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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 2016 rok oraz zajmował się 
istotnymi dla miasta sprawami i problemami, w szczególności czuwał nad zapewnieniem 
prawidłowej polityki finansowej miasta, w tym realizacji budżetu. 
 
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 2016r. , 
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, 
• 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) realizację interpelacji radnych, 
4) realizację zadań kontrolnych, 
5) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców, 
6) zestawienie ilościowe spraw i wniosków rozpatrywanych przez Urząd Miejski, 
7) zestawienie wydanych przez Urząd Miejski decyzji administracyjnych,   
 
Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje informacji z działalności Straży Miejskiej, gdyż 

sprawozdanie SM stanowić będzie odrębny punkt porządku obrad sesji w miesiącu czerwcu 

2017r.,sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało natomiast 

przedstawione Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu kwietniu  2017r. 
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W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  – Prezydent Miasta podjął ogółem 480 
zarządzeń, w tym z zakresu: 
 

• gospodarki mieniem komunalnym  248 
• budżetu i podatków     50 

• spraw społecznych      50 
• spraw organizacyjnych      38 
• spraw edukacji      26 
• zamówień publicznych     22 
• rozwoju miasta      18 
• spraw administracyjnych        9 
• spraw komunalnych i inwestycji      6 
• spraw obywatelskich         5 
• spraw pozostałych        8 

 
Wszystkie zarządzenia zostały przekazane do realizacji odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a ich realizacja była co 
kwartał przedmiotem szczegółowej analizy na naradach Prezydenta.  
 
2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA  ZA 2016 ROK 
 
2.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH 
 
2.1.1. Ład i zagospodarowanie przestrzenne 
 

W roku 2016 prowadzone były procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak 
opisano poniżej. Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa, w n/w rejonach:  
 

a) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa - 
projekt zmiany planu w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia 
(stadion), została rozpoczęta w roku 2014. Negatywne uzgodnienie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków wstrzymało ten proces. Sens tego uzgodnienia wskazywał na 
całkowite odstąpienie od planowanej zmiany funkcji stadionu na zabudowę 
mieszkaniową, w celu chronienia dawnej historycznej funkcji sportowej. Brak zgody 
na takie rozwiązanie spowodował, że Prezydent Miasta odwołał się od tej decyzji do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który utrzymał decyzję Konserwatora 
Zabytków. Decyzja ta została zaskarżona do WSA. Dnia 9 lutego 2016r. sekretariat 
WSA w Warszawie przekazał odpis swojego wyroku wraz z uzasadnieniem WSA w 
W-wie skargę Prezydenta Miasta oddalając. W dniu 16 marca 2016r. Prezydent, 
utrzymując swoje racje, polegające na bezzasadności utrwalania pamięci 
nieistniejącego stadionu sportowego poprzez przywracanie i odtwarzanie zabudowy, 
wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za 
pośrednictwem WSA. Sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.  
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b) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa – ze względu na trudne warunki terenowe, potencjalnie bardzo 
wysokie koszy niwelacji i uzbrojenia, podjęto decyzję, że dla terenu najwłaściwszą 
funkcją może być funkcja rekreacji i zieleni. Przystąpiono do zmiany Studium w 
obszarze poligonu, Rada Miejska w Tczewie w dniu 26 lutego 2015r. podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. W obszar dawnego poligonu zostaną wprowadzone funkcje związane 
z zielenią, rekreacją i sportem.  
W lutym dokonano zmiany terminu wykonania zmiany studium, ze względu na 
zmiany przepisów (wynikających z wejścia w życie Art. 41 ustawy z dnia 9 
października 2016r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777), które należy wziąć pod uwagę 
przy dokonywanych analizach w przedmiocie zamówienia. Proponowany pierwotny 
termin uchwalenia zmiany studium w sierpniu 2016r. musiał zostać przeniesiony na 
grudzień. 
W czerwcu 2016r. członkowie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 
przy Prezydencie Miasta zaopiniowali treść dokumentu zmiany Studium. Po 
przeprowadzeniu uzgodnień organów i instytucji, wyłożeniu projektu studium i 
odbyciu dyskusji publicznej, ostatecznie zmiana studium została uchwalona na sesji 
RM w listopadzie 2016r. i uchwała została skierowana do Wojewody celem 
sprawdzenia dokumentów formalno – prawnych pod względem zgodności z prawem. 

c) zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta (plan z 
roku 2005, ze zmianami w latach 2009, 2012, 2013, 2014, 2015) na podstawie 
wniosków osób i instytucji. Realizacja zmiany od marca 2015 roku. 
W roku 2016 kontynuowano prasce na rzecz zmian w planie na podstawie wniosków 
osób i instytucji, składanych od roku 2010. W lutym br. ze względu na zmiany 
przepisów dot. wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, 
wynikających z art. 41 ustawy, nastąpiła zmiana w terminie wykonania opracowania. 
Zmiany dotyczyły zwiększenia zakresu opracowania. 
W listopadzie odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, która pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Został on 
wówczas skierowany do uzgodnień.   
Do końca roku trwały prace związane z uzgodnieniami i kompletowaniem 
dokumentacji do przedstawienia Radzie Miejskiej projektu zmiany uchwały do 
uchwalenia.  

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sady Malinowskie – 
opracowanie miejscowego planu dla funkcji produkcyjno – przemysłowej. 
Wykonywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
południowej części Sadów Malinowskich zostało rozpoczęte w roku 2015. Na 
przełomie lutego i marca odbywało się wyłożenie planu i w marcu dyskusja publiczna.  
W maju 2016r. Prezydent przyjął dokument: „Projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmujący południową część 
terenu tzw. Sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i 
południowej granicy miasta wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.  
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Radni RM w Tczewie podjęli w dniu 23 czerwca 2016r. Uchwałę Nr XX/160/2016 w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu. 
Dokumenty formalno – prawne związane z prowadzonym postępowaniem 
sporządzenia planu zostały przedłożone Wojewodzie Pomorskiemu w celu dokonania 
ich oceny i zgodności z prawem oraz publikacji uchwały. W dniu 13 lipca 2016r. 
Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do przedłożonego 
projektu planu. 
Zawiadomieniem z dnia 13 lipca 2016r. poinformował tut. organ o błędach w 
projekcie planu. We współpracy z projektantem planu złożono wyjaśnienia odnoszące 
się do poszczególnych kwestii ujętych w Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania 
nadzorczego. Po dokonaniu wyjaśnień ogłoszenie aktu nastąpiło w sierpniu 2016r. w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3025 (Dz. Urz. Woj. Pom. 
2016 poz. 3025). Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej gminy oraz 
przekazano Starostwu Powiatowemu według kompetencji w zakresie Prawa 
Budowlanego. Uchwała weszła w życie dnia 6 września 2016r.  

e) zmiany planów dotyczące przebiegu ul. Nowej Głowackiego 
Uchwały o przystąpieniu do zmiany planów dla realizacji inwestycji drogowej – 
budowy drogi Nowej Głowackiego, na odcinku od osiedla Górek przez tereny 
produkcyjne w rejonie ul. 30 Stycznia przez teren tzw. „sadów bałdowskich”, zostały 
podjęte na sesji w dniu 24 września 2015r.: 

• Uchwała Nr X/72/2015 RM w Tczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w 
Tczewie 

• Uchwała Nr X/71/2015 RM w Tczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie 

Projekt zmiany planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w marcu 2016r. 
przedłożono do zaopiniowania członkom MKUA. W wyniku dyskusji komisji i 
wniesionych do projektu uwag, projekt podlegał poprawianiu i nanoszeniu korekt                    
w zapisach. Po przedłożeniu do akceptacji Prezydenta Miasta, nastąpił etap 
uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu w rejonie ul. Głowackiego i zmiany 
planu w jednostce urbanistycznej UP2.  
Po etapie uzgodnień z organami i instytucjami, na przełomie sierpnia i września 
odbyło się wyłożenie projektów zmian planów i dyskusja publiczna we wrześniu.   
Uchwały dotyczące planów zostały podjęte na sesji w październiku, przekazane do 
Wojewody Pomorskiego w celu oceny prawnej i publikacji. 
W stosunku do jednego z planów Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze, w 
treści planu dot. rejonu ulicy Głowackiego (uchwalonego uchwała nr XXIII/182/2016 
z dnia 27 października 2016r.) podważony został zapis dot. małej architektury itp. 
ujęty w par. 9 ust. 2 pkt 3 lit.a), który brzmi:  
2. Na obszarze opracowania planu obowiązują następujące wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) (…), 
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2) (…), 

3) w przestrzeni publicznej, obejmującej ulice, place, ciągi piesze i rowerowe oraz zieleń 

publiczną oznaczoną symbolem ZP i ZR, dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów małej architektury stanowiących elementy wyposażenia ulicy obejmujących: 

siedziska, ławki, podesty wypoczynkowe, stoły, blaty, parawany, pergole, osłony 

przeciwwiatrowe, słupy ogłoszeniowe, kosze na śmieci,”. 

Zapis ten na mocy postępowania nadzorczego został usunięty, za pomocą Zarządzenia 
Wojewody z tekstu uchwały, gdyż uznany jako rażące naruszenie prawa nie może znaleźć się 
w tekście, jako właściwy dla tzw. uchwały krajobrazowej. 

f) inne prace w zakresie planowania przestrzennego 
• dokonano ujednolicenia tekstu planu miejscowego. Ewentualny termin na 

wprowadzenie formalnie dokumentu do obiegu jest zależny od zakończenia zmian, 
toczących się obecnie (zakończenie prac przy w/w planach i zmianach). Dokument 
będzie systematycznie podlegał wprowadzaniu zmian, wynikających z wejścia w 
życie kolejnych zmian planu. Na dziś dokument jest materiałem wewnętrznym, 
służącym pracy wydziału, 

• dokonano analizy obecnie obowiązującego Studium pod kątem funkcji w nim 
zapisanych, a różnicy w ewentualnych przyszłych przedsięwzięciach 
planistycznych, które wymagać będą zmiany tego dokumentu, aby projektowane 
przez miasto przyszłe inwestycje były zgodne z zapisami Studium, 

• wydawano na bieżąco wypisy i wyrysy z dokumentów planistycznych oraz 
zaświadczenia, udzielano informacji w zakresie przeznaczenia terenów, 
rejestrowano kopie decyzji pozwoleń na budowę i innych dokumentów w 
procedurze udzielania pozwoleń przez Starostwo Powiatowe, 

• prowadzono współpracę z MKZ w zakresie zmiany zapisów w miejscowym planie 
dotyczących obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków dla przyszłej i 
obecnie prowadzonej procedury zmiany planu w przedmiocie GEZ.   

 
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). 
I tak w 2016 roku : 
••  wwyyddaannoo  2200  ppoozzwwoolleeńń  nnaa  pprroowwaaddzzeenniiee  pprraacc  kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiicchh,,  rreessttaauurraattoorrsskkiicchh  ii  iinnnnyycchh  

rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh  ww  oobbsszzaarraacchh  zzaabbyyttkkoowwyycchh  ppooddlleeggaajjąąccyycchh  oocchhrroonniiee  pprraawwnneejj    
••  wwyyddaannoo  11  ppoozzwwoolleenniiee  nnaa  uummiieesszzcczzaanniiee  uurrzząąddzzeeńń  tteecchhnniicczznnyycchh,,  ttaabblliicc,,  rreekkllaamm  oorraazz  

nnaappiissóóww  ww  oobbsszzaarraacchh  zzaabbyyttkkoowwyycchh  ppooddlleeggaajjąąccyycchh  oocchhrroonniiee  pprraawwnneejj,,    
••  wwyyddaannoo  3311  uuzzggooddnniioonnyycchh,,  ww  ttrryybbiiee  aarrtt..  3399  uusstt..  33  pprraawwaa  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  ppoozzwwoolleeńń  nnaa  

bbuuddoowwęę,,  
••  wwyyddaannoo  11  ppoossttaannoowwiieenniiee  uuzzggaaddnniiaajjąąccee  pprroojjeekktt  ddeeccyyzzjjii  oo  uussttaalleenniiuu  llookkaalliizzaaccjjii  cceelluu  

ppuubblliicczznneeggoo,,  
••  wwyyddaannoo  4411  uuzzggooddnniieeńń//ooppiinniiii  nnaa  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee  pprraacc  

kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiicchh//rreessttaauurraattoorrsskkiicchh//rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh  pprrzzyy  oobbiieekkttaacchh  ii  ww  oobbsszzaarraacchh  
zznnaajjdduujjąąccyycchh  ssiięę  ww  ssttrreeffaacchh  oocchhrroonnyy  kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiieejj  lluubb//ii  uujjęęttyycchh  ww  ggmmiinnnneejj  eewwiiddeennccjjii  
zzaabbyyttkkóóww,,  
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••  wwyyddaannoo  88  ppiisseemmnnyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  ddoottyycczząąccyycchh  oobbiieekkttóóww//oobbsszzaarróóww  zznnaajjdduujjąąccyycchh  ssiięę                                          
ww  ssttrreeffaacchh  oocchhrroonnyy  kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiieejj  lluubb  uujjęęttyycchh  ww  ggmmiinnnneejj  eewwiiddeennccjjii  zzaabbyyttkkóóww,,  

  

OOdd  wwyyddaannyycchh  ddeeccyyzzjjii  nniiee  wwnniieessiioonnoo  ooddwwoołłaańń..  OOdd  wwyyddaannyycchh  ppoossttaannoowwiieeńń  nniiee  wwnniieessiioonnoo  
zzaażżaalleeńń..    
  

PPoonnaaddttoo  ww  ookkrreessiiee  sspprraawwoozzddaawwcczzyymm  ::  
  

••  pprowadzono 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),  

• przeprowadzono kontrole/wizje w terenie – odnośnie przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także postępu prac 
budowlanych (kontrolowane podmioty: fara – we współudziale Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości przy                        
ul. Lipowej 4, Krótkiej 2, 8 i 12 oraz właściciele nieruchomości przy ul. Rybackiej 9).  

• współpracowano z Wydziałem Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie                        
i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie ochrony zabytków                     
w procesie inwestycyjnym, 

• prowadzono prace przygotowawcze (analizę) do opracowania (nowelizacji) Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Tczewa. 

 

2.1.2. Gospodarka terenami i mieniem komunalnym 
 
W 2016 roku prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym na podstawie ustawy                       
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, zatwierdzonym budżetem, tak po stronie dochodów jak  
i wydatków oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.   
 

W 2016 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła 5 uchwał związanych  z gospodarką mieniem 
komunalnym dotyczących:                                                                                                                                  
 

• nadania nazwy drodze wewnętrznej; 
• zmiany nazwy ulicy Saperów i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych; 
• wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w nieruchomościach 

na rzecz współwłaścicieli oraz udzielenia 90% bonifikaty od ceny sprzedaży; 
• wyrażenia zgody na dokonanie darowizny; 
• wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położnej przy ul. Nad Wisłą 6, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, na której posadowiony jest budynek usługowy.     

 

Prezydent Miasta podjął również 248 zarządzeń regulujących obrót mieniem gminy.  
 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, Gmina Miejska Tczew była właścicielem gruntów                 
o powierzchni: 7 793 985 m2, tj. 779,3985 ha, i wartości: 628 631 364,78 zł. W tym 
powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła: 2 090 281 m2, tj.                 
209,0281 ha, o wartości: 163 813 372,05. Jednocześnie Gmina Miejska Tczew była 
użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, o powierzchni: 
20 434 m2, tj.  2,0434 ha. 
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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 2016 roku, 
wynosiła: 70 063 919,46 zł. 
 
Stan komunalnych zasobów mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 grudnia 2016 
roku*) przedstawiał się następująco:  
 

Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej 
Ilość lokali 

mieszkalnych 
Pow. w m2 Ilość lokali 

użytkowych 
Pow. w m2 

1319 58 258 36 2 391 
Budynki Gminne 

Ilość lokali 
mieszkalnych 

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych 

Pow. w m2 

703 30 222 26 3 754 
*) Na podstawie danych uzyskanych ze Spółki TTBS. 

 
Spółka Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządza Gminnym 
zasobem mieszkaniowym na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 10078/2013 z dnia                  
27 grudnia 2013 roku oraz umowy z dnia 2 stycznia 2014 roku o administrowaniu 
nieruchomościami.    
 
W 2016 roku gminy zasób zwiększył się o następujące nieruchomości:  
 

NABYTE NIERUCHOMOŚCI 
  2016 
Lp. Cel nabycia Forma nabycia  Ilość 

 dz. 
pow. 
( m2) 

wartość  
(zł) 

zamiana 1 132 7 057 
z mocy prawa 18 9 052 558 265 

1 Pod drogi 

komunalizacja 2 869 68 129 
2 Cele inwestycyjne  pierwokup 2 42 4 305 

RAZEM: 23 10 095 637 756 
 
Gmina Miejska Tczew nabyła 23 działki o łącznej powierzchni 10 095 m2. Pod drogi gminne 
nabyto 21 działek o łącznej powierzchni 10 095 m2, nabyte grunty zostaną przeznaczone 
przede wszystkim pod inwestycje związane z budową drogi i infrastruktury technicznej ulicy 
Tczewskich Saperów oraz przebudowę ulicy Gdańskiej. Skorzystano również                                  
z przysługującego prawa pierwokupu dwóch działek wystawionych do zbycia przez 
Przedsiębiorstwo RUCH S.A. przy Al. Zwycięstwa. 
 
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU  
 
1) nieruchomości gruntowe 
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Lp. Przeznaczenie Ilość działek Pow. (w m2) 
Dochód – netto 

(w zł) 
1 Budownictwo jednorodzinne  5 3 914 545 000 
2 Budownictwo wielorodzinne 

mieszkaniowo - usługowe 
6 23 501 8 246 650 

3 Budownictwo usługowe  3 7 165 2 635 000 
RAZEM: 14 34 580 11 426 650 

 
W 2016 roku w drodze przetargowej Gmina Miejska Tczew zbyła 14 działek o łącznej 
powierzchni 34 580 m2.  

• pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu wyłoniono nabywców pięciu 
działek położonych przy ulicach: Partyzantów, Baczyńskiego, Grunwaldzkiej i 
Retmańskiej,  

• pod budownictwo wielorodzinne mieszkaniowo – usługowe w drodze przetargu 
wyłoniono nabywców sześciu działek położnych przy ulicach: Piotrowo, Tczewskich 
Saperów   i Zamkowej, 

• pod budownictwo usługowe w drodze przetargów wyłoniono nabywców trzech 
działek przy ulicach: Dworcowej, Czerwonego Kapturka i Al. Zwycięstwa. 

 

 
Rysunek 1 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Piotrowo została zbyta za kwotę: 1 111 000 zł. 

 

 
Rysunek 2 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zamkowej została zbyta za kwotę 1 616 000 zł. 
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Rysunek 3 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Tczewskich Saperów została zbyta za kwotę 5 519 650 zł. 

 

 
Rysunek 4 Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Dworcowej została zbyta za kwotę 505 000 zł. 

2) lokale mieszkalne 
 

Ilość sprzedanych lokali Łączna pow. lokali w m2 Dochód – netto  (w zł) 
1 24,76 35 400  

 
W 2016 roku w drodze przetargowej Gmina Miejska Tczew sprzedała jeden lokal mieszkalny 
przy ulicy Królowej Jadwigi.  
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Rysunek 5 Lokal mieszkalny przy ul. Królowej Jadwigi został zbyty w drodze przetargu za 35 400 zł. 

 

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  
   
 1) nieruchomości gruntowe  

Lp. Przeznaczenie 
Ilość 

działek 
Pow. (w m2) 

Dochód – netto              
(w zł) 

1 Na poprawę warunków 
zagospodarowania  

10 878 60 285  

2 Sprzedaż z 99% bonifikatą 4 2 129 2 831 
3 Zamiana – przeniesienie 

własności  
1 245 45 527 

4 Infrastruktura techniczna 1 100 25 000 
5 Darowizna 1 36 -------- 
6 Inne (np. zbycie udziałów) 3 739 2 560 

RAZEM: 20 4 127 136 203 
 

 
W 2016 roku w drodze bezprzetargowej zbyto 20 działek o łącznej powierzchni 4 127 m2.     
W tym dokonano zbycia 10 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej: trzy działki bez bonifikaty za kwotę 50 900 zł oraz siedem działek                           
z zastosowaniem 90% bonifikaty za kwotę 9 385 zł. Na podstawie art. 209a ustawy                        
o gospodarce nieruchomościami zbyto na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości 
przyległe należące do Gminy z zastosowaniem 99% bonifikaty. W porozumieniu z osobą 
fizyczną dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ulicach Grunwaldzkiej                         
i Głowackiego. Celem zamiany gruntów było przejęcie działki przeznaczonej pod drogę 
publiczną ul. Głowackiego, co pozwoliło na zakończenie procesu regulacji własnościowej 
gruntów wchodzących w skład pasa drogowego. W omawianym okresie zbyto na rzecz spółki 
Energa S.A. nieruchomość gruntową przy ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego w celu 
posadowienia trafostacji, a także zbyto udziały w nieruchomościach przy ulicach 
Spółdzielczej i Nizinnej. Dokonano również zniesienia współwłasności w nieruchomości 
wspólnej przy ul. Czyżykowskiej. W drodze darowizny przekazano Gminie Wiejskiej Tczew 
działkę zabudowaną podjazdem dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą komunikację                 
z budynkiem urzędu przy ul. Lecha 12. 
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3) lokale mieszkalne  
 

Ilość sprzedanych lokali Łączna pow. lokali w m2 Dochód – netto  (w zł) 
27 1 360 458 389 

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych następowała systematycznie, zgodnie ze złożonymi wnioskami 
przez ich najemców. W 2016 roku w trybie bezprzetargowym zbyto 27 lokali mieszkalnych             
o łącznej powierzchni 1 360 m2.  

 
TRWAŁY ZARZĄD, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA 

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTSEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 
 

W 2016 roku łącznie z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntu oraz 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu miasta 
wpłynęła kwota: 1 774 216 zł. 
 

Lp. Wpływy z tytułu (w zł) 
1 Użytkowanie wieczyste  1 572 301 
2 Trwały zarząd 108 423 
3 Przekształcenie praw 

użytkowego  
93 492 

 RAZEM 1 774 216 
 
W 2016 roku wydano 7 decyzji administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. 
 

WPŁYWY Z TYTUŁU DZIERŻAW, NAJMU i TARGOWISKA – ul. Żwirki 
 

W 2016 roku łącznie z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżaw gruntu do budżetu miasta 
wpłynęła kwota: 2 949 982 zł. 
Zawarto również 122 nowe umowy dzierżawy, najmu i użyczenia, co przedstawia poniższa 
tabela: 

Dzierżawa, Najem, Użyczenie i Targowisko przy ul. F. Żwirki 2016 

Lp. Cel dzierżawy 
Ilość 

umów 
1 pod zabudowę stałą lub tymczasową (parkingi, kioski, gastronomia, 

działalność gospodarcza) 
32 

2 na cele reklamowe  7 
3 na cele uprawy warzyw i zagospodarowania zielenią  29 
4 pod uprawy rolne  5 
5 pod garażami   5 
6 pod wesołe miasteczka i cyrki   6 
7 pod wiaty śmietnikowe 25 
8 Użyczenia 8 

Targowisko miejskie 
9 umowy najmu lokali handlowych 5 

RAZEM: 122 
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W 2016 roku : 
• dokonano 31 podziałów nieruchomości (na wniosek i z urzędu) wraz ze stwierdzeniem 

zgodności proponowanych podziałów z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

      ●   wydano 24 zezwolenia na zakładanie i wykonywanie urządzeń technicznych,  
• nadano numery porządkowe 56 nieruchomościom, 
• w ramach windykacji należności wysłano 264 wezwań do zapłaty oraz 25 

ostatecznych przedsądowych wezwań. Rozpatrzono 37 wniosków w sprawie 
umorzenia oraz rozłożenia należności na raty (30 wniosków zostało złożonych przez 
osoby fizyczne, 4 przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i 3 przez osoby 
prawne). Pozytywnie rozpatrzono 32 wnioski i zawarto 40 ugód w tym 11 
dotyczących umorzenia należności (35 ugód osoby fizyczne, 5 ugód osoby 
prowadzące działalność gospodarczą). Wydano również 1 decyzję w sprawie 
umorzenia należności cywilno – prawnych. Sporządzono 29 pozwów sądowych,             
w wyniku czego otrzymano 4 nieprawomocne nakazy zapłaty w postępowaniu 
upominawczym, 

• 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.   

