarodowy
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turniej Bokserski, Dni Ziemi Tczewskiej, Wieloetapowy
Spływ kajakowy, zawody latawcowe, Uliczny Bieg
Sambora, szanty, Otwarte Mistrzostwa w Ratownictwie
Wodnym. Ponadto TCSiR organizował imprezy szkolne w
ramach XIV Gimnazjady i XL Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Miejska Biblioteka Publiczna:
MBP realizuje swoje zadania statutowe poprzez swoje
sekcje - czytelnię popularnonaukową, czytelnię
internetową
i
multimedialną,
punkt
informacji
turystycznej, Kociewski Kantor Edytorski, sekcję oświatową
i zbiorów specjalnych z czytelnią muzyczną, punkt książki
mówionej, sekcje historii miasta, wypożyczalnię główną
dla dorosłych oraz oddział dla dzieci i młodzieży.
W roku 2013 nastąpiło powiększenie księgozbioru o 5132
książek , gdzie stan księgozbioru wynosił 180 896 książek.
Liczba zarejestrowanych czytelników w wypożyczalniach
wyniosła 14038 osób
Dokonano 322871 udostępnień książek i czasopism,
udzielono 19964 informacji, z czytelni internetowej
skorzystały 5517 osób.
W skład instytucji wchodzą Biblioteka Główna i 9 filii
zlokalizowanych na terenie miasta oraz Punkt Informacji
Europejskiej. W ramach działalności bibliotecznej
organizowano czytelnictwo i udostępniano materiały
osobom niepełnosprawnym, prowadzono działalność
informacyjno - bibliograficzną, popularyzowano książki i
czytelnictwo, prowadzono działalność wydawniczą,
współdziałano z bibliotekami innych sieci, doskonalono
formy i metody pracy bibliotecznej.
Centrum Kultury i Sztuki
W 2013 r. CKiS realizowało swoje cele w obiekcie Centrum,
mając do dyspozycji salę widowiskową na 442 miejsca,
profesjonalne sale muzyczne, taneczne, salę taneczną i salę
prób dla muzyków, oraz w plenerze: w tczewskim
amfiteatrze, na bulwarze, na rynku staromiejskim, w parku
przy Centrum oraz wielu innych lokalizacjach na terenie
miasta.
W Centrum działają sekcje/warsztaty: Harcerska Orkiestra
Dęta, Chór Mieszany „Passionata”,Chór Męski „Echo”,
warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty
wokalno - aktorskie, Tczewska Akademia Kreacji Tańca:
rytmika, hip-hop, taniec towarzyski, dancehall, balet,
flamenco, warsztaty muzyczne: gitara, perkusja i
instrumenty klawiszowe, dziecięce i młodzieżowe
warsztaty plastyczne, warsztaty filatelistyczne, warsztaty
astronomiczne i warsztaty rakietowe.
W ramach różnorodnych form edukacji proponowanych
przez CKiS organizowano: spektakle dla dzieci,
Ogólnopolski Konkurs recytatorski, Tczewski konkurs
Recytatorki „Mój Ulubiony Wiersz”, Ogólnopolskie
Turnieje Tańca Towarzyskiego, warsztaty filmowe,
Tczewski konkurs twórczości, Szkolny Festiwal Sztuki.
Najważniejsze imprezy zorganizowane przez Centrum: Dni
Ziemi Tczewskiej, Koncert Noworoczny, Off Jazz Festiwal,
koncert walentynkowy, występy z okazji Dnia Kobiet, dzień
dziecka z CKiS, spotkanie z Mikołajem, Ferie w CKiS,
festyny dla dzieci „Dookoła Świata”, koncerty w ramach
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spotkań „Muzyczna Starówka”, inne koncerty gwiazd i
kabareton.
W 2013 r. w 17 różnych odpłatnych warsztatach wzięło
udział 885 uczestników, w 5 nieodpłatnych warsztatach
364 uczestników.
W ramach działań horyzontalnych w obszarze zasad na
rzecz ochrony środowiska, wykonano inwestycje
poprawiające
warunki
obiektów
publicznych
–
termomodernizację szkoły podstawowej nr 12 i gimnazjum
nr 1 oraz Centrum Kultury i Sztuki. Inwestycja
dofinansowana została z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Utworzono także szkolny plac zabaw
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami
Integracyjnymi. Zadanie wykonane w ramach rządowego
Programu „Radosna Szkoła”.

