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1. WSTĘP 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za 2017 rok jest zestawieniem 
najważniejszych danych i informacji o naszym mieście. To także sprawozdanie z pracy 
tczewskiej administracji publicznej.  
Urząd Miejski w Tczewie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której prezydent 
realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę 
Miejską w Tczewie. Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki począwszy od księgowości i 
prowadzenia różnego typu ewidencji (w tym m.in. mieszkańców i przedsiębiorców), 
poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, współpracę z podmiotami 
gospodarczymi, dbałość o stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg, 
chodników, działania na rzecz ochrony środowiska, po współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, organizowanie uroczystości państwowych i wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i innych, a także działania promocyjne i informacyjne. 
 

Prezydent Miasta Tczewa jako organ wykonawczy (wraz z podległymi mu pracownikami)  
działał w oparciu o plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2017 rok  oraz zajmował się 
istotnymi dla miasta sprawami i problemami, w szczególności czuwał nad zapewnieniem 
prawidłowej polityki finansowej miasta, w tym realizacji budżetu. 
 
Do podstawowych zadań w tym zakresie należało : 

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

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

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

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

♦ windykacja należności podatkowych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, 
wpisy na hipotekę, przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie, egzekucje                                            
z nieruchomości),  

♦ wydawanie decyzji wymiarowych w zakresie podatków lokalnych, 

♦ rozpatrywanie wniosków podatników w zakresie odroczeń, ratalnej spłaty lub umorzeń 
zaległości podatków i opłat lokalnych., 

♦ prowadzenie bazy danych mieszkańców, którzy deklarują uiszczenie opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych, 

♦ ustalanie wysokości i nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
 
Ponadto wiele miejsca zajmowało zapewnienie prawidłowej realizacji zadań 
inwestycyjnych, gospodarowanie mieniem komunalnym, zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania placówek oświatowych oraz opieki i pomocy społecznej, a także 
działalności organizacyjnej Urzędu, prowadzenie działań kontrolnych oraz 
udoskonalających. 
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Niniejsze sprawozdanie obejmuje informacje dot. działalności Prezydenta  Miasta w 2017r., 
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) strategię miasta, 
4) realizację interpelacji radnych, 
5) realizację zadań kontrolnych, 
6) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców, 
7) zestawienie ilościowe spraw i wniosków rozpatrywanych przez Urząd Miejski, 
8) zestawienie wydanych przez Urząd Miejski decyzji administracyjnych,   
 
Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje informacji z działalności Straży Miejskiej, gdyż 
sprawozdanie SM stanowiło odrębny punkt porządku obrad sesji w miesiącu maju 2018r., 
natomiast sprawozdanie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  zostało przedstawione 
Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu kwietniu 2018r. 
 

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. – Prezydent Miasta Tczewa podjął ogółem 557 
zarządzeń, w tym z zakresu: 
 

● gospodarki mieniem komunalnym 293 

● budżetu i podatków 47 

● spraw społecznych 46 

● spraw edukacji 46 

● zamówień publicznych 42 
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● spraw organizacyjnych 39 

● rozwoju miasta 17 

● spraw administracyjnych 12 

● budżetu urzędu 8 

● spraw pozostałych  7 
 

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 2017 ROK 
 

2.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH 
 

2.1.1. Ład i zagospodarowanie przestrzenne 
 
W roku 2017 trwały procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa oraz innych prac analitycznych. Dotyczyły one zagadnień jak 
poniżej.  
 
Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 
rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia. 
 

Prace dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tczewa, w rejonie ul. Kusocińskiego, Bałdowskiej i 30 Stycznia (stadion) planu rozpoczęły 

się w 2015r. podjęciem uchwały intencyjnej. Po wykonaniu projektu planu i uzyskaniu 

uzgodnień, prace zostały wstrzymane z powodu nie uzyskania pozytywnego uzgodnienia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Ze względu na odmienne podejście 

do przedmiotu sprawy, postanowienie zostało zaskarżone, a jego orzeczenie utrzymane 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i następnie Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gdańsku. W dniu 16 marca 2016r. Prezydent wniósł skargę kasacyjną do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem WSA w W-wie. Do końca 2017r. sprawa 

pozostawała nie rozstrzygnięta. 

 

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.  

 

W dniu 30 marca 2017r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVIII/236/2017 w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku 
oceny formalnej Wojewody Pomorskiego, plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 30 maja 2017r., ale jednocześnie, z powodu 
wątpliwości organu nadzorczego, zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
Ze względu na fakt, że Urząd Miejski nie podzielał stanowiska Wojewody Pomorskiego w 
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kwestiach podniesionych w skardze,  przekazano ją do WSA wraz z naszym stanowiskiem w 
tej sprawie.  
Niezależnie od złożonej skargi, przyjęte zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego weszły w życie z dniem 14 czerwca 2017 r. 
Postępowanie przed WSA w Gdańsku: 

1) 11 października odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Gdańsku. Została ona odroczona, ze względu na konieczność dostarczenia przez 
skarżącego dodatkowych wyjaśnień.  

2) Kolejna rozprawa odbyła się 10 stycznia 2018r. Została ona odroczona, ze względu 
na konieczność zapoznania się przez Wojewodę Pomorskiego z dokumentacją 
dostarczoną przez miasto. 

3) Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 21 marca 2018r. nie odbyła się z 
powodu choroby sędziego nowy termin rozprawy został wyznaczony na dzień 25 
kwietnia 2018r. 

4) W dniu 25 kwietnia 2018r. odbyła się rozprawa w przedmiocie ze skargi Wojewody 
Pomorskiego na uchwałę nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 
marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w 
wyroku IISA/Gd 414/17 oddalił skargę Wojewody Pomorskiego.  

 
     Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla        

     obszaru położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6     

     „Kolejarz” 

 

W maju 2017 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ul. 

Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz”. Podjęta zmiana 

była kontynuacją podjętego wcześniej działania w procesie zmian planu miejscowego, a 

wynikała ze zmiany stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w odniesieniu do 

uzgodnienia dotyczącego przebiegu obligatoryjnej linii zabudowy w pasie drogowym 

drogi krajowej nr 91 (DK91). Projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany planu został 

przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2018r., po zaopiniowaniu przez 

właściwe Komisje Rady Miejskiej, jednak przesunięty do głosowania Rady na sesję w 

czerwcu, ze względu na powiązania tej uchwały z przyjętą wcześniej uchwałą w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opóźnienie publikacji 

tego planu. Od 4 do 28 sierpnia  trwało formalne oczekiwanie na wnioski, a 31 sierpnia 

2017r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, która 

wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały. Po uzyskaniu uzgodnień projektu 

uchwały przez instytucje, jak to wynika z przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, nastąpiło jego wyłożenie do publicznego wglądu od 

27 października do 20 listopada, 16 listopada odbyła się dyskusja publiczna, a do 5 

grudnia możliwe było składanie uwag. Po przeprowadzeniu pełnej procedury projekt 

uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia, które to uchwalenie nastąpiło  na 

sesji 28 grudnia 2017r.  
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 Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i        

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Ze względu na obowiązek ustawowy dokonywania przeglądu sytuacji planistycznej miasta i 

aktualności zawartości dokumentów planistycznych przynajmniej raz w kadencji, 

wynikający z przepisu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 z późn. zm.), rozpoczęto 

prace nad analizą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Założono, że w wyniku przeglądu 

możliwe będzie przygotowanie planu pracy na następne lata w zakresie tworzenia planów 

miejscowych, także wobec zapowiedzi zmian w ustawodawstwie w zakresie planowania 

przestrzennego. Działania rozpoczęto w sierpniu gromadzeniem danych i dokumentów, 

niezbędnych do wykonania tego zadania. We wrześniu została zawarta umowa na 

wykonanie opracowania i do końca roku materiał został przygotowany, z uwzględnieniem 

wydania opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  

 

Analiza przedstawiła następujące wnioski: 

 

1) Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczew, zatwierdzone 

uchwałą nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 

2013 roku i zmienione uchwałą nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z 

dnia 24 listopada 2016r. jest aktualne.  

2) Struktura przestrzenna miasta ustalona w studium (kierunkach 

zagospodarowania przestrzennego) jest określona poprawnie. Może ona 

wymagać jedynie drobnych korekt w zakresie zaktualizowania terenów 

rozwojowych, kierunków rozwoju sieci drogowej i infrastruktury technicznej.  

3) Na podstawie analizy dokumentów planistycznych miasta Tczewa stwierdzono, 

że pokrycie planami miejscowymi wynosi 100% (średnie pokrycie w Polsce w 

2013r. wynosiło 28,6%).  

4) Wskazane w studium obszary, dla których należy sporządzić miejscowe plany 

lub dla których zaleca się ich sporządzenie są konsekwentnie realizowane. 

Postępy nad sporządzaniem miejscowych planów są zadowalające.  

5) Gmina nie ma obowiązku prawnego wprowadzania zmian w obowiązujących 

planach miejscowych ze względu na kolejne nowelizacje ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Z uwagi na stale zmieniające się przepisy 

odrębne zasadne jest stopniowe sporządzanie zmian tych planów lub 

sporządzanie nowych planów. 

6) Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zachodzące zmiany w 

zagospodarowaniu przestrzennym miasta są na podobnym poziomie w 
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ostatnich latach i nie zanotowano gwałtownego rozwoju ani spowolnienia 

inwestycji w mieście. Pozwolenia na budowę wydawane są na podstawie 

obowiązujących miejscowych planów. Nowa zabudowa dopełnia tereny już 

zainwestowane w mieście oraz rozwija się na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę w południowej części miasta. Liczne wnioski o zmiany miejscowych 

planów wskazują na występowanie barier inwestycyjnych w mieście, dlatego 

należy dążyć do opracowywania nowych planów o jasnych i czytelnych 

ustaleniach, dotyczących lokalizacji nowej zabudowy. Zmiany wymaga przede 

wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 

(2005) wraz ze zmianami. Plan ten pokrywa 80% powierzchni miasta i nie 

sporządzono dla niego tekstu jednolitego. Obserwuje się liczne problemy 

związane z interpretacją jego ustaleń. Składane są też liczne wnioski o jego 

zmianę. Plan ten jest niedostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zaleca się zmianę tego planu 

dla obszarów o powierzchni około od 20 ha do 40 ha w granicach wskazanych w 

załącznikach mapowych.  

7) Dotychczas nie sporządzono wieloletniego planu działań planistycznych w 

zakresie sporządzania planów miejscowych. Zalecono przynajmniej raz na 

cztery lata aktualizację takiego planu wraz z ustaleniem niezbędnych środków 

na jego sfinansowanie.  

8) Finansowanie zmiany studium i planów miejscowych należy do zadań własnych 

gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) i podlega przepisom ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), przy 

czym wydatki na powyższe opracowania w ramach wieloletniego programu 

inwestycyjnego będą ujmowane na każdy rok w budżecie gminy.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa zaplanowano na I kwartał 2018 r.  
 
Pozostałe prace w obszarze administracji planistycznej 
 
W zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o planowaniu                                    

i zagospodarowaniu przestrzennym wykonywano szereg czynności informacyjnych, 

związanych z udzielaniem informacji i z wyjaśnianiem zapisów planu. Poza codzienną, 

bieżącą obsługą interesantów przychodzących w tej sprawie do Urzędu, wydano 316 

zaświadczeń i sporządzono 146 wyrysów i wypisów z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, na wniosek zainteresowanych.  

     
W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 
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W okresie sprawozdawczym prowadzono sprawy z zakresu właściwości Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Tczew (na mocy 

porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim w Gdańsku a Gminą Miejską Tczew): 

 

1) wydano 20 pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i 

innych robót budowlanych w obszarach zabytkowych podlegających ochronie 

prawnej, 

2) wydano 39 uzgodnionych w trybie prawa budowlanego pozwoleń na budowę - 

postanowienia  w odniesieniu do obiektów ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków, 

3) wydano 2 uzgodnione w trybie prawa budowlanego pozwolenia na rozbiórkę, 

4) wydano 59 uzgodnień/opinii na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich/restauratorskich/ robót budowlanych przy obiektach i w 

obszarach znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej lub/i ujętych w 

gminnej ewidencji zabytków, 

5) wydano 14 pisemnych informacji dotyczących obiektów/obszarów znajdujących 

się w strefach ochrony konserwatorskiej lub ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków, 

6) przeprowadzono 4 kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 

Ponadto prowadzono sprawy związane z udzielaniem przez Gminę Miasta Tczewa dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru (na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/340/2010 z dnia 30 września 
2010 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa); 
 

2.1.2. Gospodarka terenami i mieniem komunalnym 
 

W 2017 roku prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym na podstawie 
obowiązujących ustaw w tym wiodącej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
uchwał Rady Miejskiej, zarządzeniami Prezydenta Miasta a także zatwierdzonym budżetem 
gminy. 
 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku, Gmina Miejska Tczew była właścicielem gruntów                                 
o powierzchni 7 882 185 m2, tj. 788,2185 ha, i wartości 632 109 868,02 zł. W ich skład 
wchodzą grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2 087 225 m2, tj.                 
208,7225 ha i wartości 163 573 781,65 zł, natomiast Gmina Miejska Tczew posiadała                    
w użytkowaniu wieczystym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, o powierzchni                
20 199 m2, tj.  2,0199 ha. 
 