 
Udział Gminy Miejskiej Tczew w spółkach kapitałowych*) 

Lp. Nazwa Spółki 2016 
ilość udziałów 35 646 

wartość 17 823 000 

1. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. 

udział procentowy 100 

ilość udziałów 570 718  
wartość 28 535 900  

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  

udział procentowy 100 

ilość udziałów 16 964 
wartość 8 482 000 

3. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 

udział procentowy 100 

ilość udziałów 7 378 
wartość 7 378 000 

4. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 

udział procentowy 1,96 

ilość udziałów 100 

wartość 100 000 

5. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. 

udział procentowy 0,50 
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

 
Ponadto w celu dalszej realizacji wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w 2016 
roku podwyższono kapitał zakładowy miejskiej spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego poprzez wniesienie aportem nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Gen. 
Stefana Grota – Roweckiego – działka o pow. 7 618 m2 i wartości 1 326 000 zł. 
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Rysunek 6 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Gen. Stefana Grota - Roweckiego. 

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 Prezydenta Miasta Nr 1345/2016 Prezydenta Miasta Tczewa                     
z dnia 31.10.2016 roku) - 14 szt.   
Roczne wpływy z opłaty targowej: 446 900 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 tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu inwestycji w 2016 roku: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość                  
wg planu 

[w zł] 

Wykonanie                    
do 31.12.2016r.  

[w zł] 
Zaawansowanie 

I. Sieć wodociągowa 
1. Sieć wodociągowa rejon  

ul. Głowackiego (część południowa) 

100.000,00 82.571,79 

Wykonano : 
- odcinek sieci wodociągowej                                    
w ul. Ks. Młyńskiego o L= 137,15mb 
- sieć wodociągową  w ul. Lecha 
Bądkowskiego dz.nr 340/16 o 
L=96,00 mb;  
- przyłącza wodociągowe do granicy 
działek w ul. Głowackiego (12 szt.);    
(kontynuacja w latach następnych) 

Zadanie zakończone, rozliczone 
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2. Sieć wodociągowa rejon                         
ul. Głowackiego (część północna)                           

70.000,00 40.785,52 

W trakcie realizacji : 
- sieć wodociągowa w ul. Pileckiego    
o L= 194,50 mb (etap III),   kwota 
umowna: 65.222,21 zł  (netto),  termin 
realizacji : 15.05.2017r.;     
(kontynuacja w latach następnych) 
 

3. Sieć wodociągowa rejon                               
ul. Czatkowskiej (ul. Marynarska) 

50.000,00 30.088,10 

Wykonano : 
- sieć wodociągową w ul. Marynarskiej    
o L= 116,55 mb (etap II);   
Zadanie zakończone, rozliczone   

                              
4. Sieć wodociągowa przy                               

ul. Jagiellońskiej 
(drogi wewnętrzne - dawny teren 

Unimor) 170.000,00 109.375,14 

Wykonano : 
- odcinek  sieci spinającej o L= 
159,80 mb wraz z przył. wod. do bud. 
METROX-PLAST oraz do działki nr 
143/71 o L= 16,95 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone    
 

5. Spinki wodociągowe na terenie 
Tczewa (węzły + odcinki sieci) 

260.000,00 312.520,54 

Wykonano : 
-  dokumentację projektową na 
wodociąg spinający w ul. 
Kasztanowej w rejonie bud. Nr 16 do 
ul. Armii Krajowej; 
- wodociąg spinający w ul. 
Głowackiego o L= 121,00mb wraz ze 
studnią redukcyjną {dokończenie 

zadania z 2015r.}; 
-  wodociąg spinający w ul. 
Kasztanowej w rejonie bud. nr 16 do 
ul. Armii Krajowej o L= 48,00 mb;  
-  przyłącza wod-kan do dz. nr 634/2  
w  ul. Chopina o L= 14,00 mb; 
- sieć wodociągową z przyłączami                      
w ul. Zygmunta Starego o L= 330,95 
mb;   
Zadanie zakończone, rozliczone   
                

6. Sieć wodociągowa ul. Bałdowska 
(zadanie dodatkowe)                            

0,00 78.979,06 

W trakcie realizacji : 
- sieć wodociągowa w ul. Bałdowskiej    
o L= 924,00 mb,                                                     
kwota umowna: 157.958,12 zł  
(netto),  termin realizacji : 
28.04.2017r.;         
 

 Razem 650.000,00 654.320,15  

II. Sieć kanalizacji sanitarnej 
1. Kanalizacja sanitarna rejon                            

ul. Głowackiego (część południowa) 

100.000,00 194.830,49 

Wykonano : 
- sieć kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami  w ul. Lecha 
Bądkowskiego dz. nr 340/16                 
i 340/9 o L= 250,00 mb;  
- sieć kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w ul. Głowackiego o L= 
254,15 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone    

(kontynuacja w latach następnych) 
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2. Kanalizacja sanitarna rejon                                    
ul. Głowackiego (część północna) 

50.000,00 44.236,03 

W trakcie realizacji : 
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pileckiego   o L= 152,50 mb (etap 
III),   kwota umowna: 62.275,83 zł  
(netto),  termin realizacji : 
15.05.2017r.;           (kontynuacja w 

latach następnych) 

 
3. Kanalizacja sanitarna rejon                        

ul. Czatkowskiej 
(ul. Marynarska) 50.000,00 43.112,89 

 Wykonano : 
- sieć kanalizacji sanit.  w ul. 
Marynarskiej o L= 107,80 mb (etap 
II); 
Zadanie zakończone, rozliczone                                      

                                           
 
 

Razem 200.000,00 282.179,41  

III. Stacje Uzdatniania Wody 
1. Motława: 

Modernizacja pompowni II stopnia 
 
 

700.000,00 0,00 

Rozpoczęto procedurę wyboru 

Wykonawcy – zakończenie w 2017r.        

                 
 

2. Motława : 
Rozbudowa monitoringu obiektu 
 
 
 
 

5.000,00 4.600,00 

Wykonano : 
- system monitoringu (2 szt. 
kamer){dokończenie zadania z 

2015r.}; 
Zadanie zakończone, rozliczone              
 

3. Park Miejski: 
Przebudowa budynku gospodarczego 
 
 
 
 

100.000,00 123.393,62 

Wykonano : 
- przebudowę i budowę wraz z 
częściową rozbiórką bud. 
gospodarczego; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

 
 

Razem 805.000,00 127.993,62  

IV. Oczyszczalnia ścieków    
1. Budowa kompostowni osadów 

ściekowych  
(sporządzenie Studium Wykonalności i 

wniosku o dofinansowanie) 

80.000,00 53.801,01 

Wykonano : 
- dokumentację geotechniczną dla 
budowy kompostowni na działce nr 
4/28; 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
- wniosek o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020 wraz ze Studium 
Wykonalności.    
Wniosek został złożony w konkursie                       
nr POIiŚ.2.3/2/2016 . Wniosek spełnił 
kryteria formalne i został oceniony 
pozytywnie według kryteriów 
merytorycznych I stopnia uzyskując  
22 punkty. Rozstrzygniecie konkursu: 
08.02.2017r. 
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Modernizacja części mechanicznej 
oczyszczalni:  
a/  Przepompownia Czatkowy  
{ekspertyza techniczna z programem  
naprawczym,  wniosek o 
dofinansowanie} 100.000,00 83.955,39 

Wykonano : 
- ekspertyzę techniczną z programem 
naprawczym modernizacji budynku 
Przepompowni Czatkowy; 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy 
wraz z dokumentacją techniczną; 
- wniosek o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020 wraz ze Studium 
Wykonalności. {jak w poz. IV.1} 
 
 
 

Modernizacja części mechanicznej 
oczyszczalni:  
b/  modernizacja kraty gęstej 

5.000,00 1.856,11 

Wykonano : 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy;  
- wniosek o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020 wraz ze Studium 
Wykonalności. {jak w poz. IV.1}  
 
 

Modernizacja części mechanicznej 
oczyszczalni:  
c/  modernizacja separatora piasku  

5.000,00 
 

 
1.237,40 

 

Wykonano : 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy;  
- wniosek o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020 wraz ze Studium 
Wykonalności. {jak w poz. IV.1} 
 
 
 

2. 

Modernizacja części mechanicznej 
oczyszczalni:  
d/  wymiana wirówek  

10.000,00 
 

 
5.568,29 

 

Wykonano : 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy;  
- wniosek o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020 wraz ze Studium 
Wykonalności.   {jak w poz. IV.1} 
 
 
 

3. Budowa awaryjnej nitki kanału 
sanitarnego  
[obejście Przepompowni Czatkowy] 
{wniosek o dofinansowanie} 

10.000,00 
 

58.779,61 
 

Wykonano : 
- wniosek o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020 wraz ze Studium 
Wykonalności.    {jak w poz. IV.1} 
- montaż zasuwy odcinającej DN500                    
na obejściu Przepompowni ścieków 
Czatkowy wraz z komora zasuwową 
 
    

 
4. Wymiana dmuchaw 

{wniosek o dofinansowanie} 

5.000,00 
 

4.330,89 
 

Wykonano : 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy;  
- wniosek o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020 wraz ze Studium 
Wykonalności.   {jak w poz. IV.1} 
 
 

5. 
 
 
 
 

Kanalizacja sanitarna ul. Przemysłowa 

5.000,00 2.190,00 

Uzyskano pozwolenie na budowę 

(realizacja zadania  w latach 

następnych)   
 
 
 
 

 Razem 220.000,00 211.718,70  
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V. Baza ZWiK    
1. Przebudowa budynków bazy 

600.000,00 6.520,00 

Wykonano: 
- badania środowiskowe mikroklimatu  
i skuteczności wentylacji w 
pomieszczeniach Laboratorium; 
- dokumentację wraz z wnioskiem o 
dotację z ZUS o udzielenie 
dofinansowania w ramach działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia na miejscu pracy dla zadania: 
„Wykonanie instalacji wentylacji z 
wymiennikami ciepła w bud. 
administracyjnym ZWiK Tczew”. 
Wniosek został złożony w ZUS Oddz. 
w Bydgoszczy w dniu 31.08.2016r.  
 

 
Razem 600.000,00 6.520,00  

VI. Zbiornik „Górki”    
1. Monitoring obiektu 

10.000,00 6.683,00 

Wykonano : 
- system monitoringu (1 szt. kamer                           
z rejestratorem)           
{dokończenie zadania z 2015r.} 
Zadanie zakończone, rozliczone  

   

 
Razem 10.000,00 6.683,00  

VII. Hydrofornia „Malczewskiego”    
1. Monitoring obiektu 

5.000,00 5.700,00 

Wykonano : 
- system monitoringu (1 szt. kamer                           
z rejestratorem)           
{dokończenie zadania z 2015r.} 
Zadanie zakończone, rozliczone    
 

 Razem 5.000,00 5.700,00  

VIII. Zakupy inwestycyjne    
1. 
 
 
 
 

Wyposażenie do kuchni i stołówki 
pracowniczej 
 
 
 

30.000,00 36.468,30 

Zakupiono : 
- meble wraz ze sprzętem AGD do 
kuchni  i stołówki pracowniczej; 
Zadanie zakończone, rozliczone    
 

2. 
 
 
 
 
 

Sprzęt komputerowy 
 
 
 
 
 
 

20.000,00 39.748,20 

Realizacja sukcesywnie wg potrzeb 

Zakupiono : 
- serwer wraz z licencją na 
oprogramowanie Windows (1 szt.); 
- komputery DELL  (4 szt.); 
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

Sprzęt do laboratorium 
(spektrofotometr) 
 
 
 
 
 

30.000,00 16.042,05 

Zakupiono : 
- spektrofotometr  DR 3900 do Lab. 
Wody; 
- suszarkę z naturalnym obiegiem 
ED056 do Lab. Ścieków; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
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4. 
 
 
 

Zakup mieszadła do komory 
beztlenowej (1 szt.) 
 
 

20.000,00 20.085,00 

Zakupiono mieszadło zatapialne 
RW4031; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

5. 
 
 
 
 
 

Kamera samojezdna do badania 
kanałów wraz z samochodem 
 
 
 
 

280.000,00 281.697,50 

Zakupiono samochód dostawczy 
FIAT DUCATO wraz z zabudową i 
kamerą do inspekcji TV kanalizacji;          
{dokończenie zadania z 2015r.} 
Zadanie zakończone, rozliczone    
 

6. 
 
 
 

Zakup dodatkowy: 
Stacja hydrauliczna  
{Baza ZWiK – Warsztaty} 
 
 

0,00 9.990,00 

Zakupiono stację hydrauliczną 
MAJOR (1 kpl.)  
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

7. 
 
 
 

Zakup dodatkowy : 
Przepływomierz do kontroli 
przepływów w miejskiej sieci 
wodociągowej 

0,00 16.970,00 

Zakupiono przepływomierz przenośny 
Hydrins 300  (1 szt.) ; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

 
Razem 380.000,00 421.001,05  

 

Ogółem 2.870.000,00 1.716.115,93 
 

 

 
Wykonanie planu remontów w 2016 roku: 
 

Lp
. 

Nazwa zadania 
Wyszczególnienie robót 

Wartość                  
wg planu  

[w zł] 

Wykonanie  
do 31.12.2016r.  

[w zł] 
Zaawansowanie 

1. Roboty drogowe po awariach  
wodno – kanalizacyjnych 
 

200.000,00 268.204,44 Zadanie zakończone , rozliczone 

2. 
 

Regulacja włazów, skrzynek, 
hydrantów i stopni włazowych 
 

60.000,00 60.047,48 Zadanie zakończone , rozliczone 

3. Remont przyłączy wodociągowych 
wraz z odcinkami sieci i węzłami 

230.000,00 473.296,24 Wykonano : 
- remont odcinka wodociągu wraz z 
remontem studni wodomierzowych 
w rejonie Przepompowni Czatkowy, 
ul. Czatkowska;    
- remont przyłącza wodociągowego                           
Al. Zwycięstwa 16 ; 
- remont przyłączy wodociągowych                            
w ul. Wincentego Pola (32 szt.) i ul. 
Ks. Sychty (16 szt.); 
-  remont przyłącza wodociągowego 
do Szaletu Miejskiego ul. 
Wyszyńskiego; 
- remont węzłów wodociągowych : 
   a/  ul. Wąska/  ul. Ogrodowa; 
   b/  ul. Bema/  ul. 30 Stycznia; 
   c/  ul. Wąska/ ul. Kręta; 
   d/  ul. Wąska/ ul. Stroma; 
   e/  ul. Wąska/  ul. Paderewskiego; 
   f/   ul. Południowa/ ul. Kaszubska; 
   g/  ul. Kościuszki/ ul. Łazienna; 
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   h/  ul. Bałdowska/  
        ul. Kusocińskiego; 
Zadanie zakończone , rozliczone 
 

4. Remont przykanalików i odcinków 
sieci kanalizacji sanitarnej  

100.000,00 96.138,34 Wykonano: 
- remont odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej  w ul. W. Pola przy  
bud. nr 21 ; 
- remont kanal. Sanitarnej 
 w ul. Ks. Sychty;    
- remont przyłącza kanal. sanitarnej 
do Szaletu Miejskiego  
ul. Wyszyńskiego; 
- dokumentację wykonawczą 
remontu odc. sieci kanal. sanit. 
 ul. Armii Krajowej 74-80;   
- naprawę punktową kanału 
sanitarnego   met. „krótkiego rękawa-
pakery” w ul. W. Pola 
i ul. Ks. Sychty; 
 
W trakcie realizacji : 
- remont odc. sieci kanalizacji 
sanitarnej  w ul. Armii krajowej 74-
80, kwota umowna: 39.302,70 zł 
(netto),  termin realizacji: 
31.03.2017r.;  
                        

5. Remont maszyn, urządzeń, pomp                 
i środków transportowych  
 

60.000,00 66.998,79 Zadanie zakończone , rozliczone 

6. Remont maszyn, urządzeń 
oczyszczalni ścieków                                 
i przepompowni  

60.000,00 60.116,35 Wykonano : 
- wymianę przekładni planetarnej 
wirówki NOXON DC20; 
- remont mieszadła RCP 5036; 
- remont mieszadła RW; 
- remont mieszadeł w komorze 
beztlenowej  (2 szt.); 
- remont pomiaru przepływów na 
wyjściu   z Oczyszczalni ścieków; 
- remont pomiaru gęstości osadów w 
komorze nitryfikacji; 
Zadanie zakończone , rozliczone 
 

7. Remonty budynków i obiektów 
ZWiK 

390.000,00 320.306,19 Wykonano : 
- remont drogi wewnętrznej na  
terenie Przepompowni ścieków 
Czatkowy; 
- projekt koncepcyjny dla remontu 
wejścia  do bud. socjalnego; 
- remont kuchni i stołówki 
pracowniczej  w bud. socjalnym; 
- remont nawierzchni z kostki 
betonowej przy studni nr 10 i 11 na 
UW „Motława”;     
- remont wejścia do budynku 
socjalnego; 
- remont nawierzchni placu 
manewrowego Bazy ZWiK; 
- remont (wymianę) drzwi na SUW 
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Park Miejski (5 szt.) i na SUW 
Motława (2 szt.);   
W trakcie realizacji : 
- remont schodów wejściowych oraz     
remont wiat zbiornika 
wyrównawczego na SUW Motława,           
kwota umowna:  26.409,54 zł (netto),   
termin realizacji : 28.04.2017r.; 
-  remont dachu wraz z remontem 
wewnętrznym pomieszczeń garaży 
Bazy ZWiK, kwota umowna: 
113.590,59 zł (netto), termin 
realizacji :  31.05.2017r.; 
-  remont drogi dojazdowej do studni 
nr 4 na Ujęciu Wody „Motława” ,                                          
kwota umowna:  18.154,57 zł (netto);   
termin realizacji : 19.05.2017r.; 
-  remont sanitariatów w bud. 
warsztatowym, kwota umowna:  
26.601,04 zł (netto) termin realizacji 
-27.01.2017r.; 
 

8. Malowanie pomostów oczyszczalni 
ścieków {Etap III} 
 

30.000,00 0,00 Zadanie będzie realizowane w 2017r. 

9. Remont zasilania studni głębinowych 
na ujęciu wody „Motława” 
 

70.000,00 1.856,00 Zadanie zostanie zrealizowane w 

zakresie własnym 

10. Remont sieci wodociągowej φ 100  w 
ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami  

150.000,00 105.935,44 W trakcie realizacji : 
- remont sieci wodociągowej o L= 
430,00 mb wraz z przyłączami (15 
szt.) ,  kwota umowna: 203.722,88 zł 
(netto), termin realizacji : 
28.04.2017r.; 
 

11. Remont oświetlenia pomostów 
oczyszczalni ścieków 

50.000,00 0,00 Zadanie będzie realizowane w latach 

następnych, po zrealizowaniu zad. 8 
 

12. Remont sieci wodociągowej w  
ul. Dygasińskiego wraz z 
przyłączami 

80.000,00 73.697,73 Wykonano : 
- remont sieci wodociągowej o L= 
114,80 mb wraz z przyłączami (10 
szt.) o L= 124,80 mb ;  
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

13. Remont kanalizacji sanitarnej metodą 
rękawa (w różnych miejscach) 

60.000,00 79.620,00 Wykonano : 
- remont kanalizacji sanitarnej 
metodą bezwykopową  
w ul. Zygmunta Starego                                          
L= 178,00 mb wraz z remontem 
6 szt. studni; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

14. Remont sieci wodociągowej                              
w ul. Kochanowskiego 1-3                            
wraz z przyłączami  

120.000,00 41.407,50 W trakcie realizacji : 
- remont sieci wodociągowej o L= 
107,00 mb wraz z przyłączami (5 
szt.) , kwota umowna:  81.015,00 zł 
(netto), termin realizacji: 
28.04.2017r.; 
 

15. Remont sieci wodociągowej                              
w Al. Zwycięstwa 3-4                            

220.000,00 156.678,23 Wykonano : 
- remont odcinka sieci w rejonie bud. 
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wraz z przyłączami  nr 3 i 4  o L= 168,50 mb wraz z 
przyłączami wodociąg. o L= 31,40 
mb ; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

 
Razem 1.880.000,00 1.804.302,73  

 
Struktura produkcji, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w 2016 roku 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka  
Wykonanie  
w 2016 roku 

1. Produkcja wody m3 3 063 986 

2. 
Zużycie na potrzeby własne przed 
wtłoczeniem do sieci 

m3 76 392 

3. Straty na ujęciu m3 17 571 

4. 

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

 3,1 

5. Woda wtłoczona do sieci m3 2 970 023 

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

m3 287 042 

7. Sprzedaż wody ogółem, w tym: 
- gospodarstwa domowe i sfera 
niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 

m3 

m3 
 

m3 

2 682 981 
2 210 117 

 
472 864 

8. 

Struktura sprzedaży wody 
- gospodarstwa domowe i sfera 
niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 

% 
% 
 

% 

100,0 
82,4 

 
17,6 

9. 

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

% 9,7 

10. 

Ilość ścieków zafakturowana ogółem,  
w tym: 
- gospodarstwa domowe i sfera 
niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 

m3 

 

m3 
 

m3 

2 880 898 
 

2 361 763 
 

519 135 

11. 

Struktura odbioru ścieków 
- gospodarstwa domowe i sfera 
niematerialna 
- sfera produkcji materialnej 
 

% 
% 
 

% 
 

100,0 
82,0 

 
18,0 

 
Uwzględniając zarówno strukturę sprzedaży wody, jak i odprowadzania ścieków dominującą 
grupę odbiorców stanowią gospodarstwa domowe. 
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GOSPODARKA ODPADAMI  STAŁYMI  
 
Zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, w tym prowadzenia i utrzymania Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Tczew, 
realizowane były przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o., który położony jest 
przy ulicy Rokickiej 5A w Tczewie. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od  8.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00 
 
W 2016 roku w PSZOK przyjęto 1 431 Mg odpadów dostarczonych przez mieszkańców 
Tczewa, a łączna liczba wjazdów do PSZOK przez mieszkańców miasta wyniosła 6438. 
Koszt, jaki Gmina poniosła w 2016r. za prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z tytułu przyjmowania odpadów od mieszkańców 
Tczewa wyniósł  429 709,15 zł. 
 