4.4. Podnoszenie jakości
mieszkalnictwa
Położenie Tczewa w regionie sprzyja jego
dynamice w zakresie usług mieszkaniowych co
oznacza podnoszenie jakości obiektów i otoczenia
budownictwa mieszkaniowego,
ale
także
powiększanie zasobu mieszkaniowego i terenów
pod inwestycje mieszkaniowe, realizowane w
różnych
formach
organizacyjno-prawnych.
Wymagane jest dokonanie zmian w dokumentach
planistycznych Tczewa i uruchomienie rezerwy
dla tego celu strategii rozwoju. Miasto winno
zwiększać, a co najmniej utrzymać liczbę
mieszkańców.
Realizację celu wspiera przyjęty „Program
gospodarowania zasobem mieszkaniowym” oraz
„Strategia rozwoju mieszkalnictwa”.

Uchwałą nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z
dnia 31 października 2013 r. przyjęto Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa. Pozwoliło to na
wprowadzenie nowych zasad zagospodarowania terenów
odpowiadających aktualnym potrzebom i oczekiwaniom
społecznym oraz pozwoli na określenie warunków ich
zabudowy, mając na względzie nie tylko ład przestrzenny i
zrównoważony rozwój miasta, lecz również oczekiwania i
potrzeby społeczne.
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CEL. 5 ROZWÓJ OBYWATELSKI

5.1. Wzmacnianie różnych form
samorządności środowisk
lokalnych
Podnoszenie poziomu aktywności obywatelskiej i
samoorganizacji jest wspierane przez lokalny
samorząd. Rozwijana jest polityka dotacji
miejskich, mająca na celu powierzanie zadań
samorządowych organizacjom pozarządowym.
Założenia tej polityki i jej zasady podlegać będą
dyskusji publicznej i rozwijane będą w sposób
wzmacniający rozwój miasta w zakresie spraw
społecznych, sportu, rekreacji i turystyki oraz
kultury z uwzględnieniem zagadnień rewitalizacji
kluczowych obszarów miasta.

5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego z wykorzystaniem
dialogu społecznego
Dialog społeczny jest niezbędnym elementem
demokratyzacji życia i udziału wspólnoty
samorządowej w procesach decyzyjnych organów
władzy samorządowej. Należy dążyć do
zwiększania frekwencji obywateli i znaczenia
debaty publicznej w życiu publicznym miasta.

Poprzez udzielanie grantów na zadania prospołeczne
prowadzone przez organizacje pozarządowe w Tczewie
wspierana jest przez lokalny samorząd aktywność
obywatelska. W 2013 roku przeprowadzono konkursy na
realizację zadań gminnych w obszarach:
1. Prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej,
2. Upowszechniania Turystyki,
3. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
4. Kultury Fizycznej i Sportu,
5. Działalności Wspomagającej Rozwój Wspólnot i
Społeczności Lokalnych,
6. Ochrony Zdrowia,
7. Pomocy Społecznej,
8. Rozwój sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
9. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w 2013
roku:
• Edukacyjna
Opieka
Wychowawcza
–
Przedsięwzięcia
związane
z
organizacją
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin
niezamożnych
i z
rodzin niewydolnych
wychowawczo.
• Przeciwdziałania Patologiom Społecznym –
Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze dla
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
• Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – Wykaz
przyznanych
środków
finansowych
na
prowadzenie przez osoby fizyczne zajęć
profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z
problemem alkoholowym i narkomanii i ich rodzin
w mieście Tczew.
10. Z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- wspomaganie realizacji zadań państwowego
monitoringu
środowiska,
obejmującego
prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery
na terenie Tczewa w automatycznych stacjach
pomiarowych,
zgodnie
z
wymaganiami
Państwowego Monitoringu Środowiska
Łącznie podpisano 72 umowy na dotacje na kwotę 797 873
zł.
W latach 2012-2013 miasto Tczew brało udział w projekcie
systemowym „Decydujmy Razem”. W roku 2013 głównym
działaniem było przygotowanie i przeprowadzenie
warsztatów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
Jego tematem było planowanie przestrzenne, jego istota,
główne zadania i zasady. Przedstawiacie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także radnych
Młodzieżowej Rady Miasta (łącznie 68 uczniów) mogli
spróbować swoich sił w próbie zaprojektowania
przestrzeni9 miejskich, podzielić się swoimi poglądami i
propozycjami.
Prace
uczestników
forum
były
prezentowane na wystawie po-warsztatowej w hallu
Fabryki Sztuk.
W trakcie wydarzenia plenerowego przeprowadzono
sondę, zadając pytania w istotnych sprawach miasta. W
roku 2013 pytania dotyczyły zainteresowania mieszkańców
rekreacją, jej dziedzinami i obiektami sportowymi w
mieście. Opinie mieszkańców mają znaczenie dla
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kształtowania kolejnych działań na rzecz realizacji celów
strategicznych.