Oprócz gruntów w gminnym zasobie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne                        
i użytkowe, którymi na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 10078/2013 z dnia  27 
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grudnia 2013 roku ustanawiającym użytkowanie oraz umowy z dnia 2 stycznia 2014 roku o 
administrowaniu nieruchomościami, zarządza spółka Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Wartość budynków należących do Gminy Miejskiej Tczew na dzień 31 grudnia 
2017 roku, wynosiła 71 031 926,10 zł. 
 

Stan komunalnych zasobów mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku*) 

przedstawiał się następująco:  

 
 

Budynki wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej 

Ilość lokali 
mieszkalnych 

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych 

Pow. w m2 

1290 56 679 29 1 942 

Budynki Gminne 

Ilość lokali 
mieszkalnych 

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych 

Pow. w m2 

690 30 259 28 4 392 
*) Na podstawie danych uzyskanych ze Spółki TTBS. 

 
W 2017 roku gminy zasób zwiększył się o następujące nieruchomości:  

 

NABYTE NIERUCHOMOŚCI 

2017 
Lp. Cel nabycia Forma nabycia  Ilość 

 dz. 
pow. 
( m2) 

wartość  
(zł) 

zakup 4 2 286 95 385 

darowizna  2 52 873 2 643 650 

z mocy prawa 3 5 706 365 184 

na mocy decyzji 9 857 69 967 

na mocy uchwały  7 1 578 121 811 

1 Pod drogi 

komunalizacja 1 1 925 150 920 

zakup 3 2 842 834 428 2 Cele inwestycyjne  

darowizna 7 45 814 951 098 

RAZEM: 36 113 881 5 232 443 

 
Gmina Miejska Tczew nabyła 36 działek o łącznej powierzchni 113 881 m2. Pod drogi 
gminne nabyto 26 działek o łącznej powierzchni 65 225 m2, (pod regulację ulic Jedności 
Narodu i Gdańskiej oraz pod inwestycje związane z budową obwodnicy południowej miasta 
Tczewa, a także przebudową ulicy Czatkowskiej).  
Od osoby fizycznej nabyto grunty pod rozbudowę parkingu na terenie transportowego 
węzła integracyjnego. W drodze darowizny od Skarbu Państwa pozyskano grunty przy ulicy 
Czatkowskiej, na których usytuowane są zbędne do ochrony przeciwpowodziowej wały.     
1) nieruchomości gruntowe 
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W 2017 roku w drodze przetargowej Gmina Miejska Tczew zbyła 20 działek o łącznej 

powierzchni 24 138 m2.  

Pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu wyłoniono nabywców siedemnastu 
działek położonych przy ulicach: Pileckiego, Suchostrzyckiej, Stoczniowców, Czyżykowskiej, 
Retmańskiej, Świętopełka, Kapitańskiej i Starowiejskiej.  
Pod budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe w drodze przetargu wyłoniono nabywców 
dwóch działek położnych przy ulicach: Nad Wisłą i Jaworową. 
Pod budownictwo usługowe w drodze przetargu wyłoniono nabywcę jednej działki przy 
ulicy Czerwonego Kapturka. 
 
W 2017 roku w drodze bezprzetargowej zbyto 7 działek o łącznej powierzchni 1 938 m2.               
W tym dokonano zbycia 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej: jedną działkę bez bonifikaty za kwotę 60 328 zł oraz sześć działek                                     
z zastosowaniem 90% bonifikaty za kwotę 9 926 zł.  
 
2)  lokale mieszkalne 

W 2017 roku w drodze przetargowej Gmina Miejska Tczew sprzedała dwa lokale 

mieszkalne położone przy ulicach: Kościuszki i Lecha. 

Ponadto sprzedaż lokali mieszkalnych następowała systematycznie, zgodnie ze złożonymi 
wnioskami przez ich najemców. W 2017 roku w trybie bezprzetargowym zbyto 30 lokali 
mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 414 m2.  
 
TRWAŁY ZARZĄD, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA 

UŻYTKOWANIA WIECZYTSEGO W PRAWO WŁASNOŚCI   

 

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 

1 478 000 zł, co przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Szacowane wpływy (w zł) 

1 Spółdzielnie mieszkaniowe 220 000 

2 Spółki kapitałowe 340 000 

3 Pawilony handlowe 47 000 

4 Działalność gospodarcza 100 000 

5 Budownictwo jednorodzinne 100 000 

6 Garaże 17 000 

7 Galeria Kociewska 560 000 

8 Pozostałe podmioty 94 000 

 RAZEM 1 478 000 

 

W 2017 roku łącznie z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntu oraz 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu miasta 
wpłynęła kwota 1 706 092 zł. 
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Lp. Wpływy z tytuł (w zł) 

1 Użytkowanie wieczyste  1 558 749 

2 Trwały zarząd 91 431 

3 Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 

55 912 

 RAZEM 1 706 092 

 

W 2017 roku wydano 2 decyzję administracyjne dotyczące przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu położonego przy ulicach: 
Nowowiejskiej i Czyżykowskiej. 
 

DZIERŻAWY , NAJEM  i TARGOWISKA – ul. Żwirki 

 

W 2017 roku łącznie z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżaw gruntu do budżetu miasta 
wpłynęła kwota: 2 864 864 zł. 
Oprócz funkcjonujących umów dzierżaw i najmu w 2017 roku zawarto 179 nowych umów, 
co przedstawia poniższa tabela: 
 

Dzierżawa, Najem, Użyczenie i Targowisko przy ul. F. Żwirki 2017 

Lp. Cel dzierżawy Ilość umów 

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

27 

2 na cele reklamowe  3 

3 na cele uprawy warzyw i zagospodarowania zielenią  49 

4 pod uprawy rolne  5 

5 pod garażami   42 

6 pod wesołe miasteczka i cyrki   2 

7 pod wiaty śmietnikowe 26 

8 użyczenia 24 

Targowisko miejskie 

9 umowy najmu lokali handlowych 1 

RAZEM: 179 

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI I ZEZWOLENIA  

W 2017 roku dokonano 29 podziałów nieruchomości (na wniosek i z urzędu) wraz ze 
stwierdzeniem zgodności proponowanych podziałów z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wydano 44 zezwolenia na zakładanie i wykonywanie 
urządzeń technicznych.  
 
 
 
NAZEWNICTWO I NUMERACA NIERUCHOMOŚCI 

W 2017 roku w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 



 13 

publicznej, zmieniono nazwy ulic Leona Kruczkowskiego na Czesława Miłosza oraz Adama 
Ważyka na ks. Jana Twardowskiego. Nadano również numery porządkowe 44 
nieruchomościom. 
 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 
 

W ramach windykacji należności wysłano 185 wezwań do zapłaty oraz 13 ostatecznych 

przedsądowych wezwań. Rozpatrzono 28 wniosków w sprawie umorzenia oraz rozłożenia 

należności na raty (20 wniosków zostało złożonych przez osoby fizyczne, 8 przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą). Pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski i zawarto 22 

ugody, w tym 2 dotyczące umorzenia należności (17 ugód osoby fizyczne, 5 ugód osoby 

prowadzące działalność gospodarczą). Sporządzono 10 pozwów sądowych. Sąd wydał 33 

nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym 20 prawomocnych z nadaną 

klauzulą wykonalności.  

 
NADZÓR WŁAŚCICIELSKI 
 

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,                           

a Prezydent Miasta reprezentował Gminę Miejską Tczew na 18 zgromadzeniach 

wspólników poszczególnych spółek.  
 

Udział Gminy Miejskiej Tczew w spółkach kapitałowych*) 

Lp. Nazwa Spółki 2017 

ilość udziałów 36 660 

wartość 18 330 000 

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 2017 roku. 
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W celu dalszej realizacji wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w 2017 roku 
podwyższono kapitał zakładowy miejskiej spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego poprzez wniesienie aportem nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 
Sambora – działka o pow. 1 444 m2 i wartości 507 000 zł. 
 

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 - 
20 szt.  Roczne wpływy z opłaty targowej: 405 500 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 
 

Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna w Tczewie w 2017 roku 
 

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

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• sieć kanalizacji deszczowej, 

• komunalna oczyszczalnia ścieków – ul. Czatkowska, 

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

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

• przepompownia Chełmońskiego, 

• przepompownia Kossaka, 

• przepompownia Piotrowo, 

• przepompownia Obrońców Tczewa, 

• przepompownia Andersa, 

• przepompownia Ceglarska, 

• przepompownia Konarskiego, 

• przepompownia Malinowska, 

• przepompownia Kapitańska, 

• przepompownia Czatkowy, 

• hydrofornia Al. Zwycięstwa, 

• hydrofornia Górki, 
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• hydrofornia Malczewskiego, 

• hydrofornia Pinokia, 

• zbiornik retencyjny Górki 
 

Stan urządzeń wodociągowych 
 
Długość czynnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do granic budynków w 2017r. 
wynosi  171,168 km w tym: 
 

Magistrala przesyłowa – 12,356 km 
Rozdzielcza siec uliczna – 114,916 km 
Podłączenia do granic działek – 43,896 km 
 
Stan urządzeń kanalizacyjnych 
 

Długość  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami do granic budynków w 2017r. 
wynosi 154,019 km w tym: 
Kanalizacja sanitarna – 120,530 km 
Podłączenia do granic działek – 33,489 km 
 

Jakość ścieków wprowadzanych do rzeki Wisły 
 

Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w 2017 roku (tab.2) nie 
przekraczały dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co oznacza spełnienie 
warunków pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika oczyszczalni. Osiągnięta niska 
zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni w ostatnich 
latach jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technologicznych na 
obiekcie i ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków przez pracowników ZWiK Sp. z 
o.o. w Tczewie. Oprócz ciągłej poprawy pracy oczyszczalni ścieków, działania ZWiK Tczew 
polegały również na rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych i podłączaniu nowych 
odbiorców usług kanalizacyjnych. 
 

Jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do Wisły z oczyszczalni                               
w Tczewie  w 2017 roku 
 

Wskaźnik Jednostka 
Wartość 

rzeczywista 

Wartość dopuszczalna 
wg pozwolenia 

wodnoprawnego 

ChZT mgO2/dm3 47,2 125,0 

BZT5 mgO2/dm3 4,1 15,0 

Azot ogólny mgN/dm3 7,27 (*) 15,0 

Fosfor ogólny mgP/dm3 0,486 2,0 

Zawiesina ogólna mg/dm3 10,6 35,0 

 
Uwaga: (*) - odrzucono wyniki przy temperaturze poniżej 12OC w reaktorze biologicznym zgodnie z obowiązującym obecnie 
pozwoleniem wodnoprawnym 
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Wykonanie planu inwestycji w 2017 roku przedstawiało się następująco: 
 

Lp
. 