Ilości odpadów przyjętych w PSZOK od mieszkańców miasta Tczew w 2016 roku /Mg/ 

 
 

Lp. kod Miasto Tczew Mg 
1 080317* Zużyte tonery 0,040 
2 150101 Opakowania z papieru i tektury 9,320 
3 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,880 

4 150104 Opakowania z metali 1,900 
5 150107 Opakowania ze szkła 4,930 
6 150110* Opakowania zawierające substancje niebezpieczne  6,030 
7 160103 Zużyte opony 13,230 
8 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,160 
9 170101 Gruz betonowy 291,640 
10 170102 Gruz ceglany 42,020 
11 170107 Zmieszane odpady z betonu 98,580 
12 170380 Odpadowa papa 32,150 
13 170604 Materiały izolacyjne  9,060 
14 170904 Zmieszane odpady z remontów 544,970 
15 200127* Farby,tusze,kleje zawierające substancje niebezpieczne 0,060 
16 200128 Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 1,680 
17 200132 Leki 0,070 
18 200134 Baterie i akumulatory 0,120 
19 200121* lampy fluorescencyjne 0,070 
20 200123* Urządzenia zawierające freony 10,070 
21 200135* Zużyte urządzenia zawierające składniki  niebezpieczne  11,300 
22 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 15,320 
23 200139 Tworzywa sztuczne 2,630 
24 200201 Odpady ulegające biodegradacji 230,620 
25 200307 Odpady wielkogabarytowe 100,370 

Suma: 1 431,220 
 
Systematycznie zwiększa się ilość odpadów dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców 
Tczewa na przestrzeni ostatnich lat co obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres - Odpady dostarczone do PSZOK przez mieszkańców Tczewa w latach 2014-2016 (w Mg) 

 
 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
miasta Tczewa. 
 
W 2016 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 w 2015 roku a umowa na realizację 
podpisana została na okres 3 lat i obowiązuje do 31 maja 2018r.  
 
Koszt, jaki Gmina poniosła w 2016r. z tytułu odbierania odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych wyniósł 3 664 625,73 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 2017r. 
gmina zgodnie z ustawowym obowiązkiem powinna sporządzić i przedłożyć sprawozdanie z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok Marszałkowi 
Województwa Pomorskiego i Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska. 
 
Poniższa tabela zawiera informację o ilości i rodzajach odbieranych odpadów od 
mieszkańców miasta w 2016 roku przez Konsorcjum. Odebrane odpady trafiły do RIPOK 
Tczew, gdzie poddano je procesowi przetwarzania. Łączna kwota za usługę przetwarzania 
odpadów w 2016 roku, jaką Gmina zapłaciła ZUOS Sp. z o.o. wyniosła 3 976 964,78 zł. 
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Zbiórka odpadów prowadzona przez Konsorcjum w 2016 roku. 
 

 Kod i Rodzaj Odpadów 

20 03 01 15 01 01 15 01 02 15 01 07 20 02 01 20 03 07 20 03 99 20 01 36 

Nazwa 
 Niesegregowane 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

Opakowania  
z tektury i 

papieru 

Opakowania 
 z tworzyw 
sztucznych 

Opakowania ze 
szkła 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

Odpady 
wielkogabarytowe 

popioły 

Zużyte 
urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

SUMA 12 771 393 825 580 576 199 446 1 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
W zakresie spraw administracyjnych realizowano: 
 

• zadania ujęte w budżecie miasta, 
• 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,  
• 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, 

• w dniu 31 marca 2016 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę nr 
XVII/135/2016 w sprawie: w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2021-2024 wraz  z podsumowaniem,  

• w dniu 22 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę nr 
XXV/204/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032. Obowiązek 
opracowania ww. dokumentu wynika z założeń Program Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009 - 2032. Programu opracowano w celu zaplanowania 
bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów 
zawierających azbest z obszaru Miasta do końca 2032 roku, 

• prowadzono postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko wydano                                       
6 decyzji i 5 postanowień,           

• opiniowano wnioski w zakresie prac geologicznych, wydano 1 postanowienie,           
• załatwiano bieżące sprawy i wnioski oraz interwencje składane przez podmioty 

gospodarcze  i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska, 
• inicjowano działania na rzecz ochrony środowiska - prowadzono kampanię 

informacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach i 
promocję konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. Ulotki i plakaty informacyjne 
rozdano w śród mieszkańców miasta. Film edukacyjny na temat szkodliwości spalania 
śmieci emitowano w lokalnej stacji telewizji TeTka, 

• 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 2016. Dotacje 
otrzymało 22 wnioskodawców. Zlikwidowano 32 piece węglowe. Gmina Miejska 
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Tczew otrzymała dofinansowanie zadania w ramach konkursu organizowanego 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ze 
środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 21 338 zł, środki zrefundowane w 
formie dotacji przyznanej Gminie Miejskiej Tczew wyniosły 70 721 zł. 

 
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 2016 roku , w ramach   urządzania  terenów zielonych , zrealizowano m.in: 
 

• urządzono teren zieleni, rabaty skalne al. Zwycięstwa,    
• wykonano koncepcję zagospodarowania Parku Miejskiego,    
• wykonano koncepcję zagospodarowania Parku im. Kopernika,   
• wykonano ławki w Parku im. Kopernika,      
• uzupełniono nasadzenia w pasie drogowym al. Kociewska,    
• nasadzono drzewa w pasie drogowym ul. Suchostrzycka,    
• wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew w rejonie ul. Topolowej,    
• rekultywacja skweru przy ul. Sobieskiego,  ,   
• wykonano nasadzenia w rejonie ul. Armii Krajowej,     
• wykonano słupy ozdobne,      
• wykonano odtworzenia trawników,      
• wykonano frezowanie pni drzew,      
• interwencyjnie oczyszczano tereny,      
• wykonano zagospodarowanie terenu ul. Grunwaldzka,    
• zagospodarowano Rondo Kociewskie,      
• wykonano cięcia pielęgnacyjne PS 12,      
• usunięto drzewa  Gimnazjum nr 1,      
• zagospodarowano teren przy ul. Spółdzielczej,     
• zagospodarowano teren przy ul. Prostej,     
• oczyszczono działkę ul. Za Portem.     

 
Ponadto w ramach zadań planowanych  na interwencje mieszkańców i radnych zrealizowano 
również inne zadania dotyczące terenów zieleni, np. remont schodów w parku miejskim. 
 
2.1.4.  Utrzymanie czystości  
 
1) W roku 2016 Urząd Miejski w Tczewie wraz z firmą TERRA przeprowadził na terenie 

miasta deratyzację. Koszt deratyzacji wyniósł ok. 50 000,00 zł. Zwalczanie gryzoni 
polegało na wyeliminowaniu zagrożenia sanitarnego z pomieszczeń i piwnic oraz 
wyłożenie trucizny  w studzienkach przykanalikowych budynków i kanalizacji miejskiej.   

 

2) W m-cu sierpniu przeprowadzono konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, 
elewacja budynku, otoczenie. Środki budżetowe na ten cel wyniosły ok. 60 000,00 zł.             
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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.  

 
3) Gmina Miejska Tczew w 2016r. 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 31.12.2016r. w schronisku przebywały 90 psów. Psy znajdujące się w 
schronisku utrzymywane są na koszt Gminy, ale również ze środków OTOZ ANIMALS. 
Całkowity koszt prowadzenia schroniska w roku 2016 ze środków gminnych wyniósł 
235 000 zł. Zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miejskiej Tczew są oznakowane 
mikroczipem. W roku 2016 zabiegom kastracji i sterylizacji w schronisku poddano 177 
psów. Do adopcji oddano 391 psów. Gmina finansowała również kastrację i sterylizację 
kotów z terenu Gminy Miejskiej Tczew przeznaczając kwotę w wysokości ok. 32 000 zł. 
Kastracji i sterylizacji poddano ok. 250 kotów. 

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

Ulica Dystrybutor Kosz 
Sobieskiego - wjazd do ul. Wyzwolenia 1 x 
Al. Zwycięstwa 1 x 
Al. Zwycięstwa 20 1 x 
Al. Zwycięstwa 18 -19 1 x 
Jedności Narodu 1 - przed blokiem 1 x 
Jedności Narodu przy ekranie 1 x 
Niecka Jedn. Narodu 2 1 
Teren rekreacyjny - Lidll 1 x 
Kubusia Puchatka - oczko wodne Piotrowo  1 x 
Czerwonego Kapturka 1 x 
Wybieg ul. Kociewska 1 x 
Jagiellońska - garmażeryjny 1 x 
Jagiellońska - ZUS 1 x 
Jagiełły 1 - gimnazjum Nr 3 1 x 
Armii Krajowej 52 - 53 1 x 
Jurgo 1 x 
Armii Krajowej - Jasińskiego 1 x 
Armii Krajowej 6-8 obok kontenera na śmieci 1 x 
Armii Krajowej - łącznik SP Nr 12 1 x 
Wybieg TTBS 1 x 
Jaworowa 4 1 x 
Kociewska  5 x 
Wigury od str. al. Solidarności 1 x 
Żwirki 2 x 
Al. Solidarności - CARINA przystanek 1 x 
Górki - oczko wodne 1 1 
Malczewskiego 1 x 
Głowackiego - Reymonta 1 x 
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Norwida - Chełmońskiego vis a vis delikatesów 1 x 
Bałdowska/Nowowiejska 1 x 
Ceglarska - ROD 1 x 
Wybieg Niecka Czyżykowo  1 x 
Matejki - Starowiejska 1 x 
Kusocińskiego/ 30 Stycznia 1 x 
Mieszka I 1 x 
Kazimierza Wielkiego przy sklepie HSI 1 x 
Wybieg ul. Prosta 1 x 
Sienkiewicza 2 x 
Park Miejski 1 x 
Bulwar nad Wisłą / ul. Zamkowa 1 x 
Przystań Nad Wisłą 1 x 
Park Kopernika 1 1 
J. Dąbrowskiego - PKO 1 x 
Wyszyńskiego - Ściegiennego 1 x 
Wybieg Ks. Ściegiennego 1 x 
 52 3 

 

 
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 
Programy ekologiczne dotyczące  odzyskiwania surowców wtórnych realizowane przez 
Pracownię Edukacji Ekologicznej w 2016 roku : 
 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ma bardzo duże znaczenie w systemie gospodarki 
odpadami w mieście. W 2016 roku w jednostkach oświatowych miasta Tczewa  
kontynuowano selektywną zbiórkę surowców wtórnych. Koordynatorem programów 
edukacyjnych oraz  zbiórki była Pracownia Edukacji Ekologicznej  Urzędu Miejskiego w 
Tczewie.   
Nadal realizowane były wieloletnie programy związane z promowaniem „ U źródła” 
selektywnej zbiórki odpadów: „Moje miasto bez odpadów”, „Recykling w mojej szkole”, 
„Zielone zakupy”, „Zakręcone - Odkręcone”, „Lider segreguje odzyskuje”. Organizowano 
również spotkania koordynatorów selektywnej zbiórki surowców wtórnych ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjów. 
W realizacji programów uczestniczyły rodziny dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 
oraz młodzież  z gimnazjum.  
Po zmianach wprowadzonych od stycznia 2015 roku - do końca 2016 roku osiągnęliśmy                           
i uregulowaliśmy sytuację, w której większość strumienia odzyskanych odpadów trafia do 
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.  
 
Moje miasto bez odpadów 
 
W XVI edycji programu „Moje miasto bez odpadów” odzyskiwano papier, butelki plastikowe 
po napojach typu PET oraz puszki aluminiowe. Przekazano do recyklingu łącznie 161,409  
Mg surowców wtórnych. 
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Zakręcone – Odkręcone 
 

W XIII edycji  „Zakręcone - Odkręcone” w szkołach i przedszkolach pozyskano prawie 4 
mln szt. nakrętek z opakowań plastikowych, co daje 12,4 Mg. 
Recykling w mojej szkole 
 
W ramach XIV edycji programu „Recykling w mojej szkole” niektóre szkoły zbierały 
odpady niebezpieczne dla środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 1099 kg baterii. Zebrane 
odpady przekazano do utylizacji. 
 
Sprzątanie Świata – Polska 
 
Celem corocznie przeprowadzanej akcji jest propagowanie i inicjowanie postaw 
odpowiedzialnych względem środowiska. W 2016 roku hasłem akcji było: „Podaj dalej… 
Drugie życie odpadów”. W nawiązaniu do tego hasła działania poprzedzał cykl zajęć 
edukacyjnych pt. „Domowy recykling”. W samej akcji udział wzięło 4320 osób. Zebrano 
0,790 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 2016 roku 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. 

- „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. 
 

Program  pt. „Lider segreguje i odzyskuje” 
 
W  III edycji programu „Lider segreguje i odzyskuje” zorganizowanym w roku szkolnym 
2015/2016  udział wzięli  uczniowie z siedmiu  szkół  podstawowych i czterech  gimnazjów.  
 Konkurs rozgrywany był w kategorii: 
- Zespołowej pn.  „Najskuteczniejsza klasa” - udział wzięło  270 klas 
- Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” - udział wzięło  4490 uczniów 
Najefektywniejsi uczniowie oraz klasy wyróżniające się w zbiórce surowców wtórnych 
zostali nagrodzeni w czerwcu 2016 roku. Koordynatorzy szkolni otrzymali do 
rozdysponowana wśród najlepszych uczniów nagrody rzeczowe, upominki oraz torby 
bawełniane „Zielone zakupy”. Lista laureatów konkursu została zamieszczona w Biuletynie 
Informacyjnym Samorządu Miasta Tczewa. W porównaniu do poprzedniej edycji nastąpił 
wzrost liczby klas, które przystąpiły do programu z 230 do 270 czyli o 17,4 %. Liczba rodzin 
uczniów zaangażowanych w selektywną zbiórkę czystych surowców wzrosła o 194 (z 4296 
do 4490) czyli o 4,5%.  
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Podsumowanie programów ekologicznych realizowanych w 2016 roku  
 
Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały 
174,837 Mg surowców wtórnych, z czego 90 % zebrały szkoły, a  10% przedszkola - w 
tym: 
 

• Papier   - kod 150101        - 155,751 Mg 
• Plastik  - kod 150102   -   17,985 Mg 
• Aluminium  - kod 150104   -     0,002 Mg 
• Baterie  - kod 200133   -     1,099 Mg 

 
Potwierdzenie dużej  efektywności  selektywnej zbiórki surowców wtórnych w jednostkach 
oświatowych  na przestrzeni kilku lat obrazuje wykres: 
 

 
 
W roku 2016 zebrano prawie 175 ton surowców wtórnych. Podobny wynik szkoły                                
i przedszkola uzyskały rok wcześniej. Świadczy to o dużym zaangażowaniu mieszkańców 
miasta z selektywną zbiórkę. 
 
Edukacja dzieci i młodzieży 

 
Edukacja dla zorganizowanych grup uczestników oraz zajęcia/warsztaty w szkołach                         
i przedszkolach (1968 uczestników): 
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• Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Różnorodność biologiczna dla 
najmłodszych” („Rybki małe i duże”, „Ślimak, ślimak pokaż rogi”, „Dżdżownica 
podziemny bohater”, „Ptaki wokół nas” i.in.). 

• Seria zajęć „Różnorodność biologiczna dla gimnazjalistów i licealistów” („Nasze 
nietoperze – rola owadożerców w zachowaniu różnorodności biologicznej”, „Ludzie 
w owadzim świecie”, „Entomologia – przytul karalucha czyli jak polubić owady?”, 
„Ocena różnorodności biologicznej okolic szkoły”). 

• Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Selektywna zbiórka surowców”. 
 
Konkursy 
 

•••• Konkurs plastyczny „Przyjaciele energii oszczędzają” - w nawiązaniu do Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Tczewa - 885 uczestników. 

 
•••• Konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć edukacyjnych popularyzujący działania 

związane z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej - dla nauczycieli i edukatorów - 6 
uczestników. 

 
•••• XVII  Miejski Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

pod hasłem „Dobry klimat dla Tczewa” - 165 uczestników. Hasło konkursu oraz 
materiały dla uczestników bazowały na Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Tczewa. 
Uczniowie,  w nawiązaniu do wcześniejszych działań PEE przygotowujących uczniów,  
mieli okazję zweryfikowania swojej wiedzy na temat postępowania człowieka wobec 
środowiska (łącznie z tematyką odpadową). We wszystkich etapach konkursu wzięło 
udział 165 uczniów.   Z czego w finale wzięło udział 47 uczniów z 7 szkół podstawowych 
i 4 gimnazjów. 

 
•••• XIV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi pod hasłem „Ochrona przyrody w Polsce 

i na świecie”. Uczestnicy piszą test wiedzowy związany ze wszystkimi dziedzinami 
wiedzy dotyczącymi funkcjonowania naszej planety.  98 uczestników - w tym 24 
finalistów. 

 
•••• V Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej - przy współpracy z EkoCentrum 

Heliantus  w Gniewie i Starostwem Powiatowym w Tczewie impreza dla 72 uczniów  z 
24 szkół - wspólny wyjazd uczestników ze wszystkich tczewskich szkół szkoły w 
Miłobądzu. W efekcie konkurs wygrała SP 10 w Tczewie, drugie miejsce SP 12 w 
Tczewie, a SP 5 - również z Tczewa zajęła trzecią pozycję. Razem z Tczewa wzięło 
udział  24 uczestników oraz 8 nauczycieli. 

 
Akcje, imprezy ekologiczne 

 
•••• „Sprzątanie świata 2016” pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów” - szkoły 

podstawowe,  gimnazja i szkoły ponadgimanzjalne – uczestnicy 4320. 
•••• Akcja „Przygoda z przyrodą - zajęcia młodego ekologa” - ZIMOWISKO 2016 - 

szkoły podstawowe 
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W  2016r. podczas zimowiska przeprowadzono następujące działania: 
 
•••• Zajęcia  edukacyjne „Pozytywna energia czy to możliwe?” - temat nawiązujący do 

PGN dla Tczewa.  W zajęciach uczestniczyło  693  dzieci. 
•••• Zajęcia terenowe i wyjazdowe zajęciach edukacyjne (m.in. do EDU Parku                           

w Gdańsku, Centrum Experyment w Gdyni, Centrum Kultury Morskiej w Gdyni, stadniny 
w Turzu, stadniny w Szczerbięcinie) - dofinansowano udział dzieci, które uczestniczyły  
w zimowiskach w SSP2, SP5, SP7, SP8, SP10, SP11, SP12 oraz w Świetlicy 
Środowiskowej „Oaza” -  razem  884 uczestników. 

•••• Konkurs plastyczny pod hasłem „Przyjaciele energii oszczędzają ” - 885 uczestników. 
•••• Zajęcia aktywnej edukacji ekologicznej w szkołach pn. „Warchlaczki, szczeniaczki                   

i inne małe zwierzaczki”, „Ptaki wokół nas” oraz „Nie zawsze znany świat węży” - 
1013 uczestników.  

 
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 2015 wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców o zabezpieczenie dla miasta Tczewa na 
2016r. środków finansowych w wysokości 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację 
oraz utrzymanie miejsc pochówku i cmentarzy wojennych.  
W marcu 2016r. z inicjatywy wojewody została zawarta umowa przyznająca dotację na 
utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 7 000,00 zł. Zgodnie z zapisami Porozumienia                           
i przedmiotowej umowy w styczniu br. zostało przesłane do Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego rozliczenie z wykorzystania środków dotacyjnych za 2016 rok.   
 
W ramach udzielonej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (7 000,00 zł) i środków 
własnych zrealizowano następujące zadania: 

• utwardzono teren wokół mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego wraz                       
z nasadzeniem roślin ozdobnych na cmentarzu parafialnym przy ul. 30-go Stycznia                        
w Tczewie (cmentarz „Nowy” przy ul. 30-go Stycznia) – 1 045,50 zł; 

• wykonano nasadzenia uzupełniające roślin ozdobnych na terenie cmentarza jeńców 
austriackich w Tczewie (cmentarz austriacki -  ul. Działkowa /Suchostrzygi Dworzec) 
- 953,64 zł; 

• wykonano konserwacje, spoinowanie i inne prace remontowe pomnika na cmentarzu 
jeńców austriackich w Tczewie przy ul. Działkowej / Suchostrzygi Dworzec) - 
4 077,64 zł; 

• ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej, związanej z pochówkami wojennymi 
(cmentarze wojenne) na terenie miasta Tczewa (pomniki, nagrobki, mała architektura) 
- 1 000,00 zł; 

• ubezpieczenie pozostałych miejsc pamięci narodowej, (tablice, obeliski, pomniki) na 
terenie miasta Tczewa - 400,00 zł.  
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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). 
 
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., Nr 1/2015 z dnia 1 czerwca 2015r.  

 
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 2016 roku na cmentarzu komunalnym dokonano 266 pochówków (w tym 7 dziecięcych                                   
i w kolumbarium).  
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 roku 2014 - 270   
- w roku 2015 - 267 
 
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. i Nr 1/2015 z dnia 1 czerwca 2015r. 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 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 liczby i częstotliwości opróżniania kontenerów na śmieci.                      
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W jednej kontroli uwzględniono zakres dotyczący prowadzenia ksiąg cmentarnych i sposób 
przydzielania miejsc na nowe pochówki. Kontrole nie wykazały zaniedbań w tym zakresie. 
Dodatkowo zobowiązano zarządcę do bieżącego kontrolowania wszystkich pochówków 
realizowanych przez firmy pogrzebowe a szczególnie pod kątem przygotowania prac 
ziemnych. 
 
W 2016 r. rozpoczęto wstępne prace przygotowawcze dotyczące zadania rozbudowy 
cmentarza. Wykonano oczyszczenie z zarośli i samosiewów drzew i krzewów na terenie 
planowanym pod rozbudowę cmentarza oraz przeprowadzono na nim badania geotechniczne. 
 
2.1.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną  oraz wodę 
 

2.1.6.1. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
 

W 2016 roku nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i konserwacji sieci energetycznej. 
 
Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia miasta  dokonywano konserwacji i eksploatacji 
urządzeń  oświetlenia ulicznego, z których : 
 

• Łączna ilość punktów świetlnych    -   5 915 szt. 
• Punkty świetlne będące własnością Gminy Miejskiej  -   3 895 szt.    
• Konserwację w 2016r punktów świetlnych będących własnością  

Gminy Miejskiej Tczew prowadziła ENERGA Oświetlenie Sopot Sp. z o.o.  
Koszt  -  271517,88 zł 

 
• Punkty świetlne będące własnością ENERGA 
• Zakład Oświetlenia Sopot sp. z o.o.     -     2 020 szt. 
• Konserwację prowadzi, ENERGA  Oświetlenie Sopot Sp. z o.o. 

        Koszt  -  468455,70 zł   
                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1.6.2. w zakresie zaopatrzenia w wodę:  
 
Stan urządzeń wodociągowych 
 
Długość czynnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do granic budynków w 2016 roku 
wynosiła 169,186 km, w tym: 

• magistrala przesyłowa   - 12,356 km, 
• rozdzielcza sieć uliczna   - 113,094 km, 
• podłączenia do granic działek  - 43,736 km. 

 
Stan urządzeń kanalizacyjnych 
 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami do budynków w 2016 roku 
wynosiła 153,687 km, w tym: 

• kanalizacja sanitarna    - 120,295 km, 
• podłączenia do granic działek  - 33,392 km. 
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2.1.7.  Drogi, ulice oraz organizacja ruchu drogowego 
 
Utrzymanie dróg 
 

Partycypacja w kosztach Akcji Zima - na podstawie porozumienia PZD.031.84.2015 z 
dnia 27 listopada 2015r., zawartego pomiędzy Powiatem Tczewskim i Gminą Miejską 
Tczew  
 
W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 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. W dniu 
9 października 2014 r. został zawarty aneks do umowy. 
Dostawę soli drogowej ZUK zrealizował na podstawie zamówienia                                          
skierowanego do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TRAMAD - ELBLĄG” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Elblągu.  
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% (tab.1).  

 
Poniżej: zestawienie dróg ujętych do zimowego utrzymania w okresie: styczeń – grudzień 2016 r.  

 
 

 
Zarząd Powiatu Tczewskiego, zgodnie z zapisami zawartego porozumienia przekazał Gminie 
Miejskiej Tczew środki finansowe w łącznej wysokości 30 000,00 zł w terminie do dnia 
31.01.2016r. 

 
Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zimowego utrzymania dróg (jezdni)                          
w 2016r., zużyto następujące ilości materiałów: sól drogowa  510 t ,o wartości 141 757,86 zł. 
 