5.3. Rozwijanie tożsamości kulturowej
i promowanie dziedzictwa
lokalnego
Potencjał społeczny jest aktywizowany na rzecz
udziału miasta w rozwoju turystyki i promowaniu
dziedzictwa historycznego i kulturowego, w tym
niematerialnego,
w
wymiarze
lokalnym,
regionalnym i ponadregionalnym. Zakłada się
większe i efektywniejsze wykorzystywanie tych
zasobów.

Rok 2013 był kolejnym, w którym zorganizowano wystawy
historyczne i inscenizacje przez Fabrykę Sztuk - wystawa
historyczna „W mieszczańskiej kamienicy”, historia
tczewskich browarów „Browarnictwo w Tczewie”,
„Grzegorz Ciechowski - flagowy muzyk z Tczewa”, wystawa
historyczna „Tczew pod okupacją hitlerowską”.

2.5. Realizacja interpelacji radnych
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku radni Rady Miejskiej zgłosili 21
interpelacji, z tego 8 w okresie międzysesyjnym.
Zgłoszone interpelacje dotyczyły różnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta:
• 3 z zakresu zasobu mieszkaniowego, dot.:
wykupu lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego oraz obniżenia stawki czynszowej
za mieszkanie przy ul. Nowowiejskiej 9; rozważenia zmiany prawa miejscowego w
sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz stawek
czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego;
• 3 z zakresu spraw komunalnych, dot.:
upowszechniania wiedzy mieszkańców miasta w zakresie prawidłowej segregacji
odpadów; wskazania miejsca przy ul. Krótkiej, w którym miałaby powstać nowa
wiata śmietnikowa, w której mieszkańcy mogliby zostawiać odpady; powiększenia
obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie;
• 3 z zakresu inwestycji i remontów, dot.:
ujęcia części ulicy gruntowej biegnącej do granic gminy w kierunku Śliwin,
tj.
ul. Głowackiego, w planach inwestycyjnych tut. Urzędu; remontu ul. Wigury oraz
modernizacji kanalizacji na osiedlu Prątnica; wykonania sygnalizacji świetlnej lub
innego rozwiązania ułatwiającego ruch u zbiegu ulic: Zygmunta Starego i
Jagiellońskiej, z dojazdem do Lidla i Carrefoura;
• 12 z zakresu spraw różnych, w tym dot.:
przyznania dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
na działalność statutową oraz wybudowania Centrum Sportów Wodnych;
zagospodarowania terenu przy ul. Piotrowo; podjęcia działań w celu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w sprawie
uniemożliwienia budowy biogazowi w granicach administracyjnych miasta;
zmiany miejsca obchodów kolejnej rocznicy święta Dnia Żołnierzy Wyklętych;
podjętych działań w sprawie ruin zamku przy tczewskim Bulwarze Nadwiślańskim;
możliwości zmiany organizacji ruchu na terenie osiedla Bajkowego; dojazdu do
działek i budynków mieszkalnych zlokalizowanych na ul. Wigury ( od strony Al.
Kociewskiej ); opracowania nowych zasad budżetu obywatelskiego;
przeprowadzenia kontroli na targowiskach miejskich osób narodowości
bułgarskiej, zajmujących się handlem; wyboru przewoźnika komunikacji miejskiej;
sposobu zatrudniania opiekunów dzieci w szkołach podstawowych na
półkoloniach, w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.
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Spośród zgłoszonych 17 interpelacji, większość załatwił Prezydent Miasta
udzielając odpowiedzi na piśmie, pozostałe interpelacje przekazano wg
właściwości do załatwienia przez: Zakład Usług Komunalnych, w tym Miejski
Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Komendę Straży Miejskiej
oraz Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Na zgłoszone interpelacje radni otrzymali odpowiedzi, każdorazowo na sesjach
Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytywał miesięczną informację
z realizacji interpelacji.
Szczegółowy wykaz zgłoszonych interpelacji oraz sposób ich załatwienia znajduje się do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony został na płycie załączonej do niniejszego
sprawozdania.