Nazwa zadania 
Wartość                  
wg planu 
[w zł] 

Wykonanie                    
do 
31.12.2017r.  
[w zł] 

Zaawansowanie 

I. Sieć wodociągowa 

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

100 000,00 92 923,38 Wykonano : 
- sieć wodociągowa ul. Ks. Młyńskiego                         
i ul. Forsterów o L= 404,20 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
(kontynuacja w latach następnych) 

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

20 000,00 27 242,79 Wykonano : 
- sieć wodociągowa w ul. Pileckiego                      
o L= 196,80 mb (etap III),                             
{dokończenie zadania z 2016r.}; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
(kontynuacja w latach następnych) 

3. Sieć wodociągowa przy                      
ul. Jagiellońskiej 
(dawny teren Unimor) 

80 000,00 12 105,00 Wykonano : 
- dokumentację projektową na 
przebudowę sieci wodociągowej w  
ul. Jagiellońskiej (rejon bud. nr 66 i 16 
oraz działek nr 143/78-143/80); 
Uzyskiwano pozwolenie na budowę. 
Realizacja w latach następnych 

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

200 000,00 194 162,31 Wykonano : 
- sieć wodociągową spinającą w 
 ul. Wojska Polskiego do ul. Saperów 
 o L= 50,50 mb; 
- dokumentację projektową na 
budowę sieci wodociągowej spinającej 
od ul. Marynarskiej do ul. Kruczej; 
Uzyskiwane jest pozwolenie na 
budowę. 
{Realizacja w latach następnych} 
- dokumentację projektową na 
budowę sieci wodociągowej spinającej  
od ul. Saperskiej do ul. Chłodnej; 
- sieć wodociągową spinającą w 
ul. Chłodnej do ul. Saperskiej o 
L= 149,40 mb 

5. Program opomiarowania 
strat wody poprzez 
stworzenie stałego 
strefowego monitoringu 
przepływów i ciśnienia w 
miejskim systemie 

0,00 513 349,34 Wykonano : 
- mapy do celów proj. na zakres 
zadania; 
W trakcie realizacji : 
- dostawa, montaż i uruchomienie 
urządzeń oraz oprogramowania do 
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wodociągowym systemu monitoringu pracy sieci 
wodociągowej w Tczewie, kwota 
umowna: 945.705,81 zł  (netto), 
termin realizacji: 30.09.2018r.; 
Zadanie dofinansowane w formie 
pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w 
kwocie: 500 tys. zł 
 
W dniu 25.09.2017r. wykonano I Etap 
zadania, tj. zakup przepływomierzy na 
lata 2017/2018   i montaż 16 pkt. 
pomiarowych. 
W październiku 2017r. WFOŚiGW w 
Gdańsku wypłacił I transzę pożyczki w 
kwocie:  
300 tys. zł . 
Całkowity koszt zadania:813.349,34 zł, 
w tym: 
a/ koszty ZWiK Tczew: 513.349,34 zł 
b/ pożyczka WFOŚiGW:  300.000,00 zł 

6. Sieć wodociągowa ul. 
Bałdowska 
(zadanie dodatkowe)                           

0,00 16 261,12 Wykonano : 
- sieć wodociągową w ul. Bałdowskiej                           
o L= 912,80mb; 
{dokończenie zadania z 2016r.} 
Zadanie współfinansowane przez 
firmę   UNIQ LOGISTIC z Łodzi w 
kwocie: 72.863,36 zł (netto). 
- koncepcję sieci wodociągowej na 
terenach położonych przy  
ul. Bałdowskiej w Tczewie; 
Całkowity koszt zadania: 89.124,48 zł , 
w tym: 
a/ koszty ZWiK Tczew: 16.261,12 zł 
b/ Koszty UNIQ LOGISTIC:  72.863,36 zł 

7. Sieć wodociągowa                                          
rejon ul. Kazimierza 
Wielkiego 
(zadanie dodatkowe)                           

0,00 9 817,28 Przejęcie odpłatne sieci : 
- sieć wodociągowa w ul. Kazimierza 
Wielkiego  o L= 119,00 mb; 
{wartość kosztorysowa: 24.244,95 zł} 
Zadanie zakończone, rozliczone 

8. Sieć wodociągowa na 
terenie Nowego Centrum 
Usługowego przy  
ul. Wojska Polskiego i 
ul. Saperów 
(zadanie dodatkowe)                           

0,00 390,00 Wykonano : 
- mapy zasadnicze do celów 
informacyjnych; 
W trakcie realizacji : 
- opracowanie koncepcji sieci wod-kan 
na terenie Nowego Centrum 
Usługowego,  kwota umowna: 
3.700,00 zł  (netto), termin realizacji: 
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19.01.2018r.; 

9. Sieć wodociągowa                        
rejon ul. Czatkowskiej                                       
{ul. Marynarska} 
(zadanie dodatkowe)                           

0,00 47 830,35 Wykonano : 
-  odc. sieci w ul. Marynarskiej  
o L= 160,69 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

 
Razem 400 000,00 914 081,57 

Całkowita wartość łącznie ze 
współfinansowaniem 1 286 944,93 zł 

II. Sieć kanalizacji sanitarnej    

1. Kanalizacja sanitarna                                   
rejon ul. Głowackiego  
(część południowa) 

100 000,00 33,50 W dniu 21.08.2017r. unieważniono 
postępowanie na wybór Wykonawcy 
robót, ze względu iż najkorzystniejsza 
oferta przekraczała znacznie kwotę 
przeznaczoną na realizację zadania. 
Zadanie przesunięto do realizacji na 
lata następne. 
(kontynuacja w latach następnych) 

2. Kanalizacja sanitarna                                       
rejon ul. Głowackiego  
(część północna) 

30 000,00 18 039,80 Wykonano : 
- sieć kanalizacji sanitarnej w  
ul. Pileckiego   o L= 156,28 mb (etap 
III); {dokończenie zadania z 2016r.} 
Zadanie zakończone, rozliczone 
(kontynuacja w latach następnych) 

3. Kanalizacja sanitarna                                               
ul. Przemysłowa 

260 000,00 0,00 Przesunięto realizacje na 2018r. po 
uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW w 
Gdańsku na cały zakres projektowy. 

4. Kanalizacja sanitarna ul. 
Ceglarska 

150 000,00 8 905,00 Wykonano: 
- dokumentację projektową na 
przebudowę sieci kanał. sanitarnej w  
ul. Czyżykowskiej   do ul. Ceglarskiej; 
Uzyskano pozwolenie na budowę. 
W dniu 30.10.2017r. unieważniono 
postępowanie na wybór Wykonawcy 
robót, ze względu iż najkorzystniejsza 
oferta przekraczała znacznie kwotę 
przeznaczoną na realizację zadania. 
Zadanie przesunięto do realizacji na 
lata następne. 

5. Sieć kanalizacji sanitarnej                                               
ul. Bałdowska 
(zadanie dodatkowe)                           

0,00 5 399,90 Wykonano : 
- koncepcję sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenach położonych przy  ul. 
Bałdowskiej w Tczewie; 

6. Kanalizacja sanitarna                                     
rejon ul. Kazimierza 
Wielkiego 
(zadanie dodatkowe)                           

0,00 17 145,14 Przejęcie odpłatne sieci : 
- sieć kanalizacji  sanitarnej w ul. 
Kazimierza Wielkiego o L= 107,50 mb; 
{wartość kosztorysowa: 44 329,50 zł} 
Zadanie zakończone, rozliczone 
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7. Kanalizacja sanitarna                                          
rejon ul. Czatkowskiej                                       
{ul. Marynarska} 
(zadanie dodatkowe)                           

0,00 59 541,42 Wykonano : 
-  odc. sieci w ul. Marynarskiej  
o L= 154,90 mb; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

 Razem 540.000,00 109 064,76  

III. Stacje Uzdatniania Wody 

1. Motława : 
Modernizacja pompowni 
II stopnia 

1 200 
000,00 

760 786,19 Wykonano : 
- modernizację pomp sieciowych 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; 
Zadanie zakończone, rozliczone 
 

2. Motława : 
Modernizacja rurociągów 

wody surowej φ 300 
(od drogi nr 91 do ujęcia) 

100 000,00 57 272,91 Wykonano : 
- modernizację rurociągu wody 
surowej  na Ujęciu Wody „Motława” 
o L= 162,50 mb; Zadanie zakończone, 
rozliczone 
 

3. Park Miejski : 
Przebudowa budynku 
gospodarczego 

0,00 1 184,80 Wykonano : 
- mapę powykonawczą  wraz ze 
zmianami w operacie ewidencji 
gruntów i budynków; 
- zakończono roboty malarskie w 
pomieszczeniach bud. gospodarczego; 
{dokończenie zadania z 2016r.} 
Zadanie zakończone, rozliczone 

 
 

Razem 1 300 000,00 819 243,90 
 

IV. Oczyszczalnia ścieków 

1. Budowa kompostowni 
osadów ściekowych wraz 
z zakupem urządzeń 

1 650 
000,00 

132 376,31 W dniu 20 kwietnia 2017r.  podpisano 
Umowę o dofinansowanie  z NFOŚiGW 
ze środków POIiŚ 2014-2020  w 
ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach. 
Planowany koszt całkowity Projektu: 
25.156.481, 38zł             
Wysokość dofinansowania:  12 849 
450,00 zł 
Zakończenie Projektu:  31.12.2019r. 
W dniu 03.08.2017r. podpisano 
umowę na Inżyniera Kontraktu.   
W dniu 28.12.2017r. ogłoszono 
przetarg nieograniczony na wybór 
Wykonawcy robót w systemie  
„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania 
nr 1, 2, 3 . 
W trakcie realizacji : 
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-  procedura przetargowa na wybór 
Wykonawcy robót, termin składania 
ofert do dnia  15.02.2018r.; 

2. Modernizacja budynku 
Przepompowni ścieków 
Czatkowy wraz z wymianą 
krat i pomp ścieków 

35 000,00 27 446,14 Zadanie dofinansowane ze środków 
POIiŚ {jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa. 

3. Modernizacja części 
mechanicznej 
oczyszczalni:  

135 000,00 48 188,35 
Zadanie dofinansowane ze środków 
POIiŚ 
{jak w poz. IV.1} 

 3.1  Modernizacja kraty 
gęstej 

30 000,00 6 980,06 Zadanie dofinansowane ze środków 
POIiŚ {jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa 

 3.2  Modernizacja 
separatora piasku 

30 000,00 4 653,43 
 

Zadanie dofinansowane ze środków 
POIiŚ {jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa 

 3.3  Wymiana dmuchaw 30 000,00 
 

16 006,74 
 

Zadanie dofinansowane ze środków 
POIiŚ {jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa  

 3.4  Wymiana wirówek 45 000,00 
 

20 548,12 
 

Zadanie dofinansowane ze środków 
POIiŚ  {jak w poz. IV.1} 
Trwa procedura przetargowa 

4. Budowa awaryjnej nitki 
kanału sanitarnego - 
obejście Przepompowni 
Czatkowy 

580 000,00 
 

19 932,12 
 

Zadanie dofinansowane ze środków 
POIiŚ  {jak w poz. IV.1} 
W trakcie realizacji : 
-  budowa awaryjnej nitki kanału 
sanitarnego o L= 89,00 mb wraz z 
przepompownią ścieków, kwota 
umowna:  1 740 000,00 zł (netto),    
 termin realizacji do dnia:  
20.08.2018r.; 

 Razem 2 400 000,00 227 942,92  

V. Baza ZWiK 

1. Przebudowa budynków 
bazy 

300 000,00 0,00 Wniosek 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” 
złożony w dniu 31.08.2016r.  uzyskał 
wynik pozytywny w  ocenie formalnej, 
obecnie oczekiwana jest ocena 
merytoryczna eksperta. 

 Razem 300 000,00 0,00  
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VI. Zakupy inwestycyjne 

1. Sprzęt komputerowy 40 000,00 36 590,89 Zakupiono : 
- kserokopiarkę A3 SAMSUNG  (1 szt.); 
- drukarkę BROTHER  (2 szt.); 
- komputer TECHBOX  (1 szt.); 
- laptop DELL (1 szt.); 
- komputer DELL (5 szt.); 
- monitor DELL LCD 23.8”  (1 szt.); 
- komputer przemysłowy na SUW 
Motława; 
- zestaw startowy PACSystems RX3i (1 
szt.); 
Zadanie zakończone, rozliczone 

2. Samochód dostawczy 90 000,00 95 670,68 Zakupiono : 
- nowy samochód dostawczy typu 
furgon marki FIAT Ducato; 
- zabudowę serwisową do samochodu 
FIAT Ducato dla obsługi sieci 
wodociągowej; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

3. System biomonitoringu 30 000,00 0,00 W dniu 10.03.2017r. zakończono 
instalację Systemu Biomonitoringu 
SYMBIO na Stacji Uzdatniania Wody 
„Park Miejski”. 
Łączny koszt systemu:  85.000,00 zł 
(netto) 
Spłata w formie ratalnej przez okres                      
36 miesięcy. 