Zestawienie całkowitych kosztów zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych na 
terenie Tczewa, stanowiących podstawę rozliczenia, przedstawia się następująco: 
1) sól drogowa:   

- zużyty materiał  w 2016r. – 510 t soli o wartości 141 757,86 zł  
2) piasek do przygotowania mieszanki piaskowo - solnej: 

kategoria            
dróg 

liczba ulic 
 (odcinków) 

w szt. 

długość 
dróg           
w km 

udział   proporcjonalny 
w % 

drogi 
powiatowe 

2 3,727 6,18 % 

drogi gminne 
 (miejskie) 

112 56,576 93,82 % 

R A Z E M 114 60,303 100 % 
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- brak zużycia 
3) usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (jezdni): 

- praca i gotowość sprzętu oraz obsługi BOL-TRANS – 207 168,90 zł     
 
Łączny koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych i miejskich na terenie Tczewa w roku 
2016  - wyniósł 348 926,76 zł.  
 
Rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg na podstawie zawartego porozumienia przy 
uwzględnieniu procentowego udziału długości dróg powiatowych do całkowitej długości dróg 
miejskich i powiatowych przedstawiono w tabeli. 
 

Rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg w 2016 roku 

 
Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zimowego utrzymania dróg, koszty przynależne 
Powiatowi Tczewskiemu wyniosły kwotę 21 563,66 zł a Gminie Miejskiej Tczew - kwotę 
327 363,10 zł. 
 

Na podstawie zawartego porozumienia, w 2016r. 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 2017r. 
Kwota niewykorzystanej dotacji na przedmiotowe zadanie, wynikająca z rozliczenia kosztów 
prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Tczewa, wynosi kwotę 
8 436,34 zł (30 000 - 21 563,66). Kwota ta została przekazana w wymaganym terminie. 
Oryginały faktur i innych dowodów, dokumentujące poniesione koszty zimowego utrzymania 
dróg gminnych (miejskich) i powiatowych na terenie miasta Tczewa w 2016 r., znajdują się                     
w Zakładzie Usług Komunalnych a ich kopie w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

  
REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW W 2016 ROKU 
 
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. 
 
Do realizacji przyjętych zostało łącznie 21 projektów w ośmiu okręgach. 
 
Zrealizowano następujące zadania: 
 

• Wykonanie ozdób latarniowych iluminacji świątecznej oświetlenia ulicznego na 
skwerze 750-lecia  Malczewskiego- Stanisławskiego oraz przy kościele                                  
ul. Nałkowskiej 

koszty przynależne 
 Powiatowi Tczewskiemu  

(zł)  

koszty przynależne                             
Gminie Miejskiej Tczew  

(zł)  

 
składnik 

zużycie 
materiałów  

(t) 

Łączne koszty 
materiałów,  

usług                                                       
i zatrudnienia  

(zł) 6,18 % 93,82 % 
sól drogowa 510,00 141 757,86  8 760,63 132 997,23 
piasek 0 0 0 0 
usługi zimowego 
utrzymania dróg 

- 207 168,90 12 803,03 194 365,87 

OGÓŁEM - 348 926,76 21563,66 327363,10 
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W ramach projektu zakupiono i zamontowano elementy iluminacji świątecznej m.in. 
takich jak: fontanna świetlna, elementy oświetleniowe montowane na słupach 
oświetleniowych - 18 szt., anioł świetlny, węże świetlne.  

 
• Plac Bajkowy. Zabawa. Sport. Rekreacja 

Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy                          
ul. Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy.  
Ponadto zamontowano na istniejącym placu zabaw dwa nowe  urządzenia zabawowe 
(huśtawka wahadłowa typu „bocianie gniazdo” oraz zestaw zabawowy 
czterowieżowy).   

 

• Remont chodnika wzdłuż ul. E. Orzeszkowej od nr 1 do nr 7 

W ramach zadania wykonano remont chodnika przy ul. Orzeszkowej od nr 1 do nr 7 
polegający na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową, 
ustawienie nowych krawężników, oraz obrzeży. Powierzchnia wyremontowanego 
chodnika wyniosła - 281,6 m2 

 
• Remont chodnika w ciągu komunikacji pieszej od ul. Konarskiego 14 do                          

ul. E. Orzeszkowej od nr 9 
W ramach zadania wykonano remont chodnika stanowiącego łącznik ul. Orzeszkowej     
z ul. Tetmajera o łącznej  powierzchni 250 m2,  polegający na wymianie istniejącej 
nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową oraz  ustawieniu nowych obrzeży 
betonowych. Wykonano również remont chodnika przy ul. Tetmajera o powierzchni                  
90 m2 
 

• Remont chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej od ul. Nadbrzeżnej do ul. Ceglarskiej       
przy wjeździe na boisko piłkarskie 
W ramach zadania wykonano remont chodnika przy ul. Ceglarskiej polegający na 
wymianie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki 
betonowej, ustawieniu nowych krawężników, oraz obrzeży. Powierzchnia 
wyremontowanego chodnika wyniosła 481 m2   
 

• Plac do street workout 
W ramach projektu powstał przy ul. Fenikowskiego plac do ćwiczeń fizycznych, na 
którym  na nawierzchni bezpiecznej zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń typu  
„street workout” (koła gimnastyczne, drabinka pionowa, drabinka pozioma, ścianka 
do stania na rękach, drążki na różnych wysokościach, ławka skośna, drążek żmijka, 
pole dance). 

 
• Budowa bieżni oraz skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 5  

Tczewie 
W ramach projektu wybudowana została: dwutorowa bieżnia lekkoatletyczna                       
(50 metrowa) o nawierzchni poliuretanowej, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem                  
o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchnia utwardzona  z kostki betonowej, 
nawierzchnia z kraty trawnikowej  wypełnionej żwirem, oraz nawierzchnia trawiasta. 

 

• Trzy elementy zabawowe na terenie zabawowym pomiędzy blokami przy  
      ul. Armii  Krajowej 51 i 53 

W ramach projektu powstał przy ul. Armii Krajowej 51-53 plac do ćwiczeń 
fizycznych, na którym zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń typu „street 
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workout” (koła gimnastyczne, drabinka pionowa, drabinka pozioma, ścianka do stania 
na rękach, drążki na różnych wysokościach, ławka skośna, drążek żmijka, pole dance), 
zamontowano również huśtawkę wahadłową podwójną wraz z nawierzchnią 
bezpieczną. 
 

• Siłownia pod chmurką ul. Armii Krajowej 49, 55 
W ramach projektu  uzupełniono istniejące  place z urządzeniami siłowni zewnętrznej 
przy  ul. Armii Krajowej 49 (biegacz, orbitrek, prasa nożna,  wioślarz, rower, jeździec)  
oraz Armii Krajowej 53-55 (wyciąg górny, krzesło do wyciskania, surfer, twister, 
drabinka, podciąg do nóg, rower, jeździec, tablica regulaminowa) o dodatkowe 
urządzenia do ćwiczeń. 

 
• Infrastruktura rekreacyjna na ul. Jurgo, Harcerska, Hanny Hass  

W ramach projektu wybudowano przy ul. Harcerskiej  plac do ćwiczeń fizycznych 
typu siłownia zewnętrzna (wyciąg górny, krzesło do wyciskania, biegacz, orbitrek, 
prasa nożna, wioślarz, surfer, twister, drabinka, podciąg do nóg, ławka, stepper, rower, 
jeździec), oraz wymieniono na istniejącym placu zabaw część starych urządzeń 
zabawowych na nowe urządzenia (zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, 
bujak „konik”, piaskownica betonowa) 

 
• Siłownia pod chmurką na terenie Gimnazjum nr 3   

W ramach projektu powstał plac do ćwiczeń fizycznych z urządzeniami typu siłownia 
zewnętrzna na terenie Gimnazjum nr 3 w Tczewie (wyciąg górny, krzesło do 
wyciskania, biegacz, orbitrek, prasa nożna, wioślarz, surfer, twister, drabinka, podciąg 
do nóg, ławka, stepper, rower, jeździec) 

 
• Infrastruktura rekreacyjna na ul. Armii Krajowej  

W ramach projektu wybudowano przy ul. Armii Krajowej 10  plac do ćwiczeń 
fizycznych typu siłownia zewnętrzna (wyciąg górny, krzesło do wyciskania, biegacz, 
orbitrek, prasa nożna, wioślarz, surfer, twister, drabinka, podciąg do nóg, ławka, 
stepper, rower, jeździec), oraz wymieniono na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 8 
wszystkie urządzenia zabawowe na nowe (zestaw  zabawowy, huśtawka wahadłowa 
podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica betonowa, bujak „auto”, bujak „kwiatek”, 
ławka   z oparciem -2 szt., kosz na śmieci, tablica informacyjna). Plac zabaw został 
ogrodzony. 

 
• Modernizacja placu zabaw na skwerku przy ul. Żwirki 

W ramach projektu rozbudowany został istniejący plac zabaw o dodatkowe urządzenia 
zabawowe (Huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa podwójna, wielokąt 
sprawnościowy , karuzela talerzowa), oraz rozbudowano istniejący plac do ćwiczeń 
fizycznych typu „Street workout” o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń (lina do 
wspinania, drążki na różnych wysokościach, drążek „żmijka, pole dance). 

 
• Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Flisaków                            

i ul. Okrętową oraz jednego z jej elementów: boiska do siatkówki lub street 
workout lub utwardzonego terenu do nauki jazdy na łyżworolkach, rowerach 
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy                      
ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy.  
W ramach projektu na terenie pomiędzy ul. Flisaków i ul. Okrętową  wykonany został 
plac do ćwiczeń fizycznych typu „street workout” (koła gimnastyczne, drabinka 
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pionowa, drabinka pozioma, ścianka do stania na rękach, drążki na różnych 
wysokościach, ławka skośna, drążek żmijka, pole dance). 

 
• Budowa parkingu oraz elementów małej architektury na os. Zatorze 

W ramach projektu wykonano dokumentację projektową parkingu przy ul. Młyńskiej                        
w Tczewie. W związku z rezygnacją Właścicieli nieruchomości przy ul. Młyńskiej 9-
10 w Tczewie z realizacji miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej  Zamawiający 
odstąpił od umowy z Wykonawcą. 

 
• Remont schodów (pierwsze od wiatraka) pomiędzy ul. Al. Zwycięstwa 19a,                    

a ul. Al.  Zwycięstwa 20 
W ramach projektu wyremontowano schody terenowe położone przy ul. Aleja 
Zwycięstwa pomiędzy nr 19 i 20. Wykonana została nowa nawierzchnia biegów 
schodowych oraz spoczników, wykonano i zamontowano nowe balustrady. 

 
• Remont schodów (środkowe) przy wieżowcu ul. Al. Zwycięstwa 19 

W ramach projektu wyremontowano schody terenowe położone przy ul. Aleja 
Zwycięstwa 19. Wykonana została nowa nawierzchnia biegów schodowych oraz 
spoczników, wykonano i zamontowano nowe balustrady. 

 
• Remont schodów wraz z balustradą (trzecie schody) przy ul. Aleja Zwycięstwa 18 

W ramach projektu wyremontowano schody terenowe położone przy ul. Aleja 
Zwycięstwa 18. Wykonana została nowa nawierzchnia biegów schodowych oraz 
spoczników, wykonano i zamontowano nowe balustrady. 

 
• Plac zabaw dla dzieci  

W ramach projektu wybudowano nowy plac zabaw przy ul. Wyzwolenia w Tczewie. 
Zamontowano nowe zestawy zabawowe (zestaw zabawowy dwuwieżowy, huśtawka 
wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica kwadratowa, karuzela 
tarczowa, ławki z oparciem - 2 szt., kosz na śmieci, wykonano  nawierzchnie 
bezpieczną pod urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie placu zabaw. 

 
• Remont chodnika przy ul. Mieszka I w Tczewie 

W ramach zadania wykonano remont chodnika przy ul. Mieszka I  polegający na 
wymianie nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej, 
ustawieniu nowych krawężników, obrzeży. Powierzchnia wyremontowanego 
chodnika - 751,5 m2  
 

• Wykonanie iluminacji świątecznej  
• W ramach projektu zakupiono i zamontowano elementy iluminacji świątecznej na 

słupach oświetleniowych (12 szt.)  przy ul. Grunwaldzkiej oraz wykonano przyłącza. 
 
Budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej od nr 1 - 5 
 
W ramach zadania wybudowano sieć oświetlenia ulicznego  wzdłuż istniejącego ciągu 
pieszego przy ul. Orzeszkowej wraz z przyłączem. Zamontowanych zostało 15 słupów 
oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED. Długość ciągu oświetlenia 391 mb. 
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Wymiana starych urządzeń zabawowych na os. Bajkowym 
 
W ramach zadania wymienione zostały urządzenia zabawowe na placu zabaw na os. 
Bajkowym w Tczewie (rowerodrom) (zestaw  zabawowy „statek”, huśtawka wahadłowa 
potrójna, huśtawka wagowa-2 szt., piaskownica sześciokątna, zjazd linowy, huśtawka 
wahadłowa podwójna, zestaw sprawnościowy, bujak sprężynowiec (koń, kot, pies)                   
- 3 szt., ławka z oparciem - 5 szt., tablica regulaminowa) 
 
Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2  
 
W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w części budynku szkoły 
polegający na wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, instalacji oświetlenia awaryjnego, 
instalacji  zasilającej, radiowęzłowej oraz strukturalnej. 

 
Rewitalizacja obiektów w obszarze zdegradowanym 
 
•••• Adaptacji istniejącego budynku przy ul. Elżbiety 19b wraz z otoczeniem na potrzeby 

mieszkańców. 
W ramach zadania wykonano koncepcję programowo – przestrzenną wraz                              
z kompletem opracowań oraz program funkcjonalno-użytkowy przebudowy                          
i rozbudowy wraz ze  zmianą sposobu użytkowania  budynku mieszkalnego na świetlicę 
środowiskową przy ul. Elżbiety 19b wraz z otoczeniem na potrzeby mieszkańców. 
 

•••• Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Modernizacja Miejskiej Biblioteki  
Publicznej obejmującej dwa budynki przy ul. J. Dąbrowskiego i ul.  Kościuszki. 
W ramach zadania opracowano koncepcję modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki   
przy ul. Dąbrowskiego 6 oraz Filii Miejskiej Biblioteki  przy ul. Kościuszki 2.   
 

•••• Opracowanie wizualizacji  dla zadania pn.: Kładka pieszo - rowerowa na Zatorzu 
W ramach zadania  opracowano wizualizację kładki pieszo - rowerowej na osiedlu 
Zatorze.   

 
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej na Osiedlu 
Witosa 
W ramach zadania  opracowano dokumentację projektową budynku użyteczności  publicznej 
na Osiedlu Witosa. 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej  dla termomodernizacji  budynku  użyteczności 
publicznej - Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi położonego przy ul. 
Jodłowej 6 w Tczewie. 
W ramach zadania  opracowano  dokumentację projektową dla termomodernizacji  budynku  
użyteczności publicznej -  Przedszkola Nr 8 w Tczewie. 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku  użyteczności 
publicznej –  Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji położony przy ul. Wojska 
Polskiego 28 a w Tczewie. 
W ramach zadania  opracowano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynku  
użyteczności publicznej –  Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji położony przy ul. 
Wojska Polskiego 28 a w Tczewie   
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Wykonanie termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej – Szkoły 
Podstawowej Nr 10 
W ramach zadania trwają prace związane z termomodernizacją   budynku  Szkoły       
Podstawowej Nr 10.  Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono okna                     
w sali gimnastycznej, remont kominów, podstawowe roboty elektroinstalacyjne,  rozpoczęto  
wewnętrzne roboty sanitarne. 

 
Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Gimnazjum nr 3 
W ramach zadania  opracowano  dokumentację na termomodernizację Gimnazjum nr 3 

 
Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Konarskiego                 
z ul. Czyżykowską w Tczewie  
W ramach zadania wybudowano oświetlenie LED przejścia dla pieszych na                             
ul. Konarskiego.   
 
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 
W ramach zadania trwają prace związane budową Sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 8   
Wykonano: wycinkę drzew, roboty ziemne, roboty fundamentowe, wykonano część robót 
żelbetowych  i betonowych, część ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowo wykonano 
zewnętrzne instalacje elektryczne, zewnętrzne instalacje sanitarne, deszczowe i wodociągowe. 
 
Budowa sieci napowietrznej oświetlenia odcinka ul. Głowackiego 
W ramach zadania wybudowano oświetlenie odcinka ulicy Głowackiego w Tczewie,   
ustawiono 10 latarni ulicznych.    
 
2.1.8 Gospodarka mieszkaniowa 
 
W 2016 roku do podstawowych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej należało 
podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym; w tym: 

- przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego, 
- regulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po 

opuszczeniu przez najemcę, 
- regulowanie stanu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego, 
- przygotowanie skierowań do zawarcia umowy najmu przez administratora gminnego 

zasobu mieszkaniowego, 
- przekwaterowywanie do innego lokalu mieszkalnego osób zamieszkałych w 

budynkach przeznaczonych do rozbiórki, 
- przygotowanie materiałów na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 
 

Ponadto w 2016 roku przygotowano zarządzenie w sprawie stawek czynszu regulowanego za 
1m2 powierzchni  użytkowej lokalu mieszkalnego w mieście Tczewie. 
 
W 2016 roku przydzielono ogółem 33 mieszkania, w tym: 
• z listy rocznej         30 
• z listy budynków przeznaczonych do rozbiórki          3 

    z tego: 
          - lokali komunalnych            1 
          - lokalu socjalnych                     2                                                     
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Ponadto wydano 28 skierowań do zawarcia umowy najmu, z czego: 
• 18  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 
 

W 2016 roku z listy rocznej skreślono ogółem 10 osób.  
Poza tym w 2016 roku wydano 3 skierowania do zasiedlenia lokalu socjalnego                             
i 1 skierowanie do zasiedlenia pomieszczenia tymczasowego.  
 
Na dzień 31.12.2016r. pozostało do realizacji 90 wniosków o przyznanie lokali socjalnych 
osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję z zajmowanego lokalu, w tym 10 wniosków 
przyjętych do realizacji w 2016 roku.  
Ponadto na dzień 31.12.2016r. pozostało do realizacji 11 wniosków o przyznanie 
pomieszczeń tymczasowych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję nie przyznając 
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, z czego 3 wnioski przyjęte do realizacji                    
w 2016 roku. 
 
Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 
 

W okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r. wypłacono odszkodowania w 
wysokości ogółem  324.705,06 złotych, w tym na rzecz: 

• osób fizycznych                                                            24.733,20 zł 
• osób prawnych                                                            299.331,86 zł 
• koszty sądowe (w tym koszty opinii biegłych)                640,00 zł 

 
W 2016 roku na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych zostały 
zabezpieczone środki w wysokości 462.000 zł.  
  
Dodatki mieszkaniowe 
 
W omawianym okresie wydano 2.181 decyzji w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego,  w tym: 

• 1983 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 
•   131 o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, 
•       8 o wstrzymaniu wypłat dodatku,  
•     57 o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu dodatku, 
•     2 o odblokowaniu wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego. 
  

W 2016 roku 2 osoby złożyły odwołania od decyzji w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego, co stanowi 0,09%. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 1 decyzję utrzymało w mocy, 1 decyzję 
uchyliło w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Po 
ponownym rozpatrzeniu wydano decyzję i przyznano dodatek mieszkaniowy w wyższej 
wysokości.  
 
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2016 r. wynosiła 2.803.593,76 zł.  



 44 

Z powyższej kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań: 
• komunalnych  1.184.159,36 zł, 
• spółdzielczych 644.970,26 zł, 
• innych 974.464,14 zł. 
 

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 
3.300.000,- zł.  
W ciągu 2016 r. wypłacono ogółem 12.160 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek 
mieszkaniowy wynosił 230,56 zł. W 2016 r. dodatki mieszkaniowe w 100% obciążały budżet 
miasta. 
  
Dodatki energetyczne 
 
W 2016 r. wydano 437 decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, z czego: 

• 430 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, 
•     7 decyzji o wygaśnięciu przyznania dodatku energetycznego. 

 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
wraz z kosztem wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2 % łącznej kwoty 
wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła ogółem 28.299,39 zł, z tego  

• kwota wypłaconych dodatków energetycznych ogółem wynosiła 27.744,50 zł, 
• koszt wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty 

wypłaconych dodatków energetycznych wynosił 554,89 zł.  
Za 2016 r. otrzymaliśmy dotację celową na finansowanie wypłat dodatku energetycznego                        
w wysokości 32.052 zł.   
 
2.1.9. Lokalny Transport Zbiorowy 
 
W ramach nadzoru nad komunikacją miejską ze strony Zakładu Usług Komunalnych 
Miejskiego Zarządu Dróg  w Tczewie dokonano następujących działań: 
 
W grudniu 2016 r. skontrolowano pod kątem zgodności z wymogami w SIWZ, wprowadzone 
do eksploatacji 2 autobusy, których wprowadzenie do eksploatacji utrzymuje na koniec roku 
średnią wieku autobusów 12 lat - zgodnie z zawartą z przewoźnikiem umową. 
 
 Autobusami tymi są: 
1. Mercedes-Benz Conecto nr rej. SK 2325U, nr boczny 705, rok produkcji 2009 
2. Mercedes-Benz Conecto nr rej. SK 2408U, nr boczny 717, rok produkcji 2009 
 
W ramach nadzoru na komunikacją miejską przeprowadzono 70 kontroli 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 7 403,31 zł. 
 
Analiza danych z wykonania Umowy za 2016 r. 
 
Z przedstawionego przez przewoźnika materiału wynika, że suma kilometrów wykonanych                   
w 2016 roku, zgodnie z umową o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego 
dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie, wyniosła: 1 434 088,8 km, co w stosunku do 
zaplanowanej ilości 1 434 394,9 km (nie wykonanie tylko 306,1 km) stanowi 99,98 % 
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zaplanowanych kilometrów, natomiast liczba zaplanowanych kursów wyniosła 188 845                    
a wykonano 188 800 (nie wykonanie tylko 45 kursów), co stanowi ponad 99,98 % 
zaplanowanych kursów. 
 
 

Poniższa tabela przedstawia ilości kursów i kilometrów zaplanowanych i wykonanych 
 na poszczególnych liniach w 2016 roku 

 

 

Zestawienie ilości kursów i kilometrów przypadająca na linie w 2016r. 

Linia autobusowa 
Kursy plan 

rok  

Kursy  
nie  wykonane  

w roku  
z winy 

przewoźnika 

Kursy 
wykonane rok 

  Kilometry plan rok 

Kilometry  
nie wykonane  

w roku 
 z winy 

przewoźnika 

Kilometry wykonane 
rok  

1 32 548 6 32 542   114 708,9 19,3 114 689,6 

2 10 072 0 10 072   104 708,9 0,0 104 708,9 

3 39 936 11 39 925   334 392,4 76,6 334 315,8 

4 36 219 12 36 207   355 652,4 100,7 355 551,7 

6 5 136 0 5 136   15 778,6 0,0 15 778,6 

7 8 948 2 8 946   104 585,5 20,7 104 564,8 

8 34 882 9 34 873   162 080,6 42,8 162 037,8 

9 1 065 0 1 065   12 163,0 0,0 12 163,0 

12 9 658 1 9 657   106 680,6 6,0 106 674,6 

14 190 0 190   1 394,9 0,0 1 394,9 

17 8 773 4 8 769   108 482,1 40,0 108 442,1 

19 1 418 0 1 418   13 767,0 0,0 13 767,0 

 188 845 45 188 800   1 434 394,9 306,1 1 434 088,8 

% niewykonanych kursów 0,024% % niewykonanych kilometrów 0,021%  
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Poniższa tabela z przedstawieniem wskaźnikowych przychodów na poszczególne linie w roku 2016r.  
wraz z wysokością dopłaty do wykonanych kilometrów – zgodnie z umową 

 
Zestawienie - wskaźnikowe przychodów na linie wykonane w 2016r. 