2.6. Realizacja zadań kontrolnych oraz audyt wewnętrzny
W zakresie zadań kontrolnych:
Podstawą dla przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Tczewie i gminnych
jednostkach organizacyjnych jest zarządzenie Nr 472/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia
15 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie
Miejskiej Tczew.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 472 / 2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15
grudnia 2011r. kontrola zarządcza w Gminie Miejskiej Tczew stanowi ogół działań
podejmowanych dla zapewnienie realizacji celów i zadań, określonych w Strategii Rozwoju
Miasta oraz budżecie Miasta w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Sekretarz Miasta jako koordynator kontroli zarządczej organizuje system kontroli zarządczej i
sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością
wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych.
Kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej polega na: sprawdzeniu, czy wydatki
publiczne dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację
zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej polega także na porównaniu stopnia
realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami, ocenianiu prawidłowości pracy oraz
wydawaniu zaleceń i wniosków pokontrolnych.
Etapy postępowania kontrolnego, niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu,
obejmują porównanie stanu faktycznego z założeniami oraz ze stanem określonym w
normach prawnych, regulaminach i instrukcjach postępowania; ustalenie nieprawidłowości;
ustalenie przyczyn nieprawidłowości ( obiektywnych – niezależnych od działania jednostki
kontrolowanej, subiektywnych – zależnych od jej działania ); sformułowanie wniosków i
zaleceń pokontrolnych zmierzających do likwidacji nieprawidłowości, usprawnienia
działalności i osiągnięcia lepszych efektów; omówienia wyników kontroli z kierownikiem
kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej.
Kontrola, może być przeprowadzona jako:
• kompleksowa – obejmująca całokształt zasadniczych funkcji i statutowych zadań
kontrolowanej jednostki; może być zlecana przez Prezydenta;
• problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia w jednej lub kilku kontrolowanych
jednostkach;
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• doraźna – rewizja, inspekcja, wynikająca z bieżącej pilnej potrzeby sprawdzenia stanu
faktycznego, prowadzona w różnych kierunkach;
• sprawdzająca – stosowana do potrzeb, obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń i
wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednio prowadzonych kontroli.
W Urzędzie Miejskim w Tczewie opracowywany jest roczny plan kontroli wewnętrznej oraz
plan kontroli zewnętrznej, obejmujący rok kalendarzowy, ze wskazaniem podmiotów
podlegających kontroli, tematu, terminu kontroli oraz kontrolującego. Plan kontroli
zewnętrznej został zamieszczony na stronie biuletynu informacji publicznej miasta Tczew
www.bip.tczew.pl w zakładce: kontrole / rejestr przeprowadzonych kontroli.
Pracownicy urzędu przeprowadzili w 2014 roku 203 kontrole, w tym 50 kontroli
wewnętrznych i 153 zewnętrznych.
W ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzano kontrole problemowe, doraźne i
sprawdzające. Kontrole problemowe obejmowały wybrane zagadnienia natomiast kontrole
doraźne wynikały z bieżącej potrzeby sprawdzenia stanu faktycznego.
Kontrola zewnętrzna obejmowała gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki nie
podporządkowane Urzędowi Miejskiemu w Tczewie, m.in. organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, kluby, szkoły, przedszkola i żłobki niepubliczne, osoby fizyczne mieszkańców miasta powiązanych z budżetem miasta w szczególności w zakresie
prawidłowości opodatkowania nieruchomości, odprowadzania podatków, wydatkowania