4. Zakup dodatkowy : 
Kamera inspekcyjna do 
inspekcji kanałów   {Sieć 
kanalizacyjna} 

0,00 10 490,00 Zakupiono kamerę inspekcyjna do 
inspekcji rurociągów SONY ; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

5. Zakup dodatkowy : 
Frezarka pionowa z 
oprzyrządowaniem   
{Warsztat} 

0,00 12 000,00 Zakupiono frezarkę pionową FYD-25 z 
oprzyrządowaniem prod. JAFO Jarocin 
Zadanie zakończone, rozliczone 

6. Zakup dodatkowy : 
Zabezpieczenie do 
wykopów                      
{Sieć wodociągowa} 

0,00 8 600,00 Zakupiono zabezpieczenie do 
wykopów typ BOX; 
Zadanie zakończone, rozliczone 

7. Zakup dodatkowy : 
Samochód dostawczy do 
przewozu 8 osób 
 
 
 
 

0,00 129 367,24 Zakupiono samochód dostawczy marki 
FORD TRANSIT CUSTOM do przewozu 
8 osób; 
Pojazd leasingowany (do 30.11.2022r.) 
za kwotę: 129.017,24 zł + odsetki 
(15.103,01 zł) 
Koszt samochodu:  127.739,84 zł 
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(netto) 
W 2017r. poniesiono koszty opłaty 
wstępnej (12.773,98 zł + VAT-
33.147,66 zł) oraz koszt rejestracji 
(350,00 zł). 
Zadanie zakończone, rozliczone 

 Razem 160 000,00 292 718,81  

 Ogółem 5 100 000,00 2 363 051,96 

Całkowita wartość łącznie ze 
współfinansowaniem:   2 735 915,32 zł 
w tym: 
a/ środki ZWiK Tczew:   2 363 051,96 zł   
b/ pożyczka WFOŚiGW:    300 000,00 
zł 
c/  współfinansowanie UNIQ LIGISTIC:   
                                               72 863,36zł 

 
Wykonanie planu remontów w 2017 roku 
 

Lp 
Nazwa zadania 
Wyszczególnienie robót 

Wartość                  
wg planu  
[w zł] 

Wykonanie  
do 
31.12.2017r.  
[w zł] 

Zaawansowanie 

1. Roboty drogowe po 
awariach  
wodno – kanalizacyjnych 

250 000,00 196 105,11 Zadanie zakończone , rozliczone 

2. Regulacja włazów, 
skrzynek, hydrantów i 
stopni włazowych 

70 000,00 43 940,54 Zadanie zakończone , rozliczone 

3. Remont przyłączy 
wodociągowych 
wraz z odcinkami sieci i 
węzłami 

360 000,00 629 572,22 Zadanie realizowane wg 
rzeczywistych potrzeb 
Wykonano : 
- remont węzłów wodociągowych : 
   a/  ul.  Rybacka/  ul. Garncarska; 
   b/  ul. Kasztanowa; 
   c/   ul. Rybacka/ ul. Lipowa; 
   d/   ul. Niepodległości; 
   e/   ul. Saperska/ Al. Zwycięstwa; 
   f/    ul. Bałdowska/ ul. Kasprowicza 
   g/   ul. Głowackiego; 
   h/   Al. Zwycięstwa; 
   i/    ul. Sadowa 
- remont sieci wodociągowej o L= 
442,90 mb wraz z przyłączami (16 
szt.) w ul. Nałkowskiej; 
{dokończenie zadania z 2016r.} 
-  czyszczenie sieci wodociągowej na 
terenie miasta Tczewa 8 400,00 mb ; 
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- remont odc. wodociągu z 
przyłączami w ul. Jedn. Narodu; 
- remont odcinka wodociągu w  
ul. Gdańskiej; 
- remont przyłącza do studni K-2 
oraz odcinka rurociągu wody 
surowej na SUW Park Miejski; 
- remont przyłącza wodociąg.  
ul. Sadowa; 
- remont przyłącza wodoc. ul. Armii 
Krajowej; 
- remont odc. sieci wodociągowej                                  
ul.  Skarszewska; 
Zadanie zakończone , rozliczone 

4. Remont przykanalików i 
odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej  

80 000,00 219 573,33 Zadanie realizowane wg 
rzeczywistych potrzeb 
Wykonano: 
- remont odc. sieci kanalizacji 
sanitarnej    w ul. Armii krajowej 74-
80;          
-  remont kanału sanitarnego na Pl. 
Hallera; 
-  monitoring TV z czyszczeniem 
kanal. sanit. ul. Armii Krajowej; 
-  remont odc. kanal. sanit. ul. 
Malczewskiego; 
-  monitoring TV z czyszczeniem 
kanal. sanit. ul. Południowa; 
-  remont kanal. sanit. ul. Woj. 
Polskiego; 
-  remont kanal. sanit. ul. Gdańska; 
-  remont kanal. sanit. ul. Kard. 
Wyszyńskiego; 
-  pomiar studni kanal. sanit. ul. 
Gdańska,  ul. Sadowa, ul. Woj. 
Polskiego; 
Zadanie zakończone , rozliczone   

5. Remont maszyn, urządzeń, 
pomp i środków 
transportowych  

60 000,00 35 223,91 Wykonywane na bieżąco wg potrzeb 
Zadanie zakończone , rozliczone 

6. Remont maszyn, urządzeń 
oczyszczalni ścieków                                 
i przepompowni  

30 000,00 58 312,00 Wykonywane na bieżąco wg potrzeb 
Wykonano : 
- naprawę mieszadła ściekowego 
RW z komory beztlenowej; 
- remont dmuchawy RBS nr 04-
11688; 
- remont dmuchawy RBS nr 05-
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21682;  
- remont dmuchawy RBS nr 03-
03705; 
Zadanie zakończone , rozliczone 

7. Remonty budynków i 
obiektów ZWiK 

280 000,00 221 237,86 Zadanie realizowane wg 
rzeczywistych potrzeb 
Wykonano: 
-  remont sanitariatów w bud. 
warsztatowym; 
-  remont dachu wraz z remontem 
wewnętrznym pomieszczeń garaży 
Bazy ZWiK;  
 {dokończenie zadań z 2016r.} 
- remont schodów wejściowych oraz                      
remont wiat zbiornika 
wyrównawczego na SUW Motława; 
{dokończenie zadania z 2016r.}; 
-  remont drogi dojazdowej do 
studni nr 4 na Ujęciu Wody 
„Motława”;{dokończenie zadania z 
2016r.}; 
-  remont nawierzchni przy studni  
nr 1 i 4 na Ujęciu Wody ‘Motława”; 
-  remont (wymiana) bramy 
garażowej w budynku 
warsztatowym; 
-  remont (wymiana) bramy 
garażowej w bud. garaży i drzwi 
wejściowych zew. do bud. 
warsztatu; 
- remont odwodnienia placu 
magazynowego i placu przy myjni 
samochodowej – Baza; 
- remont zasieków przy magazynie 
piasku; 
- remont drogi dojazdowej do 
przepompowni ścieków ul. 
Chełmońskiego; 
- remont systemu alarmowego 
antywłamaniowego na SUW 
Motława; 
Zadanie zakończone , rozliczone  
 

8. Malowanie pomostów 
oczyszczalni ścieków  
{Etap III} 

230 000,00 0,00 W związku z dwukrotnym 
unieważnieniem postepowania z 
powodu braku ofert, zostanie 
ogłoszony przetarg z terminem 
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realizacji od kwietnia 2018r. 

9. Dokumentacja techniczna 
remontu rozdzielni NN i 
stacji polowych – SUW 
„Motława” 

10 000,00 8 805,00 Wykonano : 
-  dokumentację projektową na 
remont linii kablowej nn z 
przepustem po DK nr 91 dla zasilania 
Ujęcia Wody „Motława”; 
Zadanie zakończone , rozliczone 
Realizacja w latach następnych 

10 Remont kabli 
teletechnicznych - Baza 
oraz pomiary instalacji 
elektrycznych i 
odgromowych na 
obiektach ZWiK  

20 000,00 24 100,00 Wykonano : 
- okresowe pomiary instalacji 
elektrycznej i odgromowej na 
obiektach ZWiK; 
- remont kabli teletechnicznych od 
serwerowni do bud. portierni oraz 
do bud. warsztatu; 
Zadanie zakończone , rozliczone 

11 Remont elewacji budynku 
SUW „Park Miejski” 

120 000,00 0,00 Zrezygnowano z realizacji zadania, 
ze względu na zbyt małe środki na 
realizację zadania, szacunkowy koszt 
: 300 tys. zł  

12 Remont kanalizacji 
sanitarnej metodą rękawa 
(w różnych miejscach) 

80 000,00 26 000,00 W trakcie realizacji : 
-  naprawa punktowa kanal. sanit. 
metodą krótkiego rękawa „pakery” 
w ul. Południowej, ul. Iwaszkiewicza, 
ul. Warsztatowej,                                
ul. Gdańskiej, kwota umowna: 
40.190,00 zł, termin realizacji do 
dn.: 26.01.2018r. ; 
- remont kanal. sanit. DN500 w ul. 
Armii Krajowej i DN200 w ul. 
Konarskiego metodą bezwykopową 
„metoda rękaw”, kwota umowna:  
80.500,00 zł ,                                   
termin realizacji do dn.:  
12.01.2018r.; 

13 Remont wodociągu φ 100                           
w ul. Modrzewskiego – 
Etap I 

80 000,00 115 166,85 Wykonano : 
- mapę do celów projektowych ; 
- remont sieci wodociągowej w                                               
ul. Modrzewskiego o L= 175,25 mb 
wraz z przyłączami o L= 60,35 (5 
szt.); 
Zadanie zakończone , rozliczone 
 

14 Remont wodociągu φ 100                  
w ul. Broniewskiego – 
Etap I 

100 000,00 53 866,06 Wykonano : 
- remont sieci wodociągowej  o L=  
115,00 mb wraz z przyłączami (7 
szt.) o ΣL= 84,00 mb   w ul. 
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Kochanowskiego nr 1-3  
{dokończenie zadania z 2016r.}; 
- mapę do celów projektowych                                             
ul. Broniewskiego ; 
W trakcie realizacji wybór 
Wykonawcy na realizację remontu 
sieci w trybie zapytania ofertowego. 

15 Remont wodociągu φ 150 
AC  w ul. Orzeszkowej – 
Etap I 

130 000,00 28 348,93 Wykonano : 
- mapę do celów projektowych ; 
W trakcie realizacji (zamiennie) : 
-  remont odcinka sieci 
wodociągowej w   ul. Saperów, 
kwota umowna: 54.737,86 zł, termin 
realizacji do dn.: 15.02.2018r. ; 

 
Razem 1 900 000,00 1 660 251,81  

 
Struktura produkcji, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w 2017 roku 
przedstawiała się następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
Wykonanie 

w 2017 roku 

1. Produkcja wody na ujęciach m3 2 923 717 

2. 
Zużycie na potrzeby własne przed 
wtłoczeniem do sieci 

m3 78 105 

3. Straty na ujęciu m3 16 185 

4. 

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

% 3,2 

5. Woda wtłoczona do sieci m3 2 829 427 

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

m3 244 647 

7. Sprzedaż wody ogółem (ilość 
zafakturowana), w tym: 
gospodarstwa domowe i sfera 
niematerialna 
sfera produkcji materialnej 

m3 
 
m3 
 
m3 

2 584 780 
 
2 167 176 
 
417 604 

8. 

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

% 
% 
 
% 

100 
83,8 
 
16,2 

9. 

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

% 8,6 
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10. 
Produkcja ścieków w oczyszczalni 
 

m3 3 157 177 

11. 

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

m3 
 
m3 
 
m3 

2 845 126 
 
2 392 625 
 
452 501 

12. 

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

% 
% 
 
% 

100 
84,1 
 
15,9 

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

GOSPODARKA ODPADAMI  STAŁYMI 
 
Selektywna zbiórka odpadów w Tczewie. 
 

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 2017 roku w PSZOK przyjęto 1 691 Mg odpadów dostarczonych przez mieszkańców 
Tczewa a łączna liczba wjazdów do PSZOK przez mieszkańców miasta wyniosła 7809. Koszt, 
jaki Gmina poniosła w 2017 r. za prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych oraz z tytułu przyjmowania odpadów od mieszkańców Tczewa 
wyniósł  510 180,36 zł. 
 
 Ilości odpadów przyjętych w PSZOK od mieszkańców miasta Tczewa w 2017 roku (Mg) 

 

Miasto Tczew 

Lp. kod rodzaj odpadu Mg 

1 150101 Opakowania z papieru i tektury 11,376 

2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,097 

3 150104 Opakowania z metali 1,730 

4 150107 Opakowania ze szkła 4,110 

5 150110* 
Opakowania zawierające substancje 
niebezpieczne  

6,665 

6 160103 Zużyte opony 17,644 

7 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 1,130 

8 170101 Gruz betonowy 462,710 

9 170102 Gruz ceglany 8,160 

10 170107 Zmieszane odpady z betonu 14,820 
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11 170380 Odpadowa papa 24,970 

12 170604 Materiały izolacyjne  5,925 

13 170904 Zmieszane odpady z remontów 656,076 

14 200121* Lampy fluorescencyjne 0,245 

15 200128 
Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione 

1,220 

16 200132 Leki 0,060 

17 200134 Baterie i akumulatory 0,010 

18 200123* Urządzenia zawierające freony 12,630 

19 200135* 
Zużyte urządzenia zawierające składniki  
niebezpieczne  

12,095 

20 200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

19,742 

21 200139 Tworzywa sztuczne 8,225 

22 200201 Odpady ulegające biodegradacji 287,224 

23 200307 Odpady wielkogabarytowe 132,385 

Suma: 1 691,249 

 
Systematycznie zwiększa się ilość odpadów dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców 
Tczewa na przestrzeni ostatnich lat co obrazuje poniższy wykres. 
 