 

Linia 
autobusowa 

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 

1 114 689,6 8,00% 420 382,08 zł 8,63% 231 522,99 zł 101 814,73 zł 753 719,80 zł 

2 104 708,9 7,30% 251 932,69 zł 5,17% 211 361,98 zł 61 017,01 zł 524 311,68 zł 

3 334 315,8 23,31% 1 372 424,47 zł 28,17% 674 967,92 zł 332 395,29 zł 2 379 787,67 zł 

4 355 551,7 24,79% 1 351 781,53 zł 27,75% 717 864,43 zł 327 395,66 zł 2 397 041,63 zł 

6 15 778,6 1,10% 27 145,54 zł 0,56% 35 872,77 zł 6 574,53 zł 69 592,85 zł 

7 104 564,8 7,29% 380 227,24 zł 7,81% 211 220,90 zł 92 089,40 zł 683 537,54 zł 

8 162 037,8 11,30% 413 189,30 zł 8,48% 333 124,51 zł 100 072,67 zł 846 386,47 zł 

9 12 163,0 0,85% 65 165,78 zł 1,34% 14 569,26 zł 15 782,87 zł 95 517,91 zł 

12 106 674,6 7,44% 271 489,10 zł 5,57% 215 482,69 zł 65 753,49 zł 552 725,29 zł 

14 1 394,9 0,10% 5 322,98 zł 0,11% 2 817,70 zł 1 289,20 zł 9 429,88 zł 

17 108 442,1 7,56% 274 848,73 zł 5,64% 219 053,04 zł 66 567,18 zł 560 468,95 zł 

19 13 767,0 0,96% 37 234,07 zł 0,76% 27 809,34 zł 9 017,93 zł 74 061,34 zł 

  1 434 088,8 100,00% 4 871 143,52 zł 100,00% 2 895 667,54 zł 1 179 769,96 zł 8 946 581,01 zł 

 
 

Poniżej tabela z przedstawieniem  przychodów brutto z kart miejskich i biletów papierowych sprzedanych w kioskach 
i przez kierowców w autobusach w 2016 r.  (bez dopłaty z UM Tczew) 

 

Bilety papierowe (brutto) (METEOR) 
Miesiąc Rok 

Doładowania Karta 
Miejska i sprzedaż w 

autobusach przez  
kierowcy normalne ulgowe 

Suma łączna z Karty 
Miejskiej i biletów 

papierowych brutto 

styczeń  2016 420 085,50 zł 92 494,20 zł 50 901,75 zł 563 481,45 zł 
luty 2016 389 782,78 zł 51 288,35 zł 31 667,85 zł 472 738,98 zł 
marzec 2016 437 239,80 zł 59 119,68 zł 34 260,92 zł 530 620,40 zł 
kwiecień 2016 424 377,16 zł 52 716,16 zł 30 964,84 zł 508 058,16 zł 
maj 2016 386 853,35 zł 45 678,01 zł 36 846,79 zł 469 378,15 zł 
czerwiec 2016 402 834,02 zł 54 717,93 zł 31 065,47 zł 488 617,42 zł 
lipiec 2016 341 434,00 zł 54 232,26 zł 31 185,47 zł 426 851,74 zł 
sierpień 2016 374 888,41 zł 54 668,03 zł 31 486,77 zł 461 043,21 zł 
wrzesień 2016 423 963,50 zł 68 250,41 zł 36 989,67 zł 529 203,57 zł 
październik 2016 430 372,50 zł 71 114,94 zł 44 952,26 zł 546 439,70 zł 
listopad 2016 426 421,50 zł 37 147,58 zł 21 241,52 zł 484 810,60 zł 

grudzień 2016 412 891,00 zł 103 045,58 zł 53 733,52 zł 569 670,10 zł 

  4 871 143,52 zł 744 473,13 zł 435 296,83 zł 6 050 913,48 zł 
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Wykres przychodów z doładowań Kart Miejskich i biletów papierowych z autobusów  
w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku. 

 
Przychody z biletów w latach 2015 - 2016
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Poniżej wykres przychodu na kilometr przejazdu autobusu w poszczególnych miesiącach  w latach 2015 - 2016r. 

 

- rok 2015

- rok 2016

5,
96

 z
ł

6
,0

6
 z

ł

6,
1
2 

zł

5,
79

 z
ł 5,
9
0 

zł

5,
56

 z
ł

6
,2

7 
zł

5
,8

8 
zł

5,
66

 z
ł

5,
89

 z
ł

5
,7

3 
zł

6,
42

 z
ł

5,
83

 z
ł

6
,7

1 
zł

6,
07

 z
ł

6,
27

 z
ł

6,
01

 z
ł

5
,9

4 
zł

6,
17

 z
ł

6
,0

1
 z

ł

5,
98

 z
ł

6
,2

9 
zł

6,
3
0 

zł

6
,6

3 
zł

5,00 zł

5,20 zł

5,40 zł

5,60 zł

5,80 zł

6,00 zł

6,20 zł

6,40 zł

6,60 zł

6,80 zł

Lu
ty

M
ar

ze
c

M
aj

C
ze

rw
ie
c

Li
pi
ec

Li
st
opa

d

Przychód brutto na kilomert przejazdu autobusu w latach 2015 - 2016 

 

 
Przybliżona liczba przewiezionych pasażerów przypadająca na poszczególne linie komunikacyjne w 2016r.  

wg. % udziału linii w przychodach 

 

Linia autobusowa 
KM wykonane na 

linii w roku 
% udział linii w 

przychodach 
Wskaźnikowa ilość 

przewiezionych pasażerów 

1 114 689,6 8,63% 476 492 

2 104 708,9 5,17% 285 559 
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3 334 315,8 28,17% 1 555 608 

4 355 551,7 27,75% 1 532 209 

6 15 778,6 0,56% 30 769 

7 104 564,8 7,81% 430 978 

8 162 037,8 8,48% 468 339 

9 12 163,0 1,34% 73 864 

12 106 674,6 5,57% 307 726 

14 1 394,9 0,11% 6 033 

17 108 442,1 5,64% 311 534 

19 13 767,0 0,76% 42 204 

  1 434 088,8 100,00% 5 521 315 

 
                             Poniższa tabela przedstawia ilości przewożonych osób na przestrzeni ostatnich 6 lat 

Ilość przewiezionych pasażerów w komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 2011 - 2016 

Rok Ilość pasażerów 
Porównanie % rok do 

roku 
Różnica Porównanie % do 2011 Różnica do roku 2011 

2011 5 264 744 100,00%   100,00%   

2012 5 686 947 108,02% 422 203 108,02% 422 203 

2013 5 839 306 102,68% 152 360 110,91% 574 563 

2014 5 771 797 98,84% -67 510 109,63% 507 053 

2015 5 548 016 96,12% -223 781 105,38% 283 272 

2016 5 521 315 99,52% -26 701 104,87% 256 572 

 
Analizując jednocześnie powyższe tabele wynika, że w 2016 roku przewieziono tylko o około 
26 700  pasażerów mniej niż w 2015 roku. 
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Wykres porównujący ilość przewiezionych pasażerów w latach 2011 – 2016 
 

Ilość przewiezionych pasażerów komunikacji miejskiej w Tczewie w latach                

2011 - 2016

5
 5

2
1

 3
1

5

5
 2

6
4

 7
4

4

5
 5

4
8

 0
1

6

5
 7

7
1

 7
9

7

5
 8

3
9

 3
0

6

5
 6

8
6

 9
4

7

4 500 000

5 000 000

5 500 000

6 000 000

6 500 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016
 

Poniżej  tabela informująca  o ilości zarejestrowanych pasażerów wg. ilości przejechanych 
przystanków (dane z odbić kart miejskich). Z poniższej tabeli widać, że ponad 30% 
pasażerów korzysta z przejazdów krótszych niż 4 przystanki, co w porównaniu do 2015r. 
prawie się nie zmieniło (są to przejazdy o niższych opłatach za przejazd).    
 

Ilość przewiezionych pasażerów  w 2016 r. według ilość przejechanych przystanków - 
tylko osoby, które odznaczyły swoje wejścia i wyjścia w autobusie 

Ilość przystanków Razem pasażerów sumy % 

0 440 

1 61 064 

2 164 503 

3 211 953 

437 960 30,90% 

4 197 740 

5 193 488 

6 143 029 

7 112 738 

8 84 191 

9 60 394 

10 49 252 

11 38 466 

12 28 353 

979 284 69,10% 
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13 19 207 

14 11 521 

15 8 757 

16 7 465 

17 5 583 

18 4 600 

19 2 632 

20 1 702 

21 1 546 

22 1 417 

23 1 248 

24 1 019 

25 841 

26 1 059 

27 851 

28 655 

29 639 

30 375 

31 317 

32 98 

33 39 

34 62 

 1 417 244 1 417 244 100,00% 

 
 
2.1.10. Edukacja publiczna 
 
W 2016 roku prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem samorządowych placówek 
oświatowych, w tym m.in. : 

• przygotowano projekty 4 uchwał Rady Miejskiej i 25 zarządzeń Prezydenta Miasta 
Tczewa oraz liczne materiały związane z planem pracy Prezydenta Miasta Tczewa i 
Rady Miejskiej. 

 
 Ponadto : 
w zakresie oświaty i wychowania  
 
1) w okresie sprawozdawczym prowadzono sprawy organizacyjne związane                                  

z funkcjonowaniem samorządowych placówek oświatowych, w tym: 
 
- analizowano oraz zatwierdzono, przedstawione przez dyrektorów placówek, projekty 

organizacyjne szkół i przedszkola na rok szkolny 2015/2016 (od stycznia do sierpnia 
2016r.)  i 2016/2017 ( od września do grudnia 2016r.), stosując program i-Arkusz, 

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

- koordynowano i ustalano na bieżąco godziny nauczania indywidualnego w szkołach 
podstawowych i gimnazjach (udzielono w 2016r. nauczania indywidualnego                    
179 osobom, w ilości 1715,25 godzin tygodniowo), 
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- dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Punktu 
Przedszkolnego „Domek Przedszkolaka Montessori”, 

- dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Montessori, 

- wykreślono z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Żłobek „Klub Dziecięcy 
Melodica” ( wykreślono z dniem 11 lipca 2016r. ), 

- na bieżąco kontrolowano spełnianie obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat, 
      na okres od stycznia do czerwca 2016 r. wydano 626 pozytywnych decyzji w sprawie  

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, natomiast na okres                         od 
września do grudnia 2016 - 542 pozytywnych decyzji, w tym 2 na zasiłek szkolny oraz 
33 decyzji negatywnych. Nie rozpatrzono 6 wniosków z uwagi  na brak pełnej 
dokumentacji, na podstawie, której można byłoby określić dochód przypadający                       
na osobę w rodzinie, 

- na bieżąco uzupełniano Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych w ramach 
zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, 

- na bieżąco wydawano upoważnienia dyrektorom i pracownikom placówek 
oświatowych do dostępu do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej                  
13 upoważnień), 

- przygotowano następujące materiały na Komisję Edukacji: 
• informacja dotycząca naboru dzieci do szkół podstawowych/gimnazjów na rok 

szkolny 2016/2017, 
• podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2016, 
• uwagi wynikające z projektów organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów 

na rok szkolny 2016/2017, 
• informacja w sprawie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych                     

na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015r.,  
• analizę organizacji i kosztów funkcjonowania szkół prowadzonych przez Miasto 

Tczew w kontekście subwencji na zadania oświatowe, 
• informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016, 
• informacja z realizacji w 2015r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, 
• informacja z realizacji przyznanych stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce 

w 2015r., 
•  informacja z przebiegu Nieobozowej Akcji Lato 2016, 
• informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017, 
• informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

(informacja z wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu 
szóstoklasistów), 

• informacja z realizacji funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli       
w 2016r. 

• informacja z realizacji w 2015r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, 

- wystawiono 45 zaświadczeń o pobieranym stypendium szkolnym o charakterze 
socjalnym, 

- ufundowano 6 nagród rzeczowych dla laureatów: 
•  XIV Wojewódzkiego Konkursu Antycznego, 
• XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, 
• V Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych w konkurencji „Moc”, 
• Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego,. 
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• Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Jastrzębiu-Zdroju,  
 

     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  - 11  nauczycieli, 

- przygotowano 8 umów zleceń dla nauczycieli ekspertów biorących udział w pracach 
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego, 

- prowadzono sprawy związane z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Tczewa 
dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej: 3 nagrody  z okazji 
Jubileuszu 90-lecia nadania Szkole Podstawowej Nr 8 imienia Św. Wojciecha, 13 nagród    
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

- wystawiano 18 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 konkursu na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7, 

- przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych. 
 
     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 i 6 nagród rzeczowych 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 przedszkola, szkół 

podstawowych, gimnazjów na rok 2017, 
- przygotowano dokumentację i materiały kalkulacyjne stanowiące podstawę do projektu 

budżetu miasta na 2017 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu, 
- dokonano likwidacji pozostałych środków w użytkowaniu, ujętych w księdze 

inwentarzowej: Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”, na łączną kwotę 8 794,05 
zł, Przedszkola Niepublicznego „Jodełka”, na łączną kwotę 1.105,00 zł; Przedszkola 
Niepublicznego „Siedem Darów”, na łączną kwotę 3 723,65 zł, 

- analizowano i przedstawiono propozycje podziału środków finansowych pomiędzy 
poszczególne placówki na podstawie subwencji oświatowej oraz dopłaty z budżetu gminy, 

- przygotowano materiały kalkulacyjne do korekty budżetu miasta na rok 2016 w zakresie 
oświaty,  

- nadzorowano organizację zimowego i letniego wypoczynku w mieście dla dzieci                   
i młodzieży tczewskich szkół pn. „Nieobozowa Akcja Zima 2016” i „Nieobozowa Akcja 

Lato 2016”, 
- prowadzono sprawy związane z przekazaniem środków finansowych organizatorom 

wypoczynku oraz ich rozliczeniem, 
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- prowadzono sprawy związane z refundacją kosztów dotacji udzielonych przedszkolom 
niepublicznym oraz Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia na dzieci nie będące mieszkańcami 
Gminy Miejskiej Tczew, 

- 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, 

- 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 66 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników,  

- prowadzono sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek 
niepublicznych, 

- 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 
i gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2016 r.,  

- dokonano zapotrzebowania, podziału oraz rozliczono dotację na realizację „Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” na kwotę 29 711,22 zł 
 
   w zakresie kontroli 
 
Przeprowadzono przez wydział następujące kontrole (placówka i zakres): 

− Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w 2015 r.: Niepubliczne 
Przedszkole „Melodica”,  

− Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki oraz liczba dzieci uczęszczająca do 
żłobków: Żłobek „Małe Jagódki”, Żłobek „Melodica”,  Żłobek nr 38 Pozytywnych 
Inicjatyw, Żłobek Nr 39 Pozytywnych Inicjatyw, Żłobek „FlexKids”, Żłobek 
„Bajkowe”, Żłobek „TOTU”, 

 
   w zakresie zadań w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów    
   i Rencistów 

 

W 2016 roku  ZFŚSNEiR  miał do dyspozycji  kwotę  535 321,50 zł z 5% odpisu pobieranych 
przez nauczycieli emerytur i rent oraz środków niewykorzystanych w 2015 roku, z czego: 

• na Fundusz Socjalny przeznaczono            332 860,80 zł  
• na Fundusz Mieszkaniowy przeznaczono  202 460,70 zł 

 
W 2016 roku uprawnionych do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
będącymi emerytami, rencistami było 350 osób. Ze świadczeń skorzystały 346 osoby. 
W ramach Funduszu Socjalnego Komisja Socjalna przyznała 1478 świadczeń, na łączną 
kwotę 319 129,05 zł: 
  

• zapomoga zdrowotna                 66 700 zł 
• zapomoga wielkanocna                               3 150 zł 
• zapomoga losowo / bytowa             1 600 zł 
• zapomoga jubileuszowa                20 600 zł 
• zapomoga na Święta Bożego Narodzenia                      91 750 zł 
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• wczasy „pod gruszą”                    93 650 zł 
• dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego                            11 071,73 zł 
• dofinansowanie do sanatorium                                3 139,82 zł 
• dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, zajęć sportowych                            4 874,25 zł 
• dofinansowanie do wycieczek i działalności kulturalnej                                                 16 593,25 zł 
 

Emeryci i renciści ZFŚSNEiR / 42 osoby / skorzystali z wyjazdu zorganizowanego do Łeby 
/27.05. – 01.06.2015 r./.  
Odbyła się wycieczka do Karpacza /38 osób/. 
Brali również udział w wyjściach do teatru: 

• CKiS w Tczewie  w sztuce „Miłość i polityka” 
• CKiS w Tczewie w sztuce „Jak się kochają w niższych sferach” 
• Teatrze  Muzycznym w Gdyni w spektaklu „Pozory mylą” 
• Koncercie Noworocznym w CKiS w Tczewie z udziałem Jacka Wójcickiego, 

Mieczysława Szcześniaka, Zbigniewa Wodeckiego oraz Harcerskiej Orkiestry pod 
dyrekcją Magdaleny Kubickiej - Netka 

Łączna kwota dofinansowania do wycieczek i działalności kulturalnej wyniosła 16 593,25 zł. 
 
Dzień Nauczyciela dla emerytów i rencistów ZFŚSNEiR uczczono spotkaniem                                    
w Restauracji „Piaskowa”. 
Nagrodzonych zostało 40 jubilatów obchodzący swoje 70, 75, 80, 85, 90 - lecie. 
 
W ramach Fundusz Mieszkaniowego udzielono 37 pożyczek na cele mieszkaniowe                                           
w łącznej kwocie 186 000 zł. 
W 2016 roku odbyło się 10 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 im. Grzegorza Ciechowskiego,    
• Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, 
• Organizacja uroczystości 1 września, 
• Wigilijne Spotkanie Opłatkowe, 
• Tczewskie Święto Plonów, 
• 90-lecie nadania Szkole Podstawowej nr 8 imienia Św. Wojciecha, 
• 15-lecie nadania  Gimnazjum nr 3 imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
• Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. 
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w zakresie sportu 
 
W okresie sprawozdawczym podejmowano i koordynowano zadania z zakresu kultury 
fizycznej: 
− przyznano 9 nagród i 15 stypendiów Prezydenta Miasta Tczewa zawodnikom i trenerom 

za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 r., 
− 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: 
• Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów – MKS Sambor, 
• Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych – MKS Sambor, 
• Mistrzostwa Europy Weteranów w Rzutach – Grzegorz Tyrolski, 
• Mistrzostwa Polski Juniorek w Biegach Przełajowych – MKS Sambor, 
• Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu – MKS Sambor, 
• Mistrzostwa Europy w Radioorientacji Sportowej, 
• Ogólnopolskie sztafetowe Biegi Przełajowe – Szkoła Podstawowa nr 10, 
• Mistrzostwa Europy w Pływaniu – Monika Balczewska, 
• Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym – Szkoła Podstawowa nr 10, 
• Halowe Mistrzostwa Polski Czwartki Lekkoatletyczne – Szkoła Podstawowa nr 11, 
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gimnazjum nr 3, 
• Olimpiada Młodzieży – Dagmara Golicka, 
• Mistrzostwa Europy Juniorów w Czwórboju Lekkoatletycznym – MKS Sambor, 
• Ogólnopolski Finał Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej – Szkoła Podstawowa nr 12, 

 
2.1.12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
W 2016 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono konkursy 
ofert na realizację zadań Gminy w zakresie: 
 

1) ochrony zdrowia na kwotę 50.000,00 zł, 
2) pomocy społecznej na kwotę 140.000,00 zł, 
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „działaj 

lokalnie” na kwotę 9.000,00 zł, 
4) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 195.000,00 zł, 
5) kultury fizycznej i sportu na kwotę 466.000,00 zł, 
6) upowszechniania turystyki na kwotę 5.000,00 zł,  
7) Przeciwdziałania Patologiom Społecznym i Alkoholizmowi 

• zad. A   - prowadzenie klubów abstynenckich na kwotę 75.000,00 zł;  
• zad. B  - prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów 

dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek na kwotę 
756.700,00 zł, 

• zad. C  -  przeciwdziałanie narkomanii na kwotę 65.000,00 zł, 
• zad. D -prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno – 

edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na 
terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz 
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prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem 
alkoholowym i narkomanii i ich rodzin na kwotę 27.000,00 zł, 

• zad.  E organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe na kwotę 10.000,00 zł, 

8) edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 59.000,00 zł, 
9) Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Bezpieczne wakacje w mieście i w 

plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie na 
kwotę 91.000,00 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału i rozliczenia dotacji dla organizacji 
pozarządowych zostały przedstawione Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu maju br. 

 
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 2016 rok została  przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

poświęconej bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w miesiącu maju 2017 roku, natomiast 

informacja z działalności Straży Miejskiej w Tczewie zostanie przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w 

miesiącu czerwcu 2017 roku.  

 
2.1.14. Opieka społeczna i zdrowie 
 
Zadania z zakresu opieki społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tczewie. Wsparciem systemu pomocy społecznej wynikającego z ustawy o pomocy 
społecznej  objęto  w 2016 roku -  2.241 rodzin składających się z 4849 osób (8,34 % ogółu 
mieszkańców). 
 
W 2016 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4649  rodzin, w których 
uprawnionych do świadczeń było 6.624 osób, natomiast z funduszu alimentacyjnego 
skorzystało łącznie  697 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń  było 1.108 osób.  
Z zasiłku dla opiekuna skorzystało 100 rodzin. Dział Świadczeń Rodzinnych podejmował 
działania wobec 640 dłużników alimentacyjnych.  
Od 1 kwietnia 2016r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje zadania 
wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie od 1 kwietnia 
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało łącznie 4.254 
rodzin, w których uprawnionych do świadczeń 6.535 osób. 
 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało 

przedstawione Radzie Miejskiej w Tczewie na sesji w miesiącu kwietniu 2017 roku. 

 
W zakresie zdrowia  
 
W roku 2016 Samorząd Miasta Tczewa  udzielił pomocy finansowej dla Powiatu 
Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem 
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Brodawczaka HPV „Chronię życie przed rakiem” w wysokości 20.000,- zł dla mieszkańców 
miasta Tczewa – zaszczepiono 112 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 Miejska Tczew 
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 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. przyjęto 174 wnioski o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny (w tym 123 wnioski o dodanie nowej rodziny), łącznie wydano 708 
kart. 
W 2016r. na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 1.930,- zł. W 2016r. koszt realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych przez gminę wyniósł 1.752,72 zł. 
 
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 18 Instytucji oferujących rabaty. 
W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wnioski o przyznanie karty złożyło 107 rodzin 
wielodzietnych. Łącznie wydanych zostało 580 kart. 
 
2.1.15. Promocja i polityka informacyjna 
 
W 2016 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,  
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• 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. 
 
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 2016 r. nakład wynosił  8 000 
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.  
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Zawartość merytoryczna pisma jest każdorazowo konsultowana z Radą Programową 
„Panoramy Miasta” w skład której w 2016 r. wchodzili: 
� Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący Rady Programowej, wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej  
� Adam Urban – Z-ca Prezydenta Tczewa 
� Mieczysław Matysiak – radny  
� Rajmund Dominikowski – radny   
� Katarzyna Mejna – sekretarz miasta  
� 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 
2012 r. 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.  
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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 2020 r.,  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, zarządzania kryzysowego, Pracowni Edukacji 
Ekologicznej, Młodzieżowej Rady Miasta, projektów unijnych, Domu Organizacji 
Pozarządowych, Miejskiego Programu Opieki nad zabytkami, zagospodarowania 
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 informacyjnehttp://www.bip.bazagmin.pl/tczew/ 
 
Co tydzień (w poniedziałki), 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”, 
�  „Kociewski Kurier Tczewski”, 
� Radio Gdańsk,  
� Radio Głos,  
� Radio Plus, 
� Radio RMF FM, 
� Radio Zet, 
� Radio Malbork 
� 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, 
� Portal internetowy www.infogmina.pl. 
 