środków pod względem zgodności z otrzymanymi dotacjami, a także zadań związanych z
prowadzeniem robót inwestycyjnych i remontowych na terenie miasta, czystość i utrzymanie
cmentarza komunalnego, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, eksploatację składowiska
komunalnego oraz weryfikację oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Urząd Miejski w Tczewie był w roku 2014r. kontrolowany przez różne instytucje
państwowe, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Urząd
Wojewódzki, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Pomorski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego. Informacje z poszczególnych kontroli zamieszczone zostały
na stronie biuletynu informacji publicznej miasta Tczewa www.bip.tczew.pl, w zakładce
dokumentacja przebiegów i efektów kontroli, natomiast zestawienie zbiorcze w zakładce
rejestr przeprowadzonych kontroli.
W zakresie audytu wewnętrznego:
Na 2014 rok zaplanowano 3 zadania audytowe:
1. Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie
Celem audytu było sprawdzenie wdrożenia i funkcjonowania kontroli zgodnie z
wytycznymi.
2. Realizacja zadań własnych przez organizacje pozarządowe
Celem audytu było zapewnienie o efektywności i prawidłowości ustanowionego systemu
kontroli zarządczej w obszarze związanym z procedurą przyznawania dotacji dla
organizacji pozarządowych i jej rozliczenia.
3. Bezpieczeństwo informacji- spełnienie wymogów ustawowych – czynności
sprawdzające.
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2.7. Załatwianie wniosków i skarg ludności
Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie było na bieżąco
monitorowane i poddawane szczegółowej analizie przez Kierownictwo. W 2014r. w ramach
przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków Prezydent, Zastępcy Prezydenta i
Sekretarz Miasta przyjęli około 330 osób, głównie w sprawach:
• meldunkowych
• trudnej sytuacji mieszkaniowej,
● przyznania lokalu socjalnego,
• przyznania dodatku mieszkaniowego,
• złego stanu technicznego budynków komunalnych,
• wykupu i zamiany mieszkań,
• zaległości podatkowych, czynszowych,
• pomocy społecznej, w tym finansowej,
• wymiaru podatku od nieruchomości,
W okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 4
skargi od mieszkańców miasta oraz 1 skarga od mieszkańca Niemiec, które zostały
zarejestrowane w centralnym rejestrze i przekazane z odpowiednią adnotacją Prezydenta
Miasta do załatwiania właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego lub
gminnym jednostkom organizacyjnym zgodnie z ich właściwością rzeczową. Skargi dotyczyły:
● trudności w spotkaniu z Prezydentem Miasta Tczewa w sprawie braku przejścia dla
pieszych mieszkańców ul. Suchostrzygi Dworzec i ul. Działkowej;
• niegrzecznego zachowania pracownika Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp.zo.o.o w Tczewie;
• braku interwencji ze strony Straży Miejskiej w Tczewie;
• pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie w sprawie wystawienia odpisu zupełnego
metryki ślubu rodziców;
• pracy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
Powyższe skargi wymagały przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i
dowodowego w celu ustalenia zasadności podnoszonych zarzutów w przedmiotowych
skargach, które pozwoliły na obiektywne i zgodnie ze stanem faktycznym udzielenie
zainteresowanym odpowiedzi na wniesioną skargę.
Ogólne wnioski wynikające z analizy załatwiania skarg i wniosków przez Urząd Miejski w
Tczewie.:
• bezzwłoczne reagowanie na bolączki i problemy mieszkańców Tczewa;
• bezstronność prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dowodowego;
• terminowość rozpatrywania;
• bezzasadność wnoszonych tematów skarg.
Tabela Nr 1 obrazuje ilość skarg wpływających do Urzędu w latach 2006-2014
rok
liczba skarg