Wykres 1 
Odpady dostarczone do PSZOK przez mieszkańców Tczewa w latach 2014-2017 (w Mg) 

 
 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
miasta Tczewa 
 
W 2017 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.  
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Koszt, jaki Gmina poniosła w 2017 r. z tytułu odbierania odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych wyniósł 3 855 061,29 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 2018 r. gmina zgodnie z ustawowym obowiązkiem 
powinna sporządzić i przedłożyć sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2017 rok Marszałkowi Województwa Pomorskiego i 
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 
 
Poniższa tabela zawiera informację o ilości i rodzajach odbieranych odpadów od 
mieszkańców miasta w 2017 roku przez Konsorcjum. Odebrane odpady trafiły do RIPOK 
Tczew, gdzie poddano je procesowi przetwarzania. Łączna kwota za usługę przetwarzania 
odpadów w 2017 r., jaką Gmina zapłaciła ZUOS Sp. z o.o. wyniosła 4 096 519,67 zł. 

 
 

Ilości i rodzaje odpadów odebrane od mieszkańców miasta w 2017 roku (Mg) 
 

 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 12 943 369 915 562 678 261 430 1 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
W zakresie spraw administracyjnych w 2017 roku : 
 

• wykonano raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska (zwanym dalej POŚ) dla 
miasta Tczewa obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku 
(zwany dalej raportem). Obowiązek sporządzania raportów z realizacji POŚ został 
nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2017 r. Dz. U. Nr 519 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem 
art. 18 ust. 2 ww. ustawy z wykonania POŚ organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata 
raporty, które przedstawia radzie gminy. Miasto Tczew na bieżąco realizuje powyższy 
obowiązek. Raport z wykonania POŚ dla Miasta Tczewa za lata 2015-2016 przedstawiony 
został na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada 2017r. 

•••• prowadzono postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, 
•••• opiniowano wnioski w zakresie prac geologicznych,            
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•••• 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. Informacje edukacyjne na temat szkodliwości spalania śmieci emitowano w 
lokalnej stacji telewizji TeTka oraz na stronie internetowej urzędu: www.wrotatczewa.pl 
w zakładce „Czyste powietrze Tczewa” 

•••• po raz 6 realizowano zadanie polegające na dofinansowaniu wymiany ogrzewania                            
z zasilanego węglem/koksem na bardziej ekologiczne w ramach konkursu „Czyste 
powietrze Tczewa”. Całkowita kwota przyznanych dotacji wyniosła 94 795 zł. W ramach 
dofinansowania zlikwidowano 30 kotłów węglowych, w zamian wykonano 21 instalacji 
zasilanych gazem i 1 pompę ciepła. Zadanie dofinansował WFOŚiGW w Gdańsku kwotą 
72 924 zł, 

•••• w 2017 roku po raz pierwszy ogłoszono konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew” w oparciu o konkurs WFOŚiGW                      
w Gdańsku. W wyniku zapytania ofertowego wybrano firmę PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o., 
która usunęła wyroby zawierające azbest z terenu 8 nieruchomości w ilości: 15,878 Mg. 
Kwota wykonania zadania wyniosła 8 368,20 zł. 

 

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

Edukacja ekologiczna (działania w celu podnoszenia stanu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, wg zasad polityki ekologicznej państwa) jest prowadzona przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej działającą w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw 
Komunalnych UM w Tczewie. PEE podejmuje i koordynuje działania edukacyjno-
promocyjne oraz informacyjne w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.    

 
Celem działalności Pracowni Edukacji ekologicznej jest: 
- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, 
- inicjowanie i koordynacja działań proekologicznych, 
- propagowanie postaw przyjaznych środowisku, 
- popularyzacja wiedzy przyrodniczej, 
- promowanie zdrowego stylu życia. 
 
W realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: odpadowe programy 
ekologiczne, zajęcia i warsztaty,  wyjazdy na warsztaty organizowane przy współpracy z 
innymi placówkami  edukacji  ekologicznej, konkursy dla uczniów i nauczycieli,  zajęcia 
terenowe, kilkudniowe warsztaty ekologiczne, akcje, kampanie,  i.in.  Adresatami tych 
działań byli przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci 
przedszkolne. Nie zabrakło innych mieszkańców naszego miasta oraz nauczycieli.  Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, że wszystkie działania związane z realizacją programów 
ekologicznych dotyczących selektywnej zbiórki surowców w placówkach oświatowych mają 
wymiar edukacyjny nie tylko dla uczniów, ale dla całych rodzin. 
Programy ekologiczne dotyczące  odzyskiwania surowców wtórnych realizowane przez 
Pracownię Edukacji Ekologicznej 
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W 2017 r. w jednostkach oświatowych miasta Tczewa  kontynuowano selektywną  zbiórkę 
surowców wtórnych. Koordynatorem programów edukacyjnych oraz zbiórki była Pracownia 
Edukacji Ekologicznej  Urzędu Miejskiego w Tczewie.   
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.  
Obecnie większość strumienia odzyskanych odpadów trafia do Zakładu Utylizacji Odpadów 
Stałych w Tczewie – w 2017 roku było to 87 %.   
 
Moje miasto bez odpadów 
 
W XVII edycji programu „Moje miasto bez odpadów” odzyskiwano papier oraz butelki 
plastikowe po napojach typu PET. Przekazano do recyklingu łącznie 207,859 Mg surowców 
wtórnych. 
 
Zakręcone – Odkręcone 
 
W XIV edycji  „Zakręcone – Odkręcone” w szkołach i przedszkolach pozyskano prawie 4,63 
mln szt. nakrętek z opakowań plastikowych, co daje w sumie 13,22  Mg plastikowych 
nakrętek. Czyli o prawie tonę więcej niż w roku ubiegłym. 
 

Recykling w mojej szkole 
 
W ramach XV edycji programu „Recykling w mojej szkole” niektóre szkoły zbierały odpady 
niebezpieczne dla środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 1836 kg baterii czyli o ponad 
700 kg więcej niż w roku ubiegłym. Zebrane odpady przekazano do utylizacji. 
 
Sprzątanie Świata – Polska 
 
Celem corocznie przeprowadzanej akcji jest propagowanie i inicjowanie postaw 
odpowiedzialnych względem środowiska. W 2017 roku hasłem akcji było: „NIE MA ŚMIECI – 
SĄ SUROWCE”. W nawiązaniu do tego hasła działania poprzedzał cykl zajęć edukacyjnych 
pt. „Domowy recykling”. W samej akcji – przeprowadzonej w dniu 15 września 2017r. 
udział wzięło 4081 osób. Zebrano 0,850 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 2017r. kontynuowane  były programy mające na celu  zapobieganie powstawaniu 
niepotrzebnych odpadów komunalnych: 
- „Zielone zakupy” - w ramach tego programu propagowano stosowanie płóciennych 

toreb wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych foliowych. Uczestnicy programu 
chętnie korzystali  z ekologicznych toreb na zakupy. 
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- „Chroń środowisko - pomyśl zanim wydrukujesz”- uświadamiano potrzebę 
zmniejszenia ilości zadrukowanego papieru, promowano  zachowania zmierzające do 
utrwalenia nawyku racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi przez 
uzytkowników zestawów komputerowych. 

 
Program  pt. „Lider segreguje i odzyskuje” 
W  IV edycji programu pod hasłem  „Lider segreguje i odzyskuje” zorganizowanym w 
roku szkolnym 2016/2017  udział wzięli  uczniowie z siedmiu  szkół  podstawowych i 
czterech  gimnazjów.  
 
 Konkurs rozgrywany był w kategorii: 
- Zespołowej pn.  „Najskuteczniejsza klasa” – udział wzięło  221 klas 
- Indywidualnej pn. „Najefektywniejszy uczeń” – udział wzięło  4319 uczniów 
 
Najefektywniejsi uczniowie oraz klasy wyróżniające się w zbiórce surowców wtórnych 
zostali nagrodzeni w czerwcu 2017 roku. Koordynatorzy szkolni otrzymali do 
rozdysponowana wśród najlepszych uczniów nagrody rzeczowe, upominki oraz ekologiczne 
torby bawełniane. Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni przez szkoły we własnym zakresie 
– ze środków pochodzących  z należności za oddane do ZUOSu odpady. Lista laureatów 
konkursu została zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Samorządu Miasta Tczewa. W 
porównaniu z poprzednią edycją – nie nastąpił wzrost liczby rodzin zaangażowanych w 
selektywną zbiórkę, ale nastąpił duży wzrost sumy odzyskanych surowców.  
 

Podsumowanie programów ekologicznych realizowanych w 2017 roku  
 
Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały 
222,91 Mg surowców wtórnych, z czego 91 % zebrały szkoły, a  9% przedszkola - w tym: 
 
- Papier  - kod 150101       - 203,297 Mg 
- Plastik  - kod 150102  -   17,780 Mg 
- Baterie  - kod 200133  -     1,836 Mg 
 
 
Potwierdzenie dużej  efektywności  selektywnej zbiórki surowców wtórnych w jednostkach oświatowych  
na przestrzeni kilku lat obrazuje wykres: 
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s:  

 

Edukacja dzieci i młodzieży 
 

Edukacja dla zorganizowanych grup uczestników oraz zajęcia/warsztaty w szkołach                         
i przedszkolach (993 uczestników): 
 
- Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Różnorodność biologiczna dla 

najmłodszych”  („Ślimak, ślimak pokaż rogi”, „Dżdżownica podziemny bohater”, 
„Bezpieczne spotkania z niebezpieczną przyrodą” i.in.) 

- Seria zajęć „Różnorodność biologiczna dla uczniów” („Nasze nietoperze – rola 
owadożerców w zachowaniu różnorodności biologicznej”,  „Ludzie w owadzim świecie”, 
„Ocena różnorodności biologicznej okolic szkoły”) 

- Seria zajęć dla przedszkolaków i uczniów „Selektywna zbiórka surowców” – w tym 
„Domowy recykling”. 

 

Konkursy 
a) Konkurs plastyczny „Mieszkamy nad Wisłą” – w nawiązaniu do Roku Wisły – 730 

uczestników. 
b) XVIII  Miejski Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod 

hasłem „Wisła magiczna” - 149 uczestników. Uczniowie,  w nawiązaniu do 
wcześniejszych działań PEE przygotowujących uczniów,  mieli okazję zweryfikowania 
swojej wiedzy na temat postępowania człowieka wobec środowiska (łącznie z tematyką 
odpadową). Tradycyjnie konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Ziemi od 
roku 1999r.  
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Uczestnicy konkursu rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę ekologiczną w dwóch 
różnych poziomach wiekowych.  We wszystkich etapach konkursu wzięło udział 149 
uczniów. Z czego w finale wzięło udział 51 uczniów z 7 szkół podstawowych i 4 
gimnazjów. 

c) XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi pod hasłem „Ziemia we Wszechświecie”.  
Adresatami konkursu są uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej. Uczestnicy 
piszą test wiedzowy związany ze wszystkimi dziedzinami wiedzy dotyczącymi 
funkcjonowania naszej planety.  104 uczestników – w tym 24 finalistów. 

d) XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej (dla klas II i III)  pt. 
„Przyjaciel Przyrody”. Konkurs jest rozgrywany na 2 poziomach, każdą szkołę 
reprezentuje 4 uczestników.  W sumie w konkursie wzięło udział 28 reprezentantów 
wszystkich szkół. 

e) VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej – przy współpracy z EkoCentrum Heliantus 
w Gniewie i Starostwem Powiatowym w Tczewie. Impreza była organizowana  dla  57 
uczniów  z  19 szkół – wspólny wyjazd uczestników ze wszystkich tczewskich szkół.                        
W efekcie konkurs wygrała SP 10 w Tczewie.  Razem z Tczewa wzięło udział  24 
uczestników oraz 8 nauczycieli. 
 

Akcje, imprezy ekologiczne 
 
a) „Sprzątanie świata 2017” pod hasłem „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE” - szkoły 

podstawowe,  gimnazja  – uczestnicy  4081 
 
b) Akcja „Przygoda z przyrodą – zajęcia młodego ekologa” – ZIMOWISKO 2017 - szkoły 

podstawowe 
 
W  2017r. podczas zimowiska przeprowadzono następujące działania: 
 
- Zajęcia  edukacyjne „Wodne eksperymenty” – temat nawiązujący do Roku Wisły.                  

W zajęciach uczestniczyło  718  dzieci. 
- Zajęcia  terenowe i wyjazdowe zajęciach edukacyjne  (m.in. do EDU Parku                                  

w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni,  Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 
Centrum Hevelianum,  Domu Przyrodników przy Muzeum Morskim,  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  734 uczestników. 

- Konkurs plastyczny pod hasłem „Mieszkamy nad Wisłą ” – 730 uczestników. 
- Zajęcia aktywnej edukacji ekologicznej  z dziedziny recyklingu  pn. „Drugie życie płyty 

CD”. – 721 uczestników.  
Celem akcji „Przygoda z przyrodą” jest  stworzenie warunków umożliwiających 

rozwój postawy proekologicznej u dziecka poprzez pobudzenie zainteresowań, 

wyobraźni i wrażliwości  artystycznej  oraz  przyrodniczej. 