 Lista mediów otrzymujących serwis informacyjny jest otwarta i w miarę potrzeb poszerzana. 
Przekazane informacje są  wykorzystywane przez dziennikarzy, co możemy śledzić na 
łamach prasy, a także w radiu, telewizji i Internecie.  
Dziennikarze często korzystają z pomocy Biura Rzecznika Prasowego – zwracając się po 
określone informacje. Przedstawiciele mediów są informowani i zapraszani na uroczystości, 
spotkania, konferencje, których organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd miasta.  
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Z Radiem „Głos” oraz Telewizją TeTka w 2016 r. podpisane zostały umowy o współpracy     
w zakresie przekazywania informacji.  
 
Publikacje promocyjno-informacyjne 
 
Biuro Rzecznika Prasowego bierze udział lub  redagowaniu bądź przygotowuje informacje  
do dodatków tematycznych, reklamowych ukazujących się w gazetach i czasopismach,            
a dotyczących Tczewa. 
 
Uroczystości patriotyczne  
 
Wykaz uroczystości patriotycznych organizowanych lub współorganizowanych przez 
Samorząd przy udziale Biura Rzecznika Prasowego w 2016 roku: 
 

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
• Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
• 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 
• 72 rocznica zakończenia Bitwy pod Monte Casino 
• 77 rocznica napaści wojsk radzieckich na Polskę 

       ●    11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości 
• Obchody 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
 

     Działania i akcje promocyjne Samorządu Miasta Tczewa: 
 

− ,,Weekend za pół ceny. Rozsmakuj się w Tczewie” 
− Akcja Wielkanocna 
− Odsłonięcie figurki (Wiosna, Lato, Jesień, Zima)  
− Urodzeni 30 Stycznia 
− Jubileusze pożycia małżeńskiego 
− Konkursy miejskie: 
 

• Konkurs Fotograficzny  ,,Cztery pory roku w Tczewie” 
• Konkurs na mural tczewski 
• Konkurs plastyczny dla przedszkoli w ramach „Dnia bez samochodu” 

 
− Imprezy promocyjne: 
 

• Festyn samorządowo- komunalny 
• 25- lecie Targowiska Manhattan 
• Festyn z okazji Narodowego Święta Niepodległości  
• Festyn na dożynkach działkowych  
• Dzień bez samochodu 
• Mikołajki dla dzieci    
• Wigilijne Spotkanie Opłatkowe 

 
Pomoc finansowa przygotowana w roku 2016 przez Biuro Rzecznika Prasowego  
 

� sfinansowanie polarów dla Tczewskiego Klubu Morsów „Przerębel”, 
� sfinansowanie polarów z nadrukiem dla Ultra Flyball Team, 
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� dofinansowanie do transportu na wyjazd Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży 
Maryjnej na Światowe Dni Młodzieży, 

� nagroda dla zespołu „Na  cały Głos” na 5-lecie zespołu, 
� sfinansowanie książki „Tczewskie pożarnictwo okiem obiektywu” dla Powiatowej 

Straży Pożarnej, 
� oprawa artystyczna Gali „Kociewskie Pióro 2015”, 
� zlecenie przygotowania materiału filmowego dwóch lokalizacji Tczewa (na konkursy 

na najładniejszą przestrzeń publiczną), 
� pomoc w promocji i przygotowaniu audycji telewizyjnej „Pomorze na weekend”, 
� pomoc w akcji i promocja miasta podczas zjazdu Złombol 2016, 
� dysk zewnętrzny oraz inne gadżety promocyjne na konkurs „Wakacje z aparatem”, 
� wkład finansowy i promocja filmu P. Stolca „Drugie życie”, 
� opracowanie kolorowanki o Tczewie „Z Wróżką Samborką po Tczewie”, 
� opracowanie folderu o Tczewie oraz wydrukowanie w dwóch wersjach językowych, 
� monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu, 
� sfinansowanie transportu na obchody patriotyczne do Szpęgawska. 
 

Patronat Prezydenta Miasta: 
 
W 2016 roku Prezydent miasta Tczewa udzielił patronatu w następujących imprezach 
 

� V Masters Meeting 
� Kociewskie Pióro 2015 
� Gala Finałowa Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku 
� Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską 
� II Festyn Przedszkolaka 
� Zakończenie roku szkolnego na Górkach 
� Koncert „Curie i Muzycy dla Tczewa” 
� Obóz językowy z językiem angielskim 
� Obchody jubileuszu 90-lecia nadania imienia Św. Wojciecha 
� Festyn z okazji Dnia Dziecka w Rokitkach 
� XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 
� Konferencja dot. 1050 rocznicy chrztu Polski 
� Międzyszkolny Turniej Karate 
� 40 Ogólnopolski Rajd Honorowych Dawców Krwi  
� Tczewski Konkurs Recytatorski „Mój ulubiony wiersz” 
� Festyn na rzecz tczewskiego hospicjum 
� 15-lecie istnienia Przedszkola Jarzębinka 
� VI Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych „UnderGramy” 
� Rajd Złombol 
� Publiczna Zbiórka Pieniędzy „Ogród Nadziei 2016” 
� XII Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr” 
� VI edycja programu „Z kujawskim pomagamy pszczołom” 
� IX Konkurs fotograficzny „Wakacje z aparatem” 
� Projekt „Z książką na start” 
� Święto Ulicy 2016 
� Rodzinny dzień dziecka – Caritas 
� XX Turniej Sportowo – Rekreacyjny Przedszkoli 
� Festiwal Muzyki Polskiej - współczesna muzyka gitarowa 
� Turniej piłki nożnej – MRM 
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� II Tczewski Cross Rowerowy 
� Pożegnanie Lata na Górkach 
� II Kociewskie Targi Wydawnicze 
� Ambulansowy Pobór krwi w ramach akcji „Krew dla Polski” 
� Liga Nike Playarena Tczew 
� II Juniorski Turniej Mistrzów Bilardowy 
� Pomorska Nagroda Jakości 2016 
� IX Festiwal Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego 
� XXVI Uliczny Bieg Sambora 
� Konkurs muzyczny i gala „W hołdzie niepodległej” 
� V Bieg Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły 
� Tczewska Liga Strzelecka 2016/2017 
� Obóz integracyjno – sportowy dla dzieci z Witten i Tczewa 
� Tczewski Bal Świętych 
� Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych 
� VI Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych 
� Koncert „Droga do Betlejem” 
� Gala Wolontariatu 
� VI Kociewska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
� Flyball wyścigi psich sztafet Tczew 2017 
� Żywa Biblioteka w Tczewie 
 

          W 2016 roku zakupiono następujące  publikacje  dotyczące miasta i regionu m.in.:  

� „Rodzinne tradycje strażackie” A. Murawski 
� Album Tczewski. Fotografie po 1945 r. cz. 3 – J. Golickiego 
� Album Tczewski. Fotografie do 1945 r. cz. 1, cz. 2, cz. 3 – J. Golickiego 
� Album Tczewski. Fotografie do 1945 r. cz. 4 – J. Golickiego 
� „25 lat samorządu miasta Tczewa” – Cz. Glinkowskiego  
� Druga wojna wybuchła w Tczewie – K. Ickiewicza 
� Książeczka o Św. Jadwidze 
� Folder informacyjny o Tczewie w wersji polskiej i angielskiej 

 
           W 2016 roku przy realizacji zadań promocyjnych współpracowano z: 
 

� Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie” 
� Fabryką Sztuk 
� Miejską Biblioteką Publiczną 
� Centrum Kultury i Sztuki 
� Harcerską Orkiestrą Dętą 
� Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji 
� Hufcem ZHP 
� Organizacjami pozarządowymi 

 
Promocja gospodarcza miasta 
 
W minionym roku prowadzone były również działania zespołu ds. marketingu 
gospodarczego, które skupiały się w głównej mierze na promocji gospodarczej miasta, 
terenów inwestycyjnych NCT oraz postępowań przetargowych związanych ze zbyciem 
mienia komunalnego. Jednym z wielu działań zespołu było przygotowanie prezentacji terenu 
NCT do konkursu Grunt na medal (wiosna 2016) organizowanego przez PAIiIZ. Teren NCT 
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znalazł się w pierwszej piątce najlepszych terenów inwestycyjnych na pomorzu, został 
również bardzo wysoko oceniony podczas wizytacji.  
W ramach współpracy z Invest in Pomerania, Gmina Miejska Tczew przystąpiła do projektu 
„Invest in Pomerania 2020”. Celem głównym projektu jest poprawa jakości ofert 
inwestycyjnej regionu, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań 
gospodarczych między firmami, w tym z sektora MŚP. Dzięki projektowi możliwe będzie 
uściślenie współpracy pomiędzy PAIiIZ i samorządami oraz zwiększenie możliwości 
potencjału kadrowego do dalszych działań związanych z obsługą przed i po inwestycyjną. 
Cykl szkoleń i spotkań ze specjalistami Invest in Pomerania dla samorządów biorących udział 
w projekcie rozpocznie się wiosną 2017r.  
Pod koniec 2016 roku wraz z Fundacją Pokolenia przystąpiono również do projektu 
stworzenia spółdzielni kurierów rowerowych. Dzięki trójsektorowej współpracy (sektora 
prywatnego, organizacji pozarządowej oraz Gminy Miejskiej Tczew) udało się uzyskać 
dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł. na przygotowanie i przetestowanie usługi 
dostarczania przesyłek kurierskich z wykorzystaniem rowerów. Projekt będzie realizowany    
w 2017 roku, a miejscem docelowym na siedzibę spółdzielni stanie się inkubator 
przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy. 

 
Dom Przedsiębiorcy 

 
Projekt Domu Przedsiębiorcy jest realizowany od kwietnia 2011 roku, jego oferta jak               
i działania kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców. Z początkiem roku oddano do 
użytku nową stronę internetową Domu Przedsiębiorcy, umożliwiającą dodanie jej nowych 
funkcji, jedną z nich jest zakładka z informacją o wszystkich bieżących postępowaniach 
przetargowych i terenach inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew. 
W ciągu roku inkubowaliśmy 11 podmiotów, z czego 4 zakończyło inkubację i prowadzi 
działalność poza inkubatorem, a 7 nowych firm rozpoczęło działalność. Równolegle z usług 
coworkingu skorzystało 7 firm, na 6 dostępnych stanowisk. Ponadto wynajmowane były 
również sale konferencyjne oraz pokoje konsultacyjne, na potrzeby spotkań i szkoleń.  
W minionym roku przedsiębiorcy mieli możliwość korzystania z rozbudowanej oferty 
doradczej i konsultacyjnej, w zakresie: pomocy prawnej, podatkowej, funduszy unijnych oraz 
innowacji i mediacji – łącznie odbyło się blisko 150h konsultacji. Z myślą o początkujących 
przedsiębiorcach przeprowadzono cykl 3 otwartych, kompleksowych konsultacji „Start-up 

otwarte konsultacje dla przedsiębiorczych” organizowanych w godzinach popołudniowych,     
z myślą o osobach pracujących, studiujących jak i prowadzących własny biznes. 
Ponadto stale funkcjonował punkt PCI - Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego                  
oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dzięki temu 
przedsiębiorcy     z rejonu Tczewa oraz ościennych gmin mają dostęp do pożyczek oraz 
poręczeń na założenie przedsiębiorstwa lub jego rozwój. Ponadto w Domu Przedsiębiorcy 
swoje stałe konsultacje prowadzi oddział Pracodawców Pomorza oraz Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza. 
Dom Przedsiębiorcy prowadzi szeroki zakres działań edukacyjnych. W każdym miesiącu 
odbywały się szkolenia i seminaria o różnorodnej tematyce, głownie poruszające zagadnienia 
związane z przedsiębiorczością. Szkolenia oraz seminaria były skierowane                             
do przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą, osób planujących otworzenie 
własnego przedsiębiorstwa.  
 
 
 
 



 65 

W 2016 roku przeprowadzono w Domu Przedsiębiorcy następujące szkolenia i seminaria: 
 

1. Narzędzia i możliwości wsparcia mśp ze środków Funduszu Pracy, funduszy 
unijnych i nie tylko 

2. Wykorzystanie social media w promocji firmy 
3. Eksport formą rozwoju dla pomorskich przedsiębiorców 
4. Klient czyli kto? Profesor Bikle i jego historia pączków… 
5. Feng Shui w Biznesie 
6. Zmiany w prawie podatkowym 
7. Finansowanie działalności gospodarczej  z UE w perspektywie finansowej na lata 

2014 – 2020 
8. Zmiany w prawie pracy 
9. Forum międzysektorowe  - Biznes samorząd organizacje pozarządowe 
10. Biznes w Chinach – poznaj rynek azjatycki 

 
W ramach działań edukacyjnych zapoczątkowano cykl warsztatów „Akademia Menadżerki” 
skierowanych do przedsiębiorczych kobiet. Celem akademii jest przygotowanie Pań do 
prowadzenia własnej firmy lub jej rozwoju. Akademia opierała się na czterech spotkaniach 
warsztatowych z zakresu: sprzedaży i obsługi klienta, personal brandingu i wizerunku 
biznesowego, promocji usług i produktów – marketingowe ABC oraz sztuki komunikacji           
i negocjacji w biznesie.  
Oprócz szkoleń i seminariów w Domu Przedsiębiorcy organizowane są cykliczne spotkania 
oraz konferencje. Nowością był cykl spotkań dla przedsiębiorców „Biznesowe podwieczorki” 
zapoczątkowany na początku listopada oraz dwa spotkania networkingowe, których celem 
jest nawiązywanie przez firmy nowych kontaktów i budowanie trwałych relacji biznesowych.  
 
W 2016 roku odbyły się następujące spotkania i konferencje:  
 

1. Spotkanie z osobami bezrobotnymi odbywającymi zajęcia aktywizacyjne w MOPS 
2. Spotkanie z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu województwa 

pomorskiego 
3. Spotkanie przedsiębiorców i pracodawców z  przedstawicielami ZUS 
4. Spotkanie pracowników ewidencji działalności gospodarczej z terenu okolicznych 

gmin, na temat zmian w przepisach dot. CEIDG. 
5. Konferencja nt. małej i średniej przedsiębiorczości 
6. Spotkania kobiet biznesu „Szminki, ploty, papiloty” 
7. Spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tczewie 
8. Konferencja nt. rozwoju terenów inwestycyjnych  
9. Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
10. Noc porażek – o porażkach w biznesie 

 
Dom Przedsiębiorcy stale współpracuje z jednostkami otoczenia biznesu na terenie 
województwa pomorskiego, w celu wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych 
projektów na rzecz mśp.  
W ramach przygotowywanego programu rewitalizacji starego miasta i osiedla zatorze, 
przygotowano adresową i fotograficzną bazę podmiotów gospodarczych, która umożliwiła 
analizę potencjału gospodarczego starego miasta. Zebrane dane oraz informacje w trakcie 
spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami z obszaru zdegradowanego, umożliwią 
opracowanie programu działań gospodarczych uzupełniających Gminny Program 
Rewitalizacji. 
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W 2016 roku odbyła się V edycji konkursów Prezydenta Miasta Tczewa: „Mój Biznesplan 
2016” skierowanego do uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz „Przedsiębiorca roku 2016” 
adresowanych do mikro i małych przedsiębiorstw z terenu miasta Tczewa. Gala 
rozstrzygająca konkursy miała miejsce podczas obchodów Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości.  
Dom Przedsiębiorcy kierował również swoje działania do młodzieży. W ciągu całego roku 
odbywały się rozgrywki gry ekonomicznej Cashflow oraz warsztatowe spotkania                     
z przedsiębiorczości, a także zajęcia z modelowania biznesowego przeznaczone dla uczniów 
startujących w konkursie „Mój Biznesplan”.  
 
2.1.16 Zarządzanie projektami z udziałem środków zewnętrznych 
 
Modelowa Rewitalizacja Miast 
Rewitalizacja Starego Miasta i jego historycznych przedmieść w Tczewie 
 
W roku 2017 kontynuowano prace nad Programem Rewitalizacji i projektami 
rewitalizacyjnymi, adresowanymi do programów unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. 
Złożony w 2015r. wniosek do projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „modelowa 
Rewitalizacja Miast”, oceniony pozytywnie w I etapie, pozwolił na uczestnictwa 
pracowników Wydziału Rozwoju Miasta w serii seminariów z tematyki rewitalizacyjnej. 
Uczestniczyli oni w warsztatach dla jst, o tematyce Model wdrażania programu rewitalizacji; 

Procedury zarządzania i monitorowania (z elementami TCM) oraz Przestrzeń i inwestycje – 

uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne prowadzenia kompleksowych projektów 

rewitalizacji. Celem było przygotowanie kadr w gminach do profesjonalnej (modelowej) 
realizacji procesu rewitalizacji. 
Do końca stycznia 2016 roku, złożono wniosek o przyznanie dotacji w II etapie projektu, 
umożliwiającej przygotowanie programu i projektu rewitalizacji. Wiodącym tematem miasto 
Tczew nie zakwalifikowało się do II etapu. Udział w przedsięwzięciu był ostatecznie 
korzystny z powodu możliwości korzystania z cyklu edukacyjnego w I etapie i uzyskania 
materiałów ułatwiających przygotowanie do projektu wspierającego przygotowanie projektu, 
w równoległym konkursie przygotowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju.   
 
Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania Programów 
Rewitalizacji - organizator: Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister 
Infrastruktury i Rozwoju 
 
Ten  równoległy konkurs na wsparcie przygotowania gminnego programu rewitalizacji, był 
adresowany do wszystkich zainteresowanych miast w województwie, jednak o mniejszym 
zakresie tematycznym i zadaniowym. Wniosek był złożony w grudniu 2015r. i został 
oceniony pozytywnie. Realizacja odbywała się od lutego do stycznia 2017r.  
W ramach projektu wykonano badania i opracowania eksperckie, służące diagnozowaniu i 
tworzeniu programu rewitalizacji: 
- Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów  

   zogniskowanych dla projektu Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa; 

- Badania zogniskowane wybranych grup społecznych;  

- pogłębiona diagnoza społeczna osób w wieku 55+ na obszarze rewitalizowanym;  

- diagnoza sytuacji młodzieży w wieku 10-15 lat na obszarze rewitalizowanym; 

- studium historyczno – urbanistyczne dla osiedla Zatorze i węzła kolejowego; 

- analiza komunikacyjna na Zatorzu 
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Realizowane były spotkania konsultacyjno- edukacyjno – informacyjne na temat przebiegu i 
planowania procesów rewitalizacyjnych, odpowiednio dla: przedstawicieli instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców.  
Zrealizowano spotkania warsztatowe dot. planu komunikacji i modelu partycypacji społecznej 
z grupami interesariuszy: przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, 
wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców. Zorganizowane zostały dwa wydarzenia pod 
nazwą Gra miejska. Celem działań było tworzenie wspólnej i wieloaspektowej wizji rozwoju 
miasta oraz aktywizowanie potencjału społeczności lokalnej. 
Wykonywane są działania zgodnie z harmonogramem projektu. Do końca roku opracowany 
zostanie raport podsumowujący konsultacje społeczne. Przewidywany termin realizacji 
projektu - do końca grudnia 2016 roku. 
Na podstawie pozyskanego materiału i licznych danych, przygotowano projekt Programu 
Rewitalizacji Tczewa, który poddano konsultacjom społecznym.  
Wszelkie informacje z tego procesu oraz dane i informacje znajdują się na stronie 
www.rewitalizacja.tczew.pl. 
 
Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z terenu gminy miejskiej Tczew  
 
W roku 2016 rozpoczął się projekt, ramach działania 3.2.1. RPO WP 2014-2020 – Edukacja 
Ogólna – Jakość Edukacji Ogólnej, adresowany do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. 
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w szkołach podstawowych i gimnazjach 
(opracowanie: Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół podlegających Miastu 
Tczew), Gmina Miejska Tczew przygotował wniosek do projektu pn. „Sięgnijmy po więcej – 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
gminy miejskiej Tczew”.  Został on złożony w styczniu 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło we wrześniu 2016r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, projekt Gminy Miejskiej 
Tczew został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. Po podpisaniu umowy na 
dotację, przeprowadzono prace nad zamówieniami publicznymi przewidzianymi w projekcie. 
Projekt będzie trwał do  31.10.2018r.  
Ze strony Wydziału Rozwoju prowadzone są działania dotyczące zarządzania projektem i 
współpracy oraz wspieranie Wydziału Edukacji w pracach merytorycznych na rzecz realizacji 
zadań projektu. 
Projekt skierowano do 1248 uczniów szkół podstawowych i do 558 uczniów szkół 
gimnazjalnych w Tczewie, u których zdiagnozowano potrzeby i możliwości edukacyjne. 
Celem głównym projektu jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także zwiększenie poziomu 
przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, a także rozwój wiedzy i umiejętności 
uczniów z przedmiotów egzaminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
przyrodniczo- matematycznych i języka angielskiego. Cele te osiągnięte zostaną poprzez 
dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego.  
Realizacja tych zajęć zaplanowana jest poza lekcjami i także poza szkołą, z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadzone będą również zajęcia dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Baza dydaktyczna szkół zostanie wzbogacona  o 
pomoce i narzędzia edukacyjne. Najważniejszym efektem jaki projekt ma dać jego 
uczestnikom jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez 
zastosowanie nowoczesnych, atrakcyjnych form przekazywania wiedzy. Ścisłe powiązanie 
podejmowanych działań ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 
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szkół, może wpłynąć w sposób znaczący na rozwój edukacji oraz podniesienie jakości 
świadczonych usług edukacyjnych szkół podlegających Miastu Tczew. 
  
Czyste powietrze Pomorza, edycja 2016; Czyste powietrze Tczewa, 2016: 
 
Z początkiem roku 2015, zadanie Gminy Miejskiej Tczew „ Czyste powietrze Tczewa edycja 
2015”, zostało rozliczone i, wobec powodzenia projektu, przystąpiono do przygotowania 
kolejnego konkursu 
„Czyste powietrze Tczewa, edycja 2016”. Podjęto uchwałę wraz z regulaminem i wzorem 
wniosku o dofinansowanie.  
Mieszkańcy składali swoje wnioski od 01.03.2016r. do 28.04.2016r. Wnioski mieszkańców 
zostały zweryfikowane, a w sytuacjach budzących wątpliwości dokonywano kontroli na 
miejscu. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku został złożony w maju 2016 r. Umowę dofinansowania Prezydent Miasta podpisał 
we wrześniu, a do listopada przeprowadzono wszystkie kontrole wykonanych zadań 
uczestników projektu. Projekt był zakończony i rozliczony do końca 2016r.  
Kolejna edycja zadania polegała na dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Gminę Miejską Tczew, modernizacji źródeł 
energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta 
Tczew. Modernizacja dotyczyła likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz 
zastąpienia ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub 
olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy 
ciepła, kolektory słoneczne; kotły opalane biomasą; podłączeniem do sieci ciepłowniczej), 
czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery. 
Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest:  likwidacja 32 kotłów opalanych węglem lub 
koksem, zakup i montaż 20 pieców gazowych, zakup i montaż 2 pomp ciepła.  
 