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3

8

6
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7

4

5

5

2013

2014

9

5

2.8. Zestawienie ilościowe spraw i wniosków wnoszonych do Urzędu
W okresie sprawozdawczym do Urzędu Miejskiego w Tczewie do Biur Obsługi Klienta
wpłynęło ogółem około 40.200 spraw, z tego najwięcej do:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prezydenta Miasta, Jego Zastępców i Sekretarz Miasta
Wydziału Budżetu i Podatków
Wydziału Spraw Obywatelskich
Wydziału Edukacji
Wydziału Budżetu Urzędu
Wydziału spraw Społecznych
Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Wydziału Rozwoju Miasta
Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji

2.615
16.706
9.600
2.963
1.984
1.898
1.638
1.562
1.279

Wszelka korespondencja, przesyłki pocztowe oraz pisma wnoszone były osobiście przez
Biura Obsługi Klienta ( przy Placu Marszałka Piłsudskiego 1 i przy ul. 30 Stycznia 1 ), które
przekazywały je zainteresowanym wydziałom / stanowiskom równorzędnym, zgodnie z
zakresem ich działania, z wyłączeniem:
● Urzędu Stanu Cywilnego
● Straży Miejskiej
● Wydziału Spraw Obywatelskich, w zakresie wniosków o wydawanie dowodów osobistych
● Wydziału Spraw Społecznych, w zakresie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
i dodatku energetycznego,
● Wydziału Rozwoju Miasta – Biura Wspierania Przedsiębiorczości, w zakresie wniosków
związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
Wydziały / stanowiska równorzędne Urzędu Miejskiego, do których wpływały sprawy /
wnioski, z reguły rozpatrywały je w terminie jednego miesiąca.
Pracownicy załatwiający sprawy mieszkańców, w sposób należyty i wyczerpujący udzielali
informacji stronom o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
Pilnowali także na tym, aby strony i inne osoby prawne uczestniczące w postępowaniu nie
poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, w tym celu udzielali niezbędnych wyjaśnień
i wskazówek.

2.9. Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych
W 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Tczewie:
● wydano 25.134 decyzji administracyjnych z zakresu zadań własnych gminy i zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej;
● złożono 32 odwołania od decyzji, to jest 0,12 % w stosunku do ogółu wydanych decyzji.
Niewielka liczba odwołań od decyzji wniesionych do organów II instancji świadczy,
iż rozstrzygnięcia administracyjne podejmowane były ze znajomością przepisów formalnych
oraz prawa materialnego i po dogłębnym zbadaniu stanu faktycznego w toku postępowania
administracyjnego.
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W wyniku wniesionych odwołań organ odwoławczy II instancji rozpatrując wniesione
sprawy:
● 9 decyzji utrzymał w mocy;
● 4 decyzje przekazał do ponownego rozpatrzenia;
● 2 decyzje uchylił.
W trakcie załatwiania przez organ odwoławczy II instancji na koniec roku 2014 było 17
odwołań.
W 2014 roku 2 decyzje zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku, w tym 1 skargę oddalono, natomiast 1 sprawa na koniec roku była w trakcie
załatwiania.
Szczegółowe zestawienie wydanych decyzji administracyjnych obrazuje załącznik nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

3. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Urzędzie
Miejskim w Tczewie, jest organem opiniującym i inicjującym w zakresie rozwiązywania
i przeciwdziałania problemów alkoholowych.
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
•
inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ,
•
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
•
opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
– zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
•
kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982r. ( j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami )
Prezydent Miasta Tczewa Zarządzeniem Nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002r. powołał
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarządzeniem tym powołano
10 osobowy skład komisji. W latach 2006 – 2011 liczba członków komisji oraz skład
osobowy ulegał zmianom .
GKRPA powołana Zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14.03.2012 r.
składa się z : 1 przedstawiciela Prezydenta Miasta Tczewa, 1 przedstawiciela Rady Miejskiej,
1 przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 1 przedstawiciela
organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciela Policji, 1 przedstawiciela Sądu – społeczny
kurator
rodzinny, 1 pedagoga szkolnego, 1 przedstawiciela Poradni Odwykowej,
1 przedstawiciela Straży Miejskiej oraz 1 emerytowanego policjanta- mediatora.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli
w przygotowaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2014, który został
uchwalony uchwałą Nr XXXVII/294/2013 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2013r.
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W Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 zawarto następujące zadania:
•
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkomanii,
•
udzielanie rodzinom wsparcia, w których występują problemy alkoholowe
i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie,
•
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r. odbyła 12 posiedzeń
roboczych, na których omawiała sprawy dotyczące m. in. wypoczynku zimowego oraz
letniego dzieci i młodzieży (zimowiska, półkolonie), programu "Bezpieczne wakacje
w mieście i plenerze", organizacji rajdów, turniejów. Omawiała działalność na terenie miasta
Tczewa świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
W ramach kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży GKRPA
sporządziła 110 postanowień w sprawie usytuowania na terenie miasta Tczewa miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w oparciu o uchwałę Nr XXXIV / 274 / 2013
Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013r.
Wyznaczeni członkowie Komisji w ramach działalności punktu konsultacyjnego przy Urzędzie
Miejskim przyjęli 129 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób nadużywających
alkohol, przeprowadzili rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z osobami
nadużywającymi alkohol oraz rozmowy ze świadkami nadużywania alkoholu.
Do lekarza biegłego psychiatry i psychologa, złożono 62 wnioski celem orzeczenia stopnia
uzależnienia i wskazania rodzaju leczenia odwykowego. Sporządzono 37 opinii
psychiatryczno - psychologiczne dla osób wytypowanych przez GKRPA. Do III Wydziału Spraw
Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tczewie skierowano 24 wnioski celem wydania
postanowienia zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego.
Członkowie GKRPA uczestniczyli w następujących szkoleniach:
• 4 osoby
w IV Sopockim Sympozjum pt. ,,Problematyka więzi, zaufania
i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży” w dniach 24-25.11.2014r.
• dwie osoby brały udział w szkoleniu z zakresu kontroli wiarygodności danych
zawartych w oświadczeniach rocznych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie sprzedaży
alkoholu, organizowanego przez Centrum Szkolenia Samorządu z siedzibą
w Katowicach w dniu 04.09.2014r. w Domu Technika w Gdańsku.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim
w Tczewie współpracowała z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami z terenu miasta
Tczewa w celu realizacji założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych t.j. Stowarzyszeniem Tczewski Klub Abstynenta "Sambor",
Stowarzyszeniem Terapii i Profilaktyki Szkolnej " Przemiana ", Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Caritas Diecezji Pelplińskiej
oraz Caritasami Parafialnymi, Strażą Miejską, Policją, Środowiskowym Hufcem Pracy,
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Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, z dyrektorami tczewskich
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz z pedagogami szkolnymi
i kuratorami sądowymi.
Członkowie komisji brali udział 20 września 2014r. w ,,XV jesiennym biegu trzeźwości”.
Na zaproszenie ,,Fundacji KRZYŚ” do współorganizacji kolejnej edycji Europejska noc bez
wypadku” członkowie czynnie uczestniczyli w przedmiotowej kampanii w sobotnią noc 18
października 2014 roku. W okolicach Tczewa odbyła się w dyskotece w Gołębiewie Średnim.
Podczas wieczoru wolontariusze namawiali kierowców, aby wykazali się odpowiedzialnością
i nie spożywali alkoholu, aby bezpiecznie odwieźli swoich znajomych.
W momencie opuszczania klubu osoby miały możliwość przebadania się alkomatem.
Odpowiedzialni kierowcy zostali nagrodzeni upominkami.
Komisja współpracowała także z prasą lokalną, w której ukazywały się informacje na temat
działań w ramach założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz o punktach pomocy dla osób nadużywających alkohol oraz ich rodzin.
Członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę w punktach sprzedaży napojów alkoholowych
w sklepach przy ul. Wąskiej 1 i przy ul. Juliusza Słowackiego 5/4 oraz Restauracji Mocca
przy Pl. Hallera 20 w Tczewie.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późniejszymi zmianami) w
oparciu o art. 4¹ ust. 5, koszt wynagrodzenia dla członków komisji w 2014 roku wyniósł
29.232 zł .
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