 

a) Dzień Ziemi 2017 - szkoły podstawowe 
- Tradycyjnie odbył się „Tydzień ekologii” na terenie Szkoły Podstawowej nr 12                            

w Tczewie – uczestnicy brali również udział w zajęciach edukacyjnych 
zorganizowanych przez PEE w ramach nowej serii „Zielone lekcje”.  Tym razem 
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zajęcia w ciągu tej akcji przeszkolono 309 uczniów klas 5 i 6.  
- Również w SP 12 został przeprowadzony XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi 

– opisany powyżej w części „konkursy”. 
 
b) Dzień Różnorodności Biologicznej – szkoły podstawowe 

- „Zielone lekcje” odbyły się tym razem w  klasach 1 – 3 w szkołach:  SP 10, SP 5 i SP 
12. Uczestniczyło w nich 684 dzieci. 

 

c) Ekologiczne stoisko edukacyjne - podczas pikniku „Majówka rodzinna” na Osiedlu 
Górki. Na stoisku proponowane były kreatywne zajęcia  o przyrodniczej  z nagrodami.  
Dzieci wykonywały modele płazów i gadów z naturalnych surowców (z kamieni i glinki).                             
W zajęciach wzięło udział ok. 86 dzieci wraz z rodzicami. 

d) Akcja „Przygoda z przyrodą” – zajęcia młodego ekologa  -  PÓŁKOLONIE 2017 – 
Tegoroczna edycja akcji nawiązywała do Roku Wisły, ponownego przetwarzania 
surowców oraz zasobów przyrodniczych terenów w pobliżu poszczególnych szkół. - 
szkoły podstawowe. 

 
W ramach zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego: „zdrowe środowisko – zdrowy 
człowiek” oraz realizacji przez Gminę Miejską Tczew tematyki odpadowej zrealizowano: 

 
- Zajęcia  z  zakresu  edukacji ekologicznej. Uczniowie SP 7, SSP oraz SP 10 podczas zajęć 

terenowych pod okiem instruktora (specjalista z zakresu biochemii wody) zgłębiali 
temat „Co się kryje w kropli wody?”  – 257 uczestników. 

- Uczestnikom zaproponowano również zajęcia badawcze z entomologiem połączone                   
z grą terenową pn. „Bałagan w trawie – bioróżnorodność świata owadów i roślin”, 
podczas których dzieci prowadziły poszukiwania organizmów na terenach 
przyszkolnych. W tych warsztatach wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół.  Dla SP 11 – 
ze względu na deszczową pogodę – zaproponowano zajęcia w sali połączone z pokazem 
egzotycznych owadów.  – Ten temat realizowało razem 632 dzieci. 

- Tradycyjnie PEE wprowadza dzieci w świat recyklingu. Tym razem na zajęciach                        
o nazwie „Kreatywny recykling” uczestnicy dawali drugie życie plastikowym butelkom 
typu PET przerabiając je na świnki skarbonki lub inne interesujące przedmioty 
użytkowe. Celem zajęć było promowanie ekologicznych zachowań we własnych 
domach. Dzieci uczyły się postępowania z odpadami w praktyce.  Wykonane z butelek, 
kolorowych papierów, wstążek     i plasteliny przedmioty dzieci mogły zabrać do domu, 
a tam wdrażać dalej ciekawe pomysły w życie  – 490 uczestników. 

- Wyjazdowe zajęcia terenowe i edukacyjne : do  „Faktorii” w Pruszczu Gdańskim – 
zajęcia edukacyjne związane z historią Ziemi i powstawaniem bursztynu, leśniczówki                                 
w Szpęgawsku, gospodarstw ekologicznych w Osicach oraz w Krastudach,  rezerwatu 
przyrody „Ptasi Raj” na Wyspie Sobieszewskiej,  poznawanie interesujących gatunków 
drzew i krzewów w Arboretum w Wirtach oraz do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego                  
i Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Na wyjazdowe zajęcia terenowe 
wyjechały dzieci ze wszystkich szkół  – razem  sfinansowano lub dofinansowano 
wyjazdy dla  648 uczestników. 

 

Szkolenia dla koordynatorów selektywnej zbiórki - w lutym i we wrześniu 2017.  
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Zajęcia w terenie, wyjazdowe warsztaty ekologiczne  
 
- W wyjazdach do zielonych szkół w 2017 roku udział wzięło –  68  uczniów  - tym razem 

szkół podstawowych: SP 12 i SP 11. Uczniowie wyjeżdżali na pięcio- oraz trzydniowe  
warsztaty ekologiczne organizowane przez placówki finansowane przez WFOŚ                   
i GW.  

- Pozostałe wyjazdy wielodniowe miały charakter zwiedzania obszarów interesujących 
przyrodniczo np. Bieszczady, Kotlina Kłodzka, Słowiński Park Narodowy i in.  – 278 
uczniów z Gimnazjum nr 3, SP 8 i SP 12. 

- Wyjazdy na warsztaty edukacyjne do Arboretum w Wirtach, Centrum Hevelianum                     
w Gdańsku, Stacji Morskiej na Helu,  Planetarium, stacji ekologicznej i Młyna Wiedzy                     
w Toruniu, gospodarstwa ekologicznego w Drzewinie i.in. -  472 uczniów z Przedszkola 
„Chatka Puchatka”,  SP 11, SP 10, SP 5, Zespołu Szkół Katolickich, Gimnazjum nr 2  oraz 
Gimnazjum nr 1. 

- Wyjazdy grup uczniów na warsztaty do w/w placówek podczas zimowisk i półkolonii 
zostały uwzględnione w wyszczególnieniu przy zimowiskach i półkoloniach i nie są 
wliczone w tej sekcji. 

 
Dużą część wyjazdów jednodniowych zorganizowano dla klas o najlepszych wynikach w 

programie  odpadowym „Lider segreguje”.  

 

W 2017r. z różnych form edukacji ekologicznej oraz przeprowadzonych przez Pracownię 

Edukacji Ekologicznej programów  i kampanii skorzystało  11519 osób. W tym można 

wymienić (w zestawieniu z latami poprzednimi): 

 

 w 2015 
roku 

w 2016 
roku 

w 2017 
roku 

Zajęcia stacjonarne w Tczewie (w szkołach, 
przedszkolach) 

3774 3365 2343 

Warsztaty dla uczniów 1541 1116 1468 

Konkursy dla uczestników indywidualnych  921 1154 983 

Konkursy drużynowe 88 24 52 

Całoroczne programy „Lider segreguje” - promujące 
selektywną zbiórkę 

4296 4490 4319 

Akcje plenerowe, stoiska edukacyjne 143 103 86 

Zajęcia terenowe jednodniowe 2058 2068 1854 

Wyjazdy i warsztaty z edukacji ekologicznej 
wielodniowe 

140 93 346 

Szkolenia koordynatorów programów odpadowych 30 29 26 

Spotkania informacyjne (szkolni koordynatorzy) 52 48 42 

  RAZEM: 11519 

 
Sprzątanie świata :  4081 
 
RAZEM:  15 600  uczestników lub beneficjentów. 
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W zakresie utrzymania i zagospodarowania miejskich terenów zieleni : 
 
W ramach planowanych zadań dotyczących utrzymania miejskich terenów zieleni, 
realizowano zabiegi pielęgnacyjne, objęte zakresem prac ujętych w 4- letniej umowie na 
świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów wraz z utrzymaniem 
ciągów komunikacyjnych w obrębie obiektów zieleni oraz bezpośrednio do nich 
przylegających. 
 
W 2017 , w ramach   urządzania  terenów zielonych , zrealizowano m.in: 
 

• nasadzenie krzewów w rejonie ul. Armii Krajowej,     

• zabiegi pielęgnacyjne terenów zieleni, nieobjętych zakresem bieżącego utrzymania - łącznik 
ul. Topolowej i część al. Kociewskiej,    

• rekultywacja trawników ul. Grunwaldzkiej,     

• oczyszczanie terenu w pasie drogowym Osiedlu Suchostrzygi,   

• nasadzenie roślin na skwerze przy ul. Jurgo,     

• zagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Armii Krajowej,  

• wykoszenie odcinka wału wzdłuż ul. Czatkowskiej,    

• oczyszczenie i uporządkowanie skarpy wzdłuż ul. Iwaszkiewicza,   

• wykonanie kwietnika - studni z kamieni na terenie  Osiedlu Suchostrzygi,  

• wykonanie i ustawienie we wskazanych lokalizacjach 20 szt. ramowych stojaków 
rowerowych,      

• uporządkowanie terenu w rejonie ul. Grunwaldzkiej,    

• ustawienie  ławek we wskazanych lokalizacjach,   

• wymiana roślin ozdobnych w donicach na terenie Starego Miasta,   

• cięcia pielęgnacyjne i częściowa wycinka krzewów i zarośli w ciągu ścieżki przyrodniczej.
  
Ponadto w 2017 roku nadzorowano realizację zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją 
i odtwarzaniem zieleni na terenach miejskich; rozpatrzono 564 sprawy, w tym: 

• 316 dotyczących usunięcia drzew i krzewów, 

• 45 decyzji i 266 spraw dotyczących zgłoszeń usunięcia drzew, wydania zgody 
właścicielskiej i spraw wymagających przekazania do Starosty Tczewskiego, 

•  68 pozostałych spraw związanych z utrzymaniem zieleni, 

 
2.1.4.  Utrzymanie czystości i porządku w mieście 
 

W roku 2017 przeprowadzono na terenie miasta deratyzację. Koszt deratyzacji wyniósł ok. 
30 000,00 zł. Zwalczanie gryzoni polegało na wyeliminowaniu zagrożenia sanitarnego                    
z pomieszczeń i piwnic oraz wyłożenie trucizny w studzienkach przykanalikowych 
budynków i kanalizacji miejskiej.   
 
W miesiącu  sierpniu 2017 roku przeprowadzono konkurs na najładniej utrzymany dom, 
balkon, elewacja budynku, otoczenie. Środki budżetowe na ten cel wyniosły ok. 42 000,00 
zł.             
W konkursie udział wzięli mieszkańcy Miasta Tczewa. Zgodnie z zatwierdzonym przez    
Prezydenta Miasta regulaminem konkursu.  
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Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane zostały nagrody pieniężne, natomiast 
wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.  
 
Gmina Miejska Tczew w 2017 r. miała zawartą umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem 
Ochrony Zwierząt ANIMALS na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt                           
w Tczewie (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom) oraz wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt z terenu miasta Tczewa. W roku 2017 opiekę zapewniono 411 psom. Psy 
znajdujące się w schronisku utrzymywane są na koszt Gminy, ale również ze środków OTOZ 
ANIMALS. Całkowity koszt prowadzenia schroniska w roku 2017 ze środków gminnych 
wyniósł 240 000 zł. Zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miejskiej Tczew są oznakowane 
mikroczipem.  
 
W roku 2017 zabiegom kastracji i sterylizacji w schronisku poddano 155 psów.  
Do adopcji oddano 342 psy. Gmina finansowała również kastrację i sterylizację kotów                           
z terenu Gminy Miejskiej Tczew przeznaczając kwotę w wysokości ok. 21 000 zł. Kastracji i 
sterylizacji poddano ok. 151 kotów wolno żyjących. 
 

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 

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 

Jagiełły 1 - gimnazjum Nr 3 1 x 

Armii Krajowej 52 - 53 1 x 

Jurgo 1 x 

Jurgo 3-9 x 1 

Armii Krajowej - Jasińskiego 1 x 

Armii Krajowej 6-8 obok kontenera na śmieci 1 x 

Armii Krajowej - łącznik SP Nr 12 1 x 

Armii Krajowej przy budynku Nr 57 x 1 

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 
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Malczewskiego 1 x 

Głowackiego - Reymonta 1 x 

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 

Grunwaldzka x 1 

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 

 50 6 

 
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 2016 wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców o zabezpieczenie dla miasta Tczewa na 
2016 r. środków finansowych w wysokości 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację 
oraz utrzymanie miejsc pochówku i cmentarzy wojennych.  
W marcu 2017 r. 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 2017 rok 
 
W ramach udzielonej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (7 000,00 zł) i środków 
własnych (500,00 zł) zrealizowano następujące zadania: 
 

• remont opaski wokół pomnika na cmentarzu austriackim w Tczewie, w rejonie                                  
ul. Suchostrzygi Dworzec i  ul. Działkowej , 

• wykonano tablicę informacyjną dotyczącą historii cmentarza austriackiego w 
Tczewie,  
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• opłacono składkę za roczne ubezpieczenie miejsc pamięci narodowej, związanej z 
pochówkami wojennymi (cmentarnictwo wojenne) na terenie miasta Tczewa 
(pomniki, nagrobki, mała architektura). 