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-9 Wiślana Trasa 
Rowerowa 
 
Projekt jest projektem strategicznym województwa pomorskiego pn. Pomorskie trasy 

rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w 

Województwie Pomorskim, dedykowanym do współrealizacji wszystkim gminom położonym 
nad Wisłą i w pasie nadmorskim. Zarządzanie projektem zostało zorganizowane w 
partnerstwach powiatowych. W powiecie tczewskim, wolą gmin, liderem projektu jest Gmina 
Miejska Tczew. Na podstawie deklaracji, do partnerstwa przystąpiły: Gmina Tczew, Gmina 
Subkowy, Miasto i Gmina Pelplin oraz Miasto i Gmina Gniew. Przez cały rok 2016 
prowadzone było przygotowanie dokumentacyjne projektu, z włączeniem procedur 
postępowania publicznego. W kwietniu podpisano formalne porozumienie partnerskie, 
określające zasady współpracy i zadania poszczególnych partnerów. Również od tego 
momentu, wykonywane było studium wykonalności na zlecenie Miasta Tczew, ale jako 
zadanie wspólne wszystkich partnerów. W trakcie prac przygotowawczych i ukazywania 
różnych trudności i ograniczeń, partnerzy dokonywali korekt przebiegu trasy rowerowej na 
terenie swoich gmin.  
We wrześniu 08.09.2016r. wykonawca Studium Wykonalności dla całego powiatu wraz z 
koordynatorem przedsięwzięcia partnerstwa tczewskiego - przedstawicielem Gminy Miejskiej 
Tczew, przeprowadzili oględziny planowanej trasy w powiecie tczewskim. 
Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku z Gminą Miejską Tczew i pozostałymi partnerami 
indywidualnie, w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia 
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Strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w Województwie Pomorskim. 

Oprócz przygotowania inwestycyjnego na podstawie prawa budowlanego. Prowadzonego 
przez Miejski Zarząd Dróg, projekt wymagał, w ramach przygotowania projektu 
partnerskiego, przeprowadzenia procedury dla uzyskania zaświadczenia Natura 2000 oraz 
zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Przedstawiciele Miasta 
Tczew, koordynując prace partnerstwa Tczewskiego, organizowali informacyjno-robocze 
spotkania partnerów, dla omówienia zakresu przygotowania dokumentów do wniosku o 
dofinansowanie i w zakresie informacyjnym na rzecz studium wykonalności. W dniach 31 
października i 18 listopada odbyły się spotkania liderów wszystkich partnerstw projektów 
Wiślanej Trasy Rowerowej. Organizował je Departament Turystyki i Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jako koordynator regionalnego 
przedsięwzięcia strategicznego i dotyczyło zadań i odpowiedzialności w przeprowadzeniu 
zadania projektowego, dotyczącego promocji produktu turystycznego. 
Opracowanie wniosku o dofinansowanie leżało po stronie lidera projektu. Termin złożenia 
wniosku został wyznaczony na dzień 28 stycznia 2017r.  
 
Sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 8 
 
W czerwcu został złożony wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w ramach 
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, w Edycji 2016, Programu Ministra 
Sportu i Turystyki. Wniosek opracowano na podstawie wykonanego wcześniej projektu 
budowlanego. Finansowanie projektu jest montażem finansowym środków centralnych, 
samorządu wojewódzkiego i samorządu gminnego.  
Informacja o przyznaniu środków została przekazana dopiero pod koniec 2016 r. i wówczas 
podpisano umowę przyznającą środki, gdzie prace przy budowie sali już się rozpoczęły. 
Dzięki temu można było rozpocząć wnioskowanie o refundację środków. Zakończenie 
inwestycji planuje się na rok 2017 .  
 
Przebudowa dróg gminnych nr 198193G – ul. Gdańskiej i nr 198194G – ul. Jedności 
Narodu w Tczewie 
 
Przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, został przygotowany wraz z wymaganymi 
dokumentami wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 2016 – 2019, dotyczący części ul. Jedności Narodu i części ul. 
Gdańskiej. Wniosek został złożony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, we wrześniu 2016 
roku. Po ocenie, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania zadania w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, do listy 
rezerwowej. 
Gmina Miejska Tczew w dniu 14.11.2016r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosła 
zastrzeżenia do oceny z prośbą o ponowne przeliczenie punktów oceny konkursowej. Nie 
zostały one uznane, a do końca 2016r. nie wyjaśniała się sprawa możliwości uzyskania 
środków na dofinansowanie zadania z rezerwy.  
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 
 

Współpraca metropolitalna jest rozwijana systematycznie poprzez przygotowanie do wspólnej 
lub komplementarnej  realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  Miasto Tczew przygotowywało w tej formule trzy projekty: 
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1. Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne – (1) Tczew od-nowa: Rewitalizacja Starego 
Miasta i Zatorza w Tczewie i (2) Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno- 
Zawodowej 

2. Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi 
3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Tczew 
 
Tczew od-nowa: Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie  
 
Głównymi etapami pracy nad projektem były: 

• wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego, skutkujące 
podjęciem uchwały RM w tej sprawie, 

• opracowanie projektu Programu Rewitalizacja Tczewa, skutkujące przyjęciem 
programu w drodze uchwały RM, 

• konsultacje społeczne zadań planowanych do projektu 
• przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wraz z wyłonieniem partnerów                             

i stworzeniem formuły partnerskiej projektu..  
 
Prace nad uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

miasta Tczewa poprzedzone były konsultacjami społecznymi na Starym Mieście i na Zatorzu.  
Jednocześnie omawiano na spotkaniach konsultacyjnych zagadnienia dotyczące modelu 
zarządzania procesem rewitalizacji oraz jego monitorowania i ewaluacji.  
Równolegle prowadzone były prace koncepcyjne nad przygotowaniem procedury i wyborem 
partnera z sektora pozarządowego w ramach przygotowania, wdrożenia i realizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji oraz współpracy przy realizowaniu zadań rewitalizacyjnych, 
Przez cały okres prac przygotowawczych kontynuowana była  praca nad zakresem działań 
Gminy Miejskiej Tczew w zakresie rewitalizacji społecznej z Lokalnym Liderem, 
realizującym rewitalizację społeczną na obszarze powiatu tczewskiego - Metropolitalny 
System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej, którego to partnerem jest także miasto Tczew, a 
operatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. W lutym została podjęta 
uchwała RM o przystąpieniu miasta Tczew do projektu.  
Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach: spotkania otwarte z 
mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, spacery studyjne na terenie Starego Miasta i Zatorza, warsztaty tematyczne z 
mieszkańcami. 
Na sesji RM w marcu została podjęta uchwała dotycząca wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
Ze względu na prowadzone konsultacje, dla których zasady i ramy wyznaczone zostały 
ustawą o rewitalizacji, zaszła konieczność doprowadzenia do zgodności przepisów gminnej 
uchwały dot. konsultacji społecznych z przepisami ustawy. Z tego powodu, także w marcu 
została zaktualizowana Uchwała w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji 

społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa 

miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z 

innymi uprawnionymi podmiotami.  
Od maja do lipca prowadzone były konsultacje dotyczące projektu Programu Rewitalizacji 
miasta Tczew, jego zasad i zakresu zadań objętych programem.  Projekt uchwały wraz z 
projektem programu był przygotowany w czerwcu i skierowany do uzgodnień przez 
instytucje, jak wynika to z przepisów ustawy o rewitalizacji, w sposób analogiczny do 
uzgodnień planu miejscowego. 
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Podczas prac nad zakresem projektu odbywały się trzykrotnie spotkania konsultacyjno-
negocjacyjne z przedstawicielami Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. Odbyli oni także jedną wizytę w Tczew w celu zweryfikowania 
zakresu projektu, zgodności z programem i kwalifikowalności. Przekazano nam kwestię 
konieczności skrócenia czasu przygotowania projektu w stosunku do pierwotnie 
uzgodnionego (i kw. 2018r.), ze względu na uwarunkowania programowe. Nastąpić więc 
musiała  intensyfikacja prac w zakresie przygotowania zadań inwestycyjnych i społecznych.  
Biorąc pod uwagę fakt, że projekt wymaga włączenia partnerów społecznych – organizacji 
pozarządowych i prywatnych – wspólnot mieszkaniowych w obszarze rewitalizowanym, 
przyspieszenie przygotowania było możliwe jedynie dzięki intensywnej pracy wszystkich 
komórek organizacyjnych, zaangażowanych w proces przygotowania i możliwości trybu 
uproszczonego (odstąpienie od projektów budowalnych na rzecz programów funkcjonalno-
użytkowych).  
Z wszystkich konsultacji prowadzone są zapisy, a cały materiał, jako raport z konsultacji 
został przygotowany do raportu, do publikacji w formie broszury (druk i publikacja w 
styczniu 2017r.).  
Przygotowano projekt uchwały Prezydenta Miasta Tczewa, w sprawie przystąpienia do 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa. 
W listopadzie, Gmina Miejska Tczew uzgodniła zakres zintegrowanego projektu 
rewitalizacyjnego. Projekt w ramach Osi Priorytetowej 6 „Społeczna  od – nowa”  OP 8 
„Miasto od - nowa  – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” z przedstawicielami OMG-G-S 
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, i projekty zostały umieszczone 
w wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą  RPO WP w ramach 
trybu pozakonkursowego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.  
W grudniu znacząco zintensyfikowano prace nad wnioskiem o dofinansowanie, jako ze 
termin  określony na luty 2017r. w trybie przyspieszonym i na ten moment uproszczonym, 
jednak jest wymagana znacząca liczba dokumentów, potwierdzających zgodność projektu z 
przepisami, wytycznymi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego i naszymi założeniami w budżecie miasta. 
Dla projektu rewitalizacji przygotowano zadania: 

• utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w Forum Inicjatyw Społecznych, 
• odnowa obiektów bibliotecznych na Starym Mieście, 
• utworzenie w budynku przy Podgórnej 8 mieszkań interwencji kryzysowej, 
• kompleksowa poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i 

oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej na Zatorzu, 
• przebudowa kładki pieszo-rowerowej na Zatorzu, 
• odnowa placu zabaw przy ul. Łąkowej i stworzenie placu street workout przy ul. 

Żuławskiej, 
• odnowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Podgórnej, Krętej i Królowej Jadwigi, 
• stworzenie Rodzinnego Klubu „Zatorze” w budynku przy ul. Elżbiety 19b. 

 
Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi 
 
W roku 2016 kontynuowano przygotowanie projektu w formule ZIT pozakonkursowej.                  
W marcu  złożono Kartę Projektu dla projektu „budowa węzła integracyjnego Tczew wraz              
z trasami dojazdowymi” w ramach projektu ZIT: Węzły integracyjne Obszaru 
Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi, w której określono planowane 
zakres, harmonogram i koszty przedsięwzięcia. Zakres przedstawiony w karcie podlegał 
negocjacjom. Spotkanie negocjacyjne odbyło się w maju i wówczas ostatecznie określono 
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zakres i warunki projektu, a w ślad za tym, po naniesieniu korekt, w czerwcu projekt został 
wpisany do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 
14-20 w ramach trybu pozakonkursowego, w poddziałaniu 9.1.1 RPO WP 2014-2020 oraz 
wpisany do Wykazu projektów pozakonkursowych znajdującego się w Zał. nr 4 do SzOOP 
RPO WP. 
Do końca roku trwały intensywne prace przygotowawcze, w związku z ogłoszonym terminem 
składania wniosków w lutym 2017 r. W międzyczasie, braliśmy udział we  współpracy 
metropolitalnej nad zagadnieniem wspólnych standardów wizualnych i funkcjonalnych w 
zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów 
integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk -Gdynia-Sopot.  
 
W ramach projektu przygotowano zadania: 

• przebudowa ul. Gdańskiej, 
• rozbudowa węzła transportowego poprzez zwiększenie bazy parkingowej, 
• przebudowa i budowa ścieżek rowerowych: al. Zwycięstwa, ul. Wojska Polskiego, ul. 

Gdańska-Jana z Kolna, ul. Armii Krajowej. 
 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew  
 
Tczew włączył się do projektu ZIT: Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności 
Publicznej i Budynków Mieszkalnych (MEBUP). W ramach przygotowania projektu od roku 
2015  były opracowywane audyty energetyczne i na ich podstawie projekty budowlane. W 
roku 2016 wszystkie projekty były przygotowane inwestycyjnie, a część z nich została już 
skierowana do realizacji.  W marcu przedstawiono do uzgodnień Kartę projektu 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Tczew”.  
W lipcu zlecono przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu oraz przygotowywane są 
dokumenty środowiskowe i dla uzyskania zaświadczenia Natura 2000 oraz poświadczenia 
sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodnej. Trwają prace przygotowawcze do 
uzyskania gotowości do złożenia projektu o dofinansowanie. Spotkanie negocjacyjne odbyło 
się w maju, kiedy to zaakceptowano przedstawiony zakres i warunki projektu, a w ślad za 
tym, w czerwcu projekt został wpisany do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WP 14-20 w ramach trybu pozakonkursowego, w poddziałaniu 
9.1.1 RPO WP 2014-2020 oraz wpisany do Wykazu projektów pozakonkursowych 
znajdującego się w Zał. nr 4 do SzOOP RPO WP. 
Instytucja Zarządzająca RPO WP przekazała w dniu 21 listopada wezwanie do złożenia 
wniosku w trybie pozakonkursowym do 13 grudnia 2016 r. Wniosek został przygotowany i 
złożony w terminie.  
 
W ramach projektu termomodernizacji zostały poddane następujące obiekty: 

• przedszkole nr 8 
• szkoła podstawowa nr 2 
• szkoła podstawowa nr 8 
• szkoła podstawowa nr 10 
• gimnazjum nr 3 
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2.2. REALIZACJA  ZADAŃ ZLECONYCH 
 
W 2016 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. Rejestracja akt stanu cywilnego 
 
Zasięg działania naszego USC obejmuje miasto Tczew i gminę  Tczew. Ponieważ zasadą 
pracy urzędu jest fakt rejestracji zdarzeń w miejscu, gdzie one nastąpiły, USC w Tczewie 
rejestruje urodzenia, zgony i małżeństwa, które miały miejsce na terenie naszego obszaru 
działania. 
 
W 2016r. sporządzono 2 394 akty stanu cywilnego, w tym: 

  
Akty urodzenia Akty małżeństwa Akty zgonu 

Tryb zwykły 
Tryb 

szczególny 
Tryb zwykły 

Tryb 
szczególny 

Tryb zwykły 
Tryb 

szczególny 
1 003 123 388 32 831 17 

1 126 420 848 
  
Do aktów stanu cywilnego, znajdujących się w rejestrze stanu cywilnego, dołączono 722 
wzmianki dodatkowe, w tym m.in.:  
 

• o rozwodzie – 148 
• o zgonie małżonka – 86 
• o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa – 17 
• o uznaniu ojcostwa dziecka – 46 
• o sądowym ustaleniu ojcostwa – 18 
• o zaprzeczeniu ojcostwa męża matki i zamieszczeniu danych przysłaniających jako 

danych ojca – 23 
 
Ponadto przy aktach stanu cywilnego zamieszczono 3 100 przypisków. 
 
W 2016 roku sporządzono 331 protokołów o uznaniu ojcostwa, w tym: 
 

•     5 protokołów przed urodzeniem dziecka 
• 284 protokoły po urodzeniu a przed sporządzeniem aktu urodzenia 
•   42 protokoły po sporządzeniu aktu urodzenia 

 
Przyjęto zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński od 432 par. 
 
Wydano 1 282 zaświadczenia, w tym: 
 

• o nadaniu numeru PESEL – 986 
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• stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć  małżeństwo poza 
granicami kraju – 20 

• o stanie cywilnym - 28 
• stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (śluby 

konkordatowe ) - 248 
 
W 2016r. wydano 4 zezwolenia na skrócenie terminu na zawarcie małżeństwa przed upływem 
miesiąca. 
 
W 2016r. udzielono odpowiedzi na 800 listów oraz przyjęto wnioski o wydanie odpisów 
aktów stanu cywilnego od  4 599 osób.  

 
Łącznie w 2016r. wydano 9 855 odpisów, w tym: 
 

• odpisów skróconych : 7 767 
• odpisów zupełnych:    1 146 
• odpisów na drukach wielojęzycznych: 942 

 
W 2016r. wydano 51 decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia  i nazwiska. 
 
W 2016r. dokonano 396 czynności materialno -techniczne, w tym: 
 

• sprostowanie aktów stanu cywilnego:      70 
• uzupełnienie aktów stanu cywilnego:    153 
• transkrypcje zagranicznych dokumentów stanu cywilnego:  156 
• odtworzenia treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego:     5 
• rejestracje urodzeń, małżeństw oraz zgonów z zagranicy:    12  

 
W 2016 roku do rejestru stanu cywilnego zmigrowano łącznie 6 849 aktów stanu cywilnego. 
 
W 2016 roku usunięto łącznie 1 520 niezgodności w rejestrze PESEL. 
  
W 2016r. przyjęto 181 wniosków w związku z jubileuszem długoletniego pożycia 
małżeńskiego, z czego 133 parom Jubilatów wręczono nagrody rzeczowe, w tym: 

• 74 parom za 50-lecie pożycia małżeńskiego, 
• 32 parom za 55-lecie pożycia małżeńskiego, 
• 21 parom za 60-lecie pożycia małżeńskiego, 
•   5 parom za 65-lecie pożycia małżeńskiego oraz 1 parze za 70-lecie pożycia    
           małżeńskiego. 

 
2.2.2. Ewidencja ludności i dowody osobiste 
 
W okresie sprawozdawczym do wydziału wpłynęło ogółem 54253 sprawy  z tego 175 spraw, 
które wymagały wydania decyzji.   
 
Na wydanych 175  decyzji administracyjnych, to : 
           

•   144   decyzji  spraw  meldunkowych, 
•       8   wojskowych i obronnych, 
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•       9   wpisania do rejestru  wyborców. 
•     14   odmowa udostępnienia danych z rejestru mieszkańców. 

 
Zestawienie tabelaryczne ilości wykonanych zadań (czynności) związanych z 

prowadzeniem ewidencji ludności i wydawaniem dowodów osobistych w 2016 roku 
 
Lp. Zadanie 

 
Rok 2016 

1. Dokonano czynności meldunkowych ogółem; 
w tym dotyczyło spraw: 

• zameldowania na pobyt. stały                                
• zameldowania na pobyt. czasowy 
• wymeldowania z pobyt. stałego 
• zgłoszenie pobytu. czasowego za granicę                        

 

4005     
               

    2068 
    1188  

737 
12 

2. Zaświadczenia meldunkowe 1181 
 

3. Udostępnienie danych  z rejestru   mieszkańców (ewidencja ludności). 4419 
 

4. Wykazy dzieci do szkół   34 
 

5. Wydano zaświadczenia o prawie do głosowania                       0 
 

6. Przyjęto wniosków o wydanie dowodów osobistych 7074 
 

7. Wydano dowodów osobistych 7165 
 

8. Załatwienie spraw u klienta w związku z wydaniem dowodu osobistego    43 
 

9. Przyjęto zgłoszeń o utracie dowodów osobistych i wydano zaświadczeń 721 
 

10 Unieważniono dowody osobiste na podstawie aktu zgonu 587 
 

11. Realizacja zleceń w związku ze zmianą danych zawartych w dowodzie 
osobistym 

        272 

12.  Realizacja zleceń w związku ze zgonem dot. dowodów  osobistych        1435 
   

13. Realizacja listów gończych z Policji         204 
 

14. Nadanie /zmiana nr. PESEL (cudzoziemcy, dzieci ) 31 
 

15. Udostępnienie danych  z rejestru  dowodów  osobistych (RDO) oraz             
z  akt  dowodów osobistych. 

1040 

16. Realizacja zleceń usuwających niezgodności w bazie PESEL                            617 
 

17. Przyjmowanie danych z bazy PESEL do rejestru mieszkańców                        25250 
 

18. Wydano decyzji administracyjnych 
 

175 

19. Ogółem (wpłynęło) załatwiono  spraw przez wydział 54253 
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Ponadto na bieżąco  aktualizowano  rejestr wyborców i sporządzano kwartalne sprawozdania 
do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku. 
 
2.2.3.  Sprawy wojskowe, obronne i pozostałe 
 
W 2016 roku w zakresie spraw wojskowych i obronnych : 
 

W  miesiącu  lutym2016 roku przygotowano  i uczestniczono w przeprowadzeniu kwalifikacji 
wojskowej. 
Na koniec każdego roku sporządza się dla potrzeb  wojskowych rejestr osób  mężczyzn                 
i kobiet)  objętych rejestracją na potrzeby  prowadzenia kwalifikacji wojskowej , który 
przekazuje się do WKU Malbork. 
 
Sporządzono wykaz osób rocznika podstawowego, tj.1998 i starszego podlegających 
kwalifikacji  wojskowej. 
 
Uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.  
Łącznie do kwalifikacji wojskowej wezwano 337 osób w tym: 

• rocznik podstawowy     -   291 
• roczniki starsze         -    37 
• kobiet                        -      9 

 
Osoby, które nie  stawiły się na  kwalifikację wojskową  zostały wpisane 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. 
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano opracowania  nowej dokumentacji  Akcji 
kurierskiej.  
Na bieżąco wydawane są decyzje administracyjne w sprawie świadczeń osobistych                           
i rzeczowych na rzecz obrony, wypłaty należności z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, 
uznania żołnierza  za jedynego opiekuna i posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków 
rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych. 
 

2.2.4. Ewidencja działalności gospodarczej – Biuro Wspierania Przedsiębiorczości 
 

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości realizuje działania z zakresu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej – obsługi systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w zakresie 
wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Ponadto prowadzone 
są działania związane z realizacją projektu „Domu Przedsiębiorcy” dofinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

W 2016 roku przeprowadzono 2913 postępowań dotyczących rejestracji dzielności 
gospodarczej, w tym 23 dotyczyło poświadczenia danych ze zbioru ewidencji działalności 
gospodarczej, natomiast 315 postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych.  
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Na terenie miasta Tczewa na koniec 2016r. zarejestrowanych było  łącznie: 
• 3677 firm 
• 457 przedsiębiorców założyło nową działalność gospodarczą 
• natomiast 354 przedsiębiorców zaprzestało wykonywania działalności  

 
Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Ministra Rozwoju 
- 712 wniosków złożonych w Domu Przedsiębiorcy dotyczyło firm spoza terenu gminy.   
 

W 2016 roku : 
• wydano 115 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  
• 90 zezwoleń wygaszono,  
• cofnięto 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  
• oraz wydano 10 decyzji odmownych z powodu braku limitu na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyj. piwa).  
 
W grudniu 2016 roku podjęta została uchwała w sprawie zwiększenia limitów na sprzedaż 
napojów alkoholowych (powyżej 4,5% zaw. alk.)  z 95 do 120 punktów, co umożliwi 
ubieganie się o limit nowy podmiotom rozpoczynającym działalność. 
 
2.2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 
 
Realizacja zadań obrony cywilnej gminy miejskiej Tczew w 2016 r. skoncentrowana była na: 
 

• prowadzeniu działań  doskonalących w zakresie planowania i szkolenia w ramach 
systemów  wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, 

• kontynuowaniu procesu dostosowywania istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony 
cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, 

• analizowaniu i opracowywaniu  rozwiązań usprawniających realizacje zadań obrony 
cywilnej w obowiązującym stanie prawnym, 

• działaniach  doskonalących w zakresie: planowania zadań oraz wzmacniania struktur 
obrony cywilnej. 

 
Zadania  z zakresu  obrony cywilnej i  zarządzania  kryzysowego. 
 
Kontynuowanie procesu doskonalenia struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności 
cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych  lub klęsk 
żywiołowych oraz  przezwyciężenia ich  bezpośrednich następstw, poprzez dostosowanie 
istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w 
zakresie bezpieczeństwa. 

 
Zadania zrealizowane na szczeblu miasta z zakresu obrony cywilnej w 2016 r. 
 