 

Ponadto ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Tczew zrealizowano zadanie pn.:                                  
- zagospodarowanie części terenu wraz z dojściem do cmentarza austriackiego w Tczewie.                  
 

Powyższe zadania remontowe zostały zrealizowane w części obiektów objętych opieką                   
i utrzymaniem na terenie miasta Tczewa, tj. na terenie cmentarza austriackiego, 
zlokalizowanego w rejonie ul. Działkowej / Suchostrzygi Dworzec. Ubezpieczenie pomników             
i nagrobków dotyczyło wszystkich obiektów związanych z pochówkami wojennymi, 
objętych opieką na terenie m. Tczewa, tj.: mogiły zbiorowej patriotów polskich z 1939r. na 
terenie cmentarza „Starego” przy ul. 30-go Stycznia, mogiły zbiorowej żołnierzy armii 
Hallera z 1920r. na terenie cmentarza „Starego” przy ul. 30-go Stycznia, 3 mogił zbiorowych 
żołnierzy polskich z 1939 r. na terenie cmentarza „Nowego” przy ul. 30-go Stycznia w 
Tczewie, cmentarza – mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 r. przy ul. 30-go 
Stycznia – Szkoły Morskiej oraz cmentarza austriackiego przy ul. Dworzec Suchostrzygi. 
 
Ponadto, w ramach 4-letniej umowy (2013-2017) na świadczenie usług w zakresie 
bieżącego utrzymania miejskich terenów zieleni, realizowane były prace dotyczące 
bieżącego utrzymania czystości pomników, grobów i pozostałych miejsc pamięci wraz z 
pielęgnacją zieleni, finansowane ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Tczew. 
 

Cmentarz Komunalny 
 

W 2017 roku Zarząd cmentarza komunalnego prowadzony był przez Pana Aleksandra 
Alchimowicza na podstawie umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 1991r. oraz późniejszych 
aneksów  Nr 1/02 z dnia 1 grudnia 2002 r., Nr 1/03 z dnia 2 czerwca 2003r., Nr 1/04 z dnia 
1 czerwca 2004 r., 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 2017 roku na cmentarzu komunalnym dokonano 263 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 roku 2016 - 266 
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W ramach prowadzonego zarządu cmentarzem, zarządca miał 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.  Dodatkowo zobowiązano zarządcę do bieżącego kontrolowania 
wszystkich pochówków realizowanych przez firmy pogrzebowe a szczególnie pod kątem 
przygotowania prac ziemnych. 
 
W 2017 r. wykonano projekt rozbudowy cmentarza komunalnego na sąsiedniej działce, 
ujętej zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
na teren cmentarza. Poszerzenie cmentarza zostało uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w 
Tczewie i pozytywnie zaopiniowane przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tczewie. 
Powstał również drugi segment kolumbarium z 24 niszami na urny. 
Od stycznia 2018 r. zarządzanie cmentarzem przejął Zakład Usług Komunalnych w Tczewie. 
 

2.1.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną   
 
- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
 
W 2017 roku nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji i konserwacji sieci energetycznej. 
 
W 2017 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła : 
 

1) uchwalę w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa. Dokument zgodnie z 
zapisami ustawy Prawo energetyczne, zawiera:  

• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
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energię elektryczną i paliwa gazowe;  

• propozycję przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 
i paliw gazowych;  

• ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i 
energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w 
odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z 
wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego;  

• propozycje możliwych do zastosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej  w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej; 

• analizę zakresu współpracy z innymi (sąsiadującymi) gminami. 
 

2) uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Miejskiej Tczew”. Na podstawie przedmiotowego opracowania Gmina Miejska Tczew 
będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania 
zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Gminy. 

 
Zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, iluminacji, zasilania 
przepompowni, zasilania imprez plenerowych, sygnalizacji świetlnej 
 
Koszt ogólny brutto -   2 030 129,67 zł   
 
Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 

 
- Łączna ilość punktów świetlnych                -   6 022 szt. 
-     Punkty świetlne będące własnością Gminy Miejskiej  -   4 047 szt.    
 
Konserwację w 2017r punktów świetlnych będących własnością   Gminy Miejskiej Tczew 
prowadziła ENERGA Oświetlenie Sopot Sp. z o.o.  

     Koszt  -         288827,81 zł 
 

-      Punkty świetlne będące własnością ENERGA 
 Zakład Oświetlenia Sopot sp. z o.o.    -     1 975 szt. 

        Konserwację prowadzi, ENERGA  Oświetlenie Sopot Sp. z o.o. 
                              Koszt  -  457678,20zł    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

2.1.7.  Drogi, ulice oraz organizacja ruchu drogowego 
  

Akcja „ZIMA” 
 

Partycypacja w kosztach Akcji Zima - na podstawie porozumienia ID.031.66.2016 z dnia 
1 grudnia 2016r., zawartego pomiędzy Powiatem Tczewskim i Gminą Miejską Tczew  
 
W okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 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 
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środków określonych w porozumieniu. W ramach postępowania o zamówienie publiczne 
na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa w 
sezonach zimowych 20116/2017 oraz w sezonach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020, ZUK 
wyłonił wykonawcę - „Bol - Trans” Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Rybakach. Z wykonawcą 
została zawarta umowa na świadczenie usług utrzymania dróg (jezdni) wraz z gotowością 
do prowadzenia akcji. 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).  
 
 Zestawienie dróg ujętych do zimowego utrzymania w okresie: styczeń – grudzień 2017r.  

 
 

 
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 
31.01.2017r. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zimowego utrzymania dróg (jezdni) w 
2017r., zużyto następujące ilości materiałów: sól drogowa – 960 t (o wartości 260 101,80 
zł), 
 
W 2017r. w zakresie dróg i  ulic  zajmowano  się: 
 

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

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

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

• kontrolowaniem zatwierdzonego oznakowania robót, metod ich wykonywania 

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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            i terminowości zajęć, 

• uzgadnianiem dokumentacji projektowych takich jak : wodno - kanalizacyjnych,  
            elektrycznych, telefonicznych, gazowych, drogowych oraz ogólnobudowlanych, 

• udziałem we wprowadzeniach i odbiorach robót inwestycyjnych prowadzonych  

• na terenie miasta przez różnych gestorów sieci, 

• kontrola spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz jego organizacją                              
w mieście, 

• prowadzeniem przeglądów bieżących ulic i obiektów mostowych oraz typowaniem  
robót do remontów, 

• prowadzeniem przeglądów gwarancyjnych po robotach inwestycyjnych, bieżących                            
i zajęciach pasa drogowego. 

 

Realizacja zadań  inwestycyjnych i remontowych w 2017 roku przedstawiała 
się następująco: 
 
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017r. 
Do realizacji przyjętych zostało łącznie 19 projektów w dwunastu okręgach: 

 
1. Budowa boiska do gry w siatkówkę o sztucznej nawierzchni-os. Staszica  

 
Zadanie nie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania                              
o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych wykonawca nie został 
wyłoniony ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych w budżecie 
miasta.  
 

2. Modernizacja skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie  
 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie wybudowano skocznię do 
skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej. 

 
3. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Jurgo  

 
W ramach zadania na terenie rekreacyjnym przy ul. Jurgo / H. Hass  w Tczewie 
zdemontowano stare wyeksploatowane drewniane ławki i kosze na śmieci a następnie 
zamontowane zostały nowe  ławki parkowe  -9 szt., oraz kosze na śmieci – 7 szt.  
 

4. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Armii Krajowej 8  
 
W ramach zadania na terenie rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej 8 i 10 w Tczewie 
zamontowane zostały ławki parkowe -4 szt., stojaki rowerowe- 3 szt. ,oraz kosze na 
śmieci – 2 szt.  
 

5. Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Jagiełły 2 
 

W ramach zadania rozbudowany został istniejący plac zabaw o dodatkowe  urządzenia 
zabawowe (wielofunkcyjny zestaw zabawowy wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz 
piaskownica betonowa).  
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6. Altana lub stół do gry w szachy, warcaby, chińczyka, stół do gry w piłkarzyki, mini 

skałka wspinaczkowa, panele edukacyjne, zjazd linowy  jako uzupełnienie placu zabaw 
przy ul. Akacjowej 

 
W ramach zadania rozbudowany został istniejący plac zabaw o dodatkowe urządzenia 
zabawowe  (zestaw wspinaczkowy typu linarium, zjazd linowy, mini skałka 
wspinaczkowa, ścianka aktywności z grą edukacyjną „papier , nożyce, kamień”, 
sprężynowiec sprawnościowy- gra „labirynt”, panel edukacyjny „zegar”, panel 
edukacyjny „kółko i krzyżyk”, stół do gry w piłkarzyki). Dodatkowo  rozbudowano  
ogrodzenie -60 mb. 
 

7.  Budowa placu zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy blokami Jagiełły 1 i 3 
 

W ramach projektu wybudowany został nowy plac zabaw (zestaw zabawowy 
wielofunkcyjny  wraz z  nawierzchnią bezpieczną, linarium –„piramida linowa”, ławki                       
z oparciem- 5 szt., tablica z regulaminem, kosz na śmieci- 2szt.) 
 

8. Plac bajkowy. Zabawa. Sport. Rekreacja 
 

W ramach projektu zamontowane zostały przy ul. Ch. Andersena urządzenia siłowni 
zewnętrznej (biegacz i orbitrek, wyciąg i krzesło, twister i surfer, wioślarz i prasa nożna 
prostownik i ławeczka drabinka i podciąg nóg, tablica z regulaminem) 
 

9. Teren rekreacji wypoczynku -Piotrowo 
 
W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa rewitalizacji parku 
zlokalizowanego na terenie dawnego folwarku u zbiegu ulic Piotrowo, Christiana 
Andersena i Kubusia Puchatka w Tczewie. 
  

10. Modernizacja i rozbudowa terenów zielonych wokół wieżowców przy  Al. Zwycięstwa 
19-20 oraz koło placu zabaw między blokami ul. Wyzwolenia 1-2 

 
W ramach zadania zagospodarowano tereny zielone poprzez nasadzenia zieleni, 
krzewów, kwiatów, budowę skalniaka, płotka. 
 

11. Zagospodarowanie i modernizacja terenów wokół wieżowca Al. Zwycięstwa 18 
poszerzenie miejsca parkingowego dla inwalidów przy wieżowcu Al. Zwycięstwa 19 

 
W ramach zadania zagospodarowano tereny zielone poprzez nasadzenia zieleni, 
krzewów, kwiatów, budowę skalniaka, płotka. Poszerzone zostało również miejsce 
postojowe przeznaczone dla inwalidów przy Al. Zwycięstwa 19 
 

12. “Kanonka”  Street Workout Park 
 

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

13. Rozbudowa i wymiana placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim- ul. Żeglarska 
 
W ramach projektu wymieniono na Bulwarze Nadwiślańskim na istniejącym placu zabaw  
drewniane i wyeksploatowane  urządzenia zabawowe na  nowe  zestawy zabawowe 
(wielofunkcyjny zestaw zabawowy „Dżungla”, zestaw wspinaczkowy „Piramida”, 
huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu „deseczka” i siedziskiem typu 
”koszyk”, huśtawka dwuosobowa typu „ważka” na sprężynie, huśtawka czteroosobowa 
typu „ważka”). 
 

14. Iluminacja świąteczna chodnika ul. St. Konarskiego od budynku nr 2 do pętli 
autobusowej 

 
W ramach projektu pozyskano iluminację świąteczną w formie elementów 
nalatarniowych, wykonanych z aluminium spawanym z uchwytami i oświetleniem w 
technologii LED, symbol DVP 02-14-006 – 10 szt. oraz wykonano na słupach 
oświetleniowych przy  ul. Konarskiego w Tczewie  instalację zasilającą tą iluminację. 
 

15.  Przebudowa chodnika ul. Stanisława Konarskiego od budynku nr 2 do pętli 
autobusowej 

 

W ramach projektu wykonano przebudowę chodnika przy ul. Konarskiego w Tczewie                    
o  łącznej powierzchni  379 m2.  Wykonana została nowa podbudowa oraz nawierzchnia 
chodnika. Zdemontowane zostały stare ławki betonowe- 3 szt. oraz zamontowano nowe 
ławki  z oparciem -4szt. 
 

16. Ogrodzenie działki pod świetlicę na os. Witosa 
 
W ramach projektu wybudowane zostało ogrodzenie o konstrukcji stalowej  systemowe 
–panelowe (panel stalowy o wysokości 150 cm, gr. drutu fi 5 mm ocynkowany , 
malowany proszkowo)  wraz z cokołem betonowym ( o wysokości 25 cm)  o długości 181 
mb i wysokości 175 cm . Ponadto zamontowane zostały dwie przesuwne bramy 
wjazdowe po 4mb  każda, oraz dwie furtki wejściowe po 1mb każda. 
 

17. Plac aktywności fizycznej dla młodzieży i dorosłych-siłownia zewnętrzna, ul. 
Fenikowskiego 

 
W ramach projektu zamontowane zostały przy ul. Fenikowskiego urządzenia siłowni 
zewnętrznej (biegacz i orbitrek, twister i surfer, jeździec i stepper, motyl i pajacyk, 
tablica  z regulaminem) 
 

18. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. E. Orzeszkowej od nr 1-7 wraz                                      
z pozwoleniem na budowę 
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W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa  przebudowy                              
ul. Orzeszkowej w Tczewie. 
 

19. Przebudowa placu zabaw w niecce na ul. Jedności Narodu w Tczewie 
W ramach zadania zamontowano zestaw zabawy będący kompozycją wież, zjeżdżalni, 
trapów, zestawów do przewrotów, mostków i innych elementów sprawnościowych. 
Wykonana została również nawierzchnia bezpieczna z piasku. 

 
Zadania realizowane poza budżetem obywatelskim : 
 

1. Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Łąkowej  – rewitalizacja 
 

W ramach projektu zrealizowano plac zabaw przy ul. Łąkowej. Wymieniono stare 
wyeksploatowane urządzenia zabawowe na nowe (wielofunkcyjny zestaw zabawowy                   
z dwiema wieżami wraz z nawierzchnią bezpieczną, huśtawka metalowa podwójna                       
z nawierzchnią bezpieczną, huśtawka wagowa podwójna, karuzela talerzowa                               
z siedziskami, piaskownica betonowa, bujaki sprężynowe, ławki z oparciem o konstrukcji 
stalowej, oparciem i siedziskiem drewnianym, kosze na śmieci stalowe, tablica 
regulaminowa). 
Ponadto wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 103 m2, 
oraz  ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1,2 m i długości 153 mb wraz                           
z dwiema furtkami wejściowymi szerokości 1m. 

 
W ramach zadania wykonano również plac do ćwiczeń fizycznych przy ul. Żuławskiej, na 
którym zamontowano zestaw urządzeń typu „street workout” (koła gimnastyczne, 
drabinka pionowa, drabinka pozioma, ścianka do stania na rękach, drążki na różnych 
wysokościach, ławka skośna, drążek żmijka, pole dance) 

 
2. Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Staszica 

 
Zadanie nie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania                            
o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych wykonawca nie został 
wyłoniony ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych w budżecie 
miasta.  

 
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ch. Andersena os. Bajkowe 

 
Zadanie nie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania                           
o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych wykonawca nie został 
wyłoniony ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych w budżecie 
miasta.  

 
4. Zagospodarowanie skweru przy Al. Zwycięstwa 

W ramach zadania  zmodernizowany został  plac zabaw na skwerze przy  Al. Zwycięstwa. 
Zamontowane zostały nowe urządzenia zabawowe (huśtawka wahadłowa podwójna                       
z nawierzchnią bezpieczną, wielofunkcyjny zestaw zabawowy z nawierzchnią 
bezpieczną, zestaw sprawnościowy z nawierzchnią bezpieczną, piaskownica 
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sześciokątna, huśtawka wagowa poczwórna, bujak sprężynowy rekin, tablica 
regulaminowa). Ponadto wyprofilowano teren oraz wykonane zostały nasadzenia 
zieleni, roślin ozdobnych. 
Przy ul. Żuławskiej wybudowano plac do ćwiczeń fizycznych, na którym zamontowano 
zestaw urządzeń typu „street workout” (koła gimnastyczne, drabinka pionowa, drabinka 
pozioma, ścianka do stania na rękach, drążki na różnych wysokościach, ławka skośna, 
drążek żmijka, pole dance, tablica informacyjna) wraz z nawierzchnią bezpieczną                          
i dojściem do placu.  

 
5. Rewitalizacja obiektów w obszarze zdegradowanym 

 
5.1  Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Elżbiety 19b wraz z otoczeniem 

na potrzeby mieszkańców. 
 
Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zakończono etap                         
I zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. W trakcie realizacji etap II zadania - wykonanie robót budowlanych, termin 
zakończenia robót  10.12.2018r. 
 

5.2 Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującej dwa budynki przy 
ul. J. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki. 
 

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono Część nr 1 – Projekt rewitalizacji budynku 
filii Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 – wartość brutto 150.060,00 
zł 
Uzyskano pozwolenie na budowę dla ww. zadania. 
Część nr 2 – Projekt rewitalizacji budynku Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy                    
ul. J. Dąbrowskiego 6 – wartość brutto 190.650,00 zł. Termin zakończenia                            
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę  do dnia 16.07.2018r. 
 
 

5.3 Kładka pieszo – rowerowa nad Kanałem Młyńskim  na obszarze osiedla Zatorze w 
Tczewie w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta 
i Zatorza w Tczewie”. 
 
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy kładki pieszo - 
rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie,                          
a następnie, w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, zrealizowano 
budowę kładki pieszo rowerowej.  Na dojazdach ułożono nawierzchnię betonową z 
kostki brukowej. 
 

5.4 Dokumentacja na przebudowę budynku przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie. 
 

Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z remontem budynku przy                 
ul. Podgórnej 8 w Tczewie za wartość 19.900,00 zł. Wydane zostało pozwolenie na 
budowę. Jedna ze stron postępowania złożyła odwołanie. Sprawa została 
przekazana do rozpatrzenia do Wojewody Pomorskiego, który uchylił zaskarżoną 
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decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.  
 

5.5 Dokumentacja na przebudowę pomieszczeń FIS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie. 
 
Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy pomieszczeń FIS w budynku 
przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie za kwotę 4 950 zł brutto.   

 
6. Wykonanie dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej na Osiedlu 

Witosa w Tczewie. 
 
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budynku użyteczności 
publicznej na Osiedlu Witosa. 
 

7. Dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni wód opadowych na kolektorach 
deszczowych. 
 
Wykonano dokumentację projektową dla budowy oczyszczalni wód opadowych 
odprowadzanych istniejącą kanalizacją deszczową z terenu miasta Tczewa do rzeki 
Wisły. 
 

8. Budowa oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego oraz miejsc parkingowych przy                    
ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej dokładki przy Kanale Młyńskim. 
 
W ramach zadania przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne oraz 
wykonano dokumentację archeologiczno – konserwatorską. Odebrano odcinek badań 
archeologicznych i przekazano teren do prowadzenia prac budowlanych, kolejny 
odcinek przeznaczony został do nadzoru archeologicznego sprawowanego w czasie 
prowadzenia inwestycji. 
 

9. Budowa zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 
 
W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla realizacji zadania 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” w 2018r.   
 

10. Remont schodów w Parku Miejskim w Tczewie. 
 
Przeprowadzono remont schodów terenowych w Parku Miejskim.  
 

11. Termomodernizacja  budynku  użyteczności publicznej –  Przedszkole Nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jodłowa 6 w Tczewie. 
 
Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola. W ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego wykonano roboty budowlane tj. docieplenie budynku, wymiana 
stolarki okienno – drzwiowej, remont instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych. 
 

12. Wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły 
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Podstawowej Nr 10 w Tczewie 
 
Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10. W ramach 
realizacji zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów, 
wymieniono okna w sali gimnastycznej, zamontowano wentylację mechaniczną na sali 
gimnastycznej, w miejsce istniejących w budynku lukwerów wstawiono nowe okna, 
zmodernizowano instalację C.O. (powstała nowa kotłownia z piecem na gaz ziemny, 
pozostawiono jeden kocioł z palnikiem olejowym jako awaryjne źródło ogrzewania, 
wymieniono grzejniki na nowe wyposażone w elektroniczne głowice termostatyczne), 
wymieniono bojlery elektryczne na pompy ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, 
wymieniono oświetlenie zewnętrzne budynku szkoły. 
 

13. Wykonanie termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej – Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Tczewie 
 
Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. W ramach realizacji 
zadania wykonano docieplenie części ścian zewnętrznych, wymieniono stare okna i 
drzwi, usprawniono funkcjonowanie wentylacji mechanicznej na stołówce,  
zmodernizowano instalację C.O. (wymieniono rury oraz grzejniki na nowe wyposażone 
w elektroniczne głowice termostatyczne), zmodernizowano instalację ciepłej wody 
użytkowej, wymieniono oświetlenie wewnętrzne budynku szkoły, wyremontowano 
wejście do szkoły. 
 

14. Wykonanie termomodernizacji  budynku  użyteczności publicznej – Gimnazjum nr 3 
w Tczewie (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 4) w Tczewie 
 
W ramach zadania trwają prace związane termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 
3. W ramach realizacji zadania wykonano docieplenie części ścian zewnętrznych oraz 
stropodachów, wykonano pokrycie dachowe z membrany EPDM nad salą 
gimnastyczną, trwają prace modernizacyjne instalacji C.O. wymieniono część rur i 
założono nowe grzejniki, trwają prace modernizacyjne dla instalacji elektrycznych – 
wymieniono część przewodów, zainstalowano nowe oprawy oświetleniowe w części 
obiektu, trwają prace modernizacyjne w rozdzielniach elektrycznych. 
Planowany termin realizacji całości zadania 30.07.2018r. 
 

15. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie 
 
W ramach zadania wybudowano nową salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej               
Nr 8.  Sala gimnastyczna przewidziana jest do realizacji zajęć z wychowania fizycznego 
dla uczniów szkoły. Hala mieści pełnowymiarowe boisko do koszykówki 28x15m,                        
3 boiska do siatkówki, niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, piłki nożnej 
halowej. Wysokość sali (7-9m) umożliwia rozgrywanie regulaminowych meczy w 
siatkówkę. Obiekt posiada trybuny składane segmentowe na min. 100 osób, salkę 
korekcyjną - pomieszczenie wielofunkcyjne do prowadzenia zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej, aerobiku. 
Dla użytkowników hali sportowej przewidziano zespoły szatniowe z węzłami 
sanitarnymi, z łazienkami dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne, 



 51 

szatnię z holem wejściowym, zaprojektowano też pomieszczenie dla trenerów z 
łazienką i zapleczem podręcznym, magazyn sprzętu sportowego, wydzielono 
pomieszczenie węzła cieplnego (dla GPEC Tczew), pom. porządkowe i socjalne.  
 

16. Wykonanie iluminacji świątecznej na os. Suchostrzygi. 
 

W ramach projektu pozyskano iluminację świąteczną - 33 szt. oraz wykonano na 
słupach oświetleniowych przy ul. Armii Krajowej i ul. Jagiellońskiej w Tczewie instalację 
zasilającą tą iluminację. 

 
17. Budowa sieci napowietrznej oświetlenia odcinka ul. Głowackiego w Tczewie. 

 
W ramach zadania wybudowano oświetlenie odcinka ulicy Głowackiego w Tczewie,   
ustawiono 14 latarni ulicznych.    

 
18. Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla 

Prątnica.  
 
W ramach zadania wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej od ulicy Sadowej (na 
wysokości Urzędu Pracy) do separatorów przy Kanale Młyńskim. Wykonano 6 studni 
oraz  212 mb kanalizacji deszczowej o średnicy  ø800mm za wartość  286.700,00 zł oraz  
43 mb przecisku sterowanego pod DK1 o średnicy fi 630mm za wartość 103.999,99 zł. 

 
19. Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ulicy Orkana w Tczewie. 

 
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową parkingu w Tczewie przy ulicy 
Orkana 3. 

 
20. Wykonanie muralu artystycznego. 

 
W ramach zadania wykonano murale na ścianach frontowych budynków przy ulicy Alei 
Zwycięstwa od strony ul. Wojska Polskiego. 
 

22. Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ul. Głowackiego w Tczewie. 
 

W ramach zadania wybudowano sieć oświetlenia odcinka ulicy Świętopełka w Tczewie,   
ustawiono 4 szt. latarni ulicznych.    

 

2.1.8. Gospodarka mieszkaniowa  
 

1.  Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej należały: 
 

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

gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym: 
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• przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego, 

• regulowanie stanu prawnego lokali mieszkalnych, 

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

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

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

• przygotowywanie materiałów na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
W 2017 roku przydzielono ogółem 23 mieszkania, w tym: 

• z listy rocznej        17 

• z listy budynków przeznaczonych do rozbiórki         6 
    z tego: 

          - lokali komunalnych                                                 2 
          - lokali socjalnych                                                         4                                                     
 
Ponadto wydano 32 skierowania do zawarcia umowy najmu, z czego: 

• 14  na podstawie uchwały Rady Miejskiej (m.in. dot. uregulowania przez lokatora 
zadłużeń  czynszowych w całości