• Uczestniczono w szkoleniu organizowany przez Starostwo Powiatowe w zakresie 
realizacji wytycznych do działalności w OC w 2016r. dla przedstawicieli samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego. 

• Aktualizowano informacje z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, zamieszczane na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

• Opracowano plan działania Szefa OC miasta w dziedzinie obrony cywilnej w 2016r.  
• i uzgodniono go ze Starostą Powiatowym (SP). 
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• Opracowano i przesłano do WAiZK SP ocenę stanu przygotowania obrony cywilnej  
w mieście wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wg wytycznych Szefa OCK z dnia 10 lipca 
2009 r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań OC na szczeblu gminy. 

• Bieżąco aktualizowano Plan obrony cywilnej i jego zgodność z obowiązującymi 
przepisami. 

• Dokonano analizy realizacji wytycznych Szefa OCK do działalności w dziedzinie OC   
w 2015 r. oraz przesłano wyniki do WAiZK SP w Tczewie. 

• Dokonano analizy stanu opracowania planu ochrony zabytków i ich zgodności z 
Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r.  

• Utrzymywano w stałej gotowości systemu alarmowania ludności oraz doskonalono 
miejski system wykrywania i alarmowania poprzez przeprowadzenie 3 szkoleń 
funkcyjnych dwa UM w Tczewie z udziałem pracowników WSO, zakupienie 3 
radiotelefonów Motorola DP1400VHF, radiotelefonu UV-5RE oraz remont syreny 
alarmowej. 

• Opracowano plan wydatków na 2017 rok na realizację zadań OC i zarządzania 
kryzysowego. 

• Aktualizowano bazę danych sił i środków województwa pomorskiego (w zakresie 
gminy). 

• Na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Tczewa. 
• Przygotowywano cztery posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Miasta Tczewa oraz ich obsługę. 
• Podnoszono wiedzę społeczeństwa z zakresu rodzaju alarmów i sygnałów alarmowych 

oraz zasad postępowania po ich ogłoszeniu zamieszczając stosowne informacje na 
stronie internetowej oraz wysyłając informacje pocztą elektroniczną. 

• Propagowano wiedzę wśród pracowników zakładów pracy i ludności cywilnej z 
zakresu powszechnej samoobrony, wykorzystując środki masowego przekazu, 
internetu  oraz ulotek z zakresu rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych oraz zasad 
postępowania po ich usłyszeniu.  

• Uczestniczono w wojewódzkim i rejonowym treningu systemu wykrywania  i 
alarmowania (SWA). 

• Uczestniczono treningach ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. 
• Sprawdzano i utrzymywano w pełnej sprawności do działania gminny system 

łączności. 
• Sporządzano i przekazywano do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego SP 

w Tczewie przez Straż Miejską codziennych meldunków o sytuacji w gminie w 
zakresie obrony cywilnej i zdarzeń kryzysowych. 

• Przeprowadzono szkolenie podstawowe i doskonalące drużyny wykrywania  i 
alarmowania UM w Tczewie. 

• Przeprowadzono szkolenie zespołów załadowczych podczas ewakuacji II stopnia 
przez pracowników WSO UM w Tczewie oraz Kierownika i starszych zespołów 
załadowczych. 

• Na polecenie Wojewody Pomorskiego przekazano do wybrakowania  użytkowany 
przez gminę sprzęt obrony cywilnej (środki ochrony indywidualnej). 

• Zaktualizowano bazę danych o NSCh w zakładach pracy i stacjach paliw znajdujących 
się 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. 
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• Pozyskiwano sprzęt i środki techniczne niezbędne do realizacji zadań OC w tym min. 
radiotelefony MOTOROLA oraz łóżka polowe. 

• Prowadzono bieżącą konserwację, naprawy i remontowano obiekty magazynowe ze 
sprzętem obrony cywilnej. 

• Utrzymywano w stałej sprawności system ostrzegania i alarmowania ludności oraz 
system łączności radiotelefonicznej: 
- testowano syreny alarmowe; 
- kontrolowano sprawność systemu alarmowego z włączeniem syren na 5 sekund; 
- przeprowadzono półroczne konserwacje systemu alarmowego; 
- sprawdzano sprawność systemu łączności radiotelefonicznej Miejskiego Zespołu  
  Zarządzania Kryzysowego oraz zespołów załadowczych; 
- przeprowadzono bieżące naprawy i remonty sprzętu. 

• Kontrolowano realizację specjalistycznych zadań obrony cywilnej w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. 

• Sporządzano i przekazywano do PCZK SP w Tczewie cotygodniowe meldunki  o 
sytuacji w mieście w zakresie zdarzeń kryzysowych. 

• Aktualizowano informacje z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego zamieszczanych na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

• Zaktualizowano bazę danych o ilości i stanie technicznym budowli ochronnych na 
terenie miasta Tczewa, które mogą być wykorzystane do ochrony w przypadku 
powstania zagrożenia dla ludzi. 

• Utrzymywano i konserwowano budowlę ochronną przeznaczoną na Stanowisko 
Kierowania Szefa Obrony Cywilnej Miasta 

• Zaktualizowano bazę logistyczną w mieście (HNS): 
• Uczestniczono w przeglądzie wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na 

terenie  miasta. 
• Przeprowadzono w 4 szkołach zaplanowane kontrole problemowe z zakresu obrony 

cywilnej. 
• Utrzymywano w pełnej sprawności technicznej sprzęt do likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych. 
• Uzgodniono z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim  w Gdańsku stany ewidencji 

ilościowo – wartościowej posiadanego sprzętu obrony cywilnej. 
• Sprawdzono przydatność obiektu Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji na Punkt 

Zabiegów Sanitarnych. 
• Uaktualniono oraz uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

oraz Wojewódzkim Koordynatorem zabezpieczenia w wodę Plan zabezpieczenia 
miasta Tczewa w wodę w warunkach specjalnych. 

 
2.3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 
 
Rada Miejska w Tczewie w 206 roku w kadencji 2014 -2018 podjęła ogółem 102 uchwały. 
 
 uchwały dotyczyły spraw:  liczba 

uchwał 
● różnych 39 
● organizacyjnych 12 
● budżetu miasta 8 
● Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016 -2029 5 
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● określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół 
podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

1 

● określenia kryteriów naboru do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejska 
Tczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

1 

● Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miejska Tczew 
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 

1 

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

1 

● udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu ″ 
Chronię życie przed rakiem  ″ 

1 

● Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu aparatu USG ( ultrasonografu ) oraz zestawu do 
neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 

1 

● Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. 

1 

● Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
poprawę bezpieczeństwa ul. 30 – go Stycznia w Tczewie 

1 

● Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 
realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatową infrastrukturą drogową 

1 

● Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 1 
● przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ″ Czyste 
powietrze Tczewa ″ 

1 

● Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 1 
● przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Tczewa na lata 2016 -2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 -2024 wraz 
z podsumowaniem 

1 

● przystąpienia do realizacji projektu ″ Lokalny System Aktywizacji Społeczno – 
Zawodowej w partnerstwie tczewskim ″ w ramach Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -202 ( RPO WP 2014 -2020 
) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

1 

● Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu 
konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 -202 ( RPO WP 2014 – 2020 ) w ramach Działania 06.01. Aktywna 
Integracja 

1 

● Przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ″ Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -  Partnerstwo 
Miasta Tczewa ″ w ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa 
Pomorskiego ″  Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i 
Wiślana Trasa Rowerowa R9 ″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020  ( RPO WP 2014 -2020 ) 
 

1 

● Przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta Tczewa na lata 2016 -2032 

1 

● Przyjęcia ″ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Miejskiej Tczew na lata 2017 -2022 ″ 

1 

● rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 
mieście Tczewie na rok 2016 

1 

● Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi 1 
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działalność pożytku publicznego na rok 2017 
● Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017 – 2030 1 
● Zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 

w ramach pomocy de mini mis 
1 

● przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym 
miasta Tczewa 

1 

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

1 

● określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców 
miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami 
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi 
uprawnionymi podmiotami 

1 

● wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa 1 
● przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa 1 
● szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
1 

● określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą komunikacji elektronicznej 

1 

● terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

1 

● Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa 1 
● uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 

obejmującego południowa część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy 
Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta 

1 

● Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w  Tczewie 

1 

● Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej nr 91 i ul. 30 
Stycznia  w Tczewie 

1 

● Uchwalenia zmiany ″ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa ″ 

1 

● Utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą ″ Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Miejskiej Tczew ″ oraz nadania jej statutu 
 

1 

● Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z 
wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży 

1 

● zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017 

1 

 
Spośród 102 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 przepisów prawa 
miejscowego, w roku 2016 Rada Miejska takich uchwał podjęła 33, dotyczyły one spraw: 
 

● nazw ulic, dróg  2 
● miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3 
● podatków i opłat 6 
● budżetu 9 
● pozostałych 13 
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Urząd Miejski w Tczewie prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego. Na koniec 2016 
roku obowiązywały 202 przepisy prawa miejscowego, w następujących sprawach: 
 

● budżetu 9 
● organizacyjnych 18 
● zagospodarowania przestrzennego  21 
● podatków i opłat 27 
● nadania nazwy ulicom, dla osiedla, drogi wewnętrznej, skwerowi, rondu  37 
● pozostałych  90 

 
Szczegółowy wykaz odjętych uchwał przez Radę Miejską w Tczewie w 2016 roku oraz sposób ich 
realizacji obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

 
2.4. Realizacja interpelacji radnych 

 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku radni  Rady Miejskiej zgłosili 13 
interpelacji, z tego 4  w okresie międzysesyjnym. 
  

Zgłoszone interpelacje dotyczyły różnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta, 
tj.:  

• podwyżki za wywóz nieczystości;  
• udostępniania nagrań z monitoringu miejskiego osobom nieuprawnionym;  
• statusu terenów wydzierżawianych przez miasto przy ulicy Malinowskiej; 
•  udrożnienia w ruchu komunikacyjnym w obrębie wyjazdu z Osiedla Staszica w 

kierunku Starego Miasta i w kierunku Suchostrzyg; 
•  wyłączenia z ruchu pojazdów mechanicznych części ulicy Podgórnej, 
•  zmiany charakteru ww. ulicy poprzez zamontowanie tzw. "Małej Architektury";  
• wzrostu kwoty należności wraz z odsetkami Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp.zo.o. w Tczewie,  
• zakupu przez Spółkę nowego samochodu służbowego, 
• sposobu zarządzania mieniem i windykacją należności;  
• wybudowanych boisk z rządowego programu ″Moje Boisko ORLIK 2012″; 
•  podjęcia przez Zarząd Spółki Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie działań 

w celu zminimalizowania negatywnych skutków działania Zakładu, zwłaszcza 
pojawiającego się fetoru;  

• podmiotu odpowiedzialnego za remont i modernizację drogi krajowej 91;  
• poprawy wizerunku cmentarza komunalnego. 

Spośród zgłoszonych interpelacji, część załatwił Prezydent Miasta udzielając 
odpowiedzi na piśmie, pozostałe interpelacje przekazano wg właściwości do załatwienia 
przez Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarządu Dróg w Tczewie, Tczewskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o w Tczewie, Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych Spółka zo.o.o. w Tczewie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Gdańsku oraz Komendę Straży Miejskiej w Tczewie. 
 Na zgłoszone interpelacje radni otrzymali odpowiedzi, każdorazowo na sesjach Rady 
Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytywał miesięczną informację z realizacji 
interpelacji.  
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2.5. 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 89/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 
21 marca 2016r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie 
Miejskiej Tczew. 
Sekretarz Miasta jako koordynator kontroli zarządczej organizuje system kontroli zarządczej i 
sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością 
wykorzystywania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych. Kontrola 
zarządcza obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty działalności Urzędu Miejskiego w 
Tczewie oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Prezydentowi Miasta, stanowi 
instrument jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz 
sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów 
publicznych stanowią wszystkie działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i 
zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Urzędnicy 
na stanowiskach kierowniczych ponoszą odpowiedzialność za ogół działań podejmowanych 
w celu nadzoru i kontroli  zachodzących procesów kierowanych przez siebie.   

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; 

• 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 został 
zamieszczony na stronie biuletynu informacji publicznej miasta Tczew www.bip.tczew.pl w 
zakładce: kontrole / rejestr przeprowadzonych kontroli. 
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 Pracownicy urzędu przeprowadzili w 2016 roku 83 kontrole, w tym 31 kontroli 
wewnętrznych i 52 zewnętrzne, 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, czystość i utrzymanie 
cmentarza komunalnego, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, eksploatację składowiska 
komunalnego oraz weryfikację oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.  
 Urząd Miejski w Tczewie w 2016 roku został skontrolowany przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku. 
 
W zakresie audytu wewnętrznego: 
 

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest 
wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli 
zarządczej oraz czynności doradcze. Stanowisko audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie funkcjonuje od 2004 r. Zarządzeniem Nr 83/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z 
dnia 17 marca 2016 r. wprowadzono Kartę audytu wewnętrznego, Księgę Procedur audytu 
wewnętrznego oraz Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w 
Urzędzie Miejskim w Tczewie.  Audytor wewnętrzny wykonuje powierzone mu obowiązki w 
oparciu o zasady i reguły postepowania określone w Kodeksie etyki audytu wewnętrznego w 
jednostkach sektora finansów publicznych, w tym kierując się uczciwością, obiektywizmem, 
poufnością, profesjonalizmem, unikając konfliktu interesów.  
 
Na 2016 rok zaplanowano 4 zadania audytowe : 
 

1. Ekonomiczne warunki funkcjonowania szkół podstawowych  i gimnazjów  w Gminie 
Miejskiej Tczew  na podstawie danych 2013/2014 i 2014/2015- stan wdrożenia 
kontroli zarządczej w wybranych jednostkach oświatowych. 

2. Prawidłowość legalność zamówień publicznych poza ustawą . 
3. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok  2015, 
4. Realizacja, planowanie, sprzedaż nieruchomości w roku 2015/2016. 

 
Zaplanowane zadania została wykonane zgodnie z planem. 
 
2.6. Załatwianie wniosków i skarg ludności 
 

Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie było na bieżąco monitorowane                              
i poddawane szczegółowej analizie przez Kierownictwo.  
Wydział Organizacyjny i Kadr prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do 
Urzędu oraz całość dokumentacji. Ponadto w 2016 roku w ramach przyjmowania 
interesantów w sprawach skarg i wniosków Prezydent, Zastępcy Prezydenta i Sekretarz 
Miasta przyjęli około 250 osób, m.in. w sprawach: 

• trudnej sytuacji mieszkaniowej 
● przyznania lokalu socjalnego 
• pomocy społecznej, w tym finansowej 
• przyznania dodatku mieszkaniowego 
• złego stanu technicznego budynków komunalnych 
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W okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły                 
2 skargi, które zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze i przekazane z odpowiednią 
adnotacją Prezydenta Miasta do załatwiania właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego zgodnie z ich właściwością rzeczową. 

 
Skargi dotyczyły: 

● niedopuszczenia do głosowania delegata Klubu Republikańskiego w wyborach do    
   Tczewskiej Rady Pożytku Publicznego w Tczewie, 
•••• działalności Straży Miejskiej  
 

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.  

 
W okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudni 2016r. do Urzędu Miejskiego w Tczewie 
wpłynęło 13 wniosków, które zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze i przekazane do 
rozpatrzenia przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu, zgodnie z ich właściwością 
rzeczową.  

       
Wnioski dotyczyły:  
 

● przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do konkursu pt. " Nestle` porusza Polskę ", 
● przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do konkursu w ramach programu ″ Podwórko  
   NIVEA ″ rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016, 
● inicjatywy ″ Dbajmy o najmłodszych – czyste – wzorowe łazienki w szkołach ″,  
   Domestos odnawia szkolne toalety, 
● utworzenia ″ biblioteczki samorządowca ″ w celu kompletowania pozycji  
   książkowych przydatnych pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji, 
● sporządzenia wewnętrznego zarządzenia dotyczącego zawodowych lobbystów, 
● utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym Gminy Miejskiej Tczew zakładki 
   ″ czyste powietrze ″, 
● dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w  
   Biuletynie Informacji Publicznej jednostki pod kątem zachowania standardów  
   otwartości danych - scilicet - ″ danych otwartych ″, 
● zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy  
   posiadające obecnie wsparcie Producenta oraz przekazania Programu Bezpłatnej  
   Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej do wszystkich nadzorowanych i  
   prowadzonych przez miasto szkół podstawowych i gimnazjów, 
● zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej, 
● wyciagnięcia odpowiedzialności służbowej z dyscyplinarnym zwolnieniem Pani Julity  
  Jakubowskiej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
 

Wszystkie wnioski rozpatrzono, odpowiedzi udzielono w terminie.   
 

Ogólne wnioski wynikające z analizy załatwiania skarg przez Urząd Miejski w Tczewie: 
 

• bezzwłoczne reagowanie na bolączki i problemy mieszkańców Tczewa; 
• bezstronność prowadzenia postępowania wyjaśniającego i  dowodowego; 
• bezzasadność wnoszonych tematów skarg 
• zmniejszająca się liczba skarg 
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Tabela Nr 1 obrazuje ilość skarg wpływających do Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2006-2016 
 

        •••• Tabela Nr 1 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

2013 2014 2015 2016 

liczba  skarg 3 8 6 
 

7 4 5 5 9 5 8 2 

 
2.7. Zestawienie ilościowe spraw i wniosków wnoszonych do Urzędu 
 
W okresie sprawozdawczym do Urzędu Miejskiego w Tczewie do Biur Obsługi Klienta 
wpłynęło ogółem około 28.300  spraw, z tego najwięcej do: 
 

● Prezydenta Miasta, jego Zastępców i Sekretarz Miasta 2.220 
● Wydziału Budżetu i Podatków 7.654 
● Wydziału Spraw Obywatelskich 7.425 
● Wydziału Edukacji 2.877 
● Wydziału Spraw Społecznych 1.999 
● Wydziału Budżetu Urzędu 1.540 
● Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym 1.528 
● Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji 1.102 

 
Wszelka korespondencja, przesyłki pocztowe oraz pisma wnoszone były przez Biura Obsługi 
Klienta ( przy Placu Marszałka Piłsudskiego 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 energetycznego oraz wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i 
    Tczewskiej Karty Rodziny, 
● Biura Wspierania Przedsiębiorczości, w zakresie wniosków związanych z ewidencją  
    działalności gospodarczej, 
● Wydziału Edukacji, w zakresie zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli  
    Emerytów i Rencistów, 
● Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji, w zakresie „ Budżetu Obywatelskiego ”. 
 
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 udzielili informacji stronom o 
okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na ustalenie ich praw                
i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.  
Sprawowali także nadzór nad tym, aby strony i inne osoby prawne uczestniczące w 
postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, w tym celu udzielili 
niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 
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2.8. Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych 
 
W 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Tczewie: 
 

● wydano 25.065 decyzji administracyjnych z zakresu zadań własnych gminy i zadań  
  zleconych z zakresu administracji rządowej; 
 

● złożono 16 odwołań od decyzji, to jest 0,064% w stosunku do ogółu wydanych decyzji 
 

Nieznaczna liczba odwołań od decyzji wniesionych do organów II instancji świadczy, iż 
rozstrzygnięcia administracyjne podejmowane były ze znajomością przepisów formalnych 
oraz prawa materialnego oraz po dogłębnym zbadaniu stanu faktycznego w toku 
postępowania administracyjnego. 
 

W wyniku wniesionych odwołań organ odwoławczy II instancji rozpatrując wniesione 
sprawy: 
 

● 11 decyzji utrzymał w mocy, 
● 3 decyzje przekazał do ponownego rozpatrzenia, 
 

W przypadku 1 odwołania, 1 decyzji nie rozpatrzono ponieważ odwołanie złożone zostało po 
terminie. Natomiast w trakcie załatwiania przez organ odwoławczy II instancji na koniec 
2016 roku było 1 odwołanie. 
 
W 2016 roku 3 decyzje zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku, w tym 1 decyzja została oddalona, natomiast 2 na koniec roku były w trakcie 
załatwiania. 
 

Szczegółowe zestawienie liczbowe wydanych administracyjnych oraz załatwianie odwołań za okres 
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 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. ( obecnie -  Dz. U. 2015 r.  poz. 1286 j.t ) Prezydent Miasta 
Tczewa Zarządzeniem Nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. powołał Gminną Komisję 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarządzeniem tym  powołano 10 osobowy skład 
komisji.   
W latach 2006 – 2016  liczba członków komisji oraz skład osobowy ulegał zmianom.  
 
GKRPA powołana zarządzeniem Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 01 maja 
2015r. składa się z 12 członków: 

• 1 przedstawiciela Prezydenta Miasta Tczewa, 
• 3 przedstawicieli Rady Miejskiej,  
• 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
• 1  pedagoga szkolnego,  
• 1 przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
• 1 przedstawiciela Kuratorów Sądowych, 
• 1 przedstawiciela Poradni Odwykowej,  
• 1 przedstawiciela Straży Miejskiej 
• 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 2016, który został 
uchwalony uchwałą Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej  z dnia 26 listopada 2015r.  
 
W Gminnym  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 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 2016r. 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 także 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 62 postanowienia 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: 
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• przyjęli 105 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 45 wniosków celem orzeczenia 
stopnia uzależnienia i wskazania rodzaju leczenia odwykowego,  

• sporządzono 28 opinii psychiatryczno - psychologiczne dla osób wytypowanych przez 
GKRPA. Do  III Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich  Sądu Rejonowego w 
Tczewie,  

• skierowano 7 wniosków celem wydania postanowienia zobowiązującego do podjęcia 
leczenia odwykowego. 

 
Członkowie GKRPA uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

• 2 osoby  w szkoleniu pt. ”GKRPA po zmianach ustawy, które odbyło się w dniu 
20.04.2016r. w Gdańsku organizowanym przez Studio Profilaktyki Społecznej z 
Krakowa, 

• 1 osoba uczestniczyła w szkoleniu dla GKRPA, które odbyło się w dniach 15-
16.06.2016r. w Gołuniu organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

• 1 osoba uczestniczyła w konferencji „Współczesna profilaktyka, terapia i reintegracja 
społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych” w dniu 17.10.2016r. 
organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, 

• 2 osoby uczestniczyły w VI Sopockim Sympozjum dot. profilaktyki uzależnień, które 
odbyło się w dniach 21-22.11.2016r. w Sopocie. 

 
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 tj: 

• Stowarzyszeniem Tczewski Klub Abstynenta "Sambor",  
• Stowarzyszeniem Terapii  i Profilaktyki Szkolnej " Przemiana ", 
• Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,  
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie,  
• Caritasem Diecezji Pelplińskiej oraz Caritasami Parafialnymi,  
• Strażą Miejską, Policją,  
• Środowiskowym Hufcem Pracy,  
• Wydziałem Interwencji Kryzysowej,  
• Poradnią Zdrowia Psychicznego,   
• dyrektorami tczewskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 

oraz z  pedagogami szkolnymi i  kuratorami sądowymi. 
 

Członkowie komisji brali udział 24 września 2016r. w ,,XIX jesiennym biegu trzeźwości” 
organizowanym przez STKA „Sambor” Tczew.  
GKRPA zleciła wykonanie ankiety nt. „Postawa młodzieży tczewskiej wobec substancji 
psychoaktywnych”. 
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. 
 



 90 

Członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę w  punktach sprzedaży napojów alkoholowych 
w sklepach:   przy ul. Jasińskiego 13, ul. Mickiewicza 12, ul. Podgórnej 20  pod kątem 
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 
 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                             
z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. 2015r.  poz. 1286 j.t.) w oparciu o art. 4¹ ust. 5, koszt 
wynagrodzenia dla cz³onków komisji   w 2016 roku wyniós³  33.115  zł .         
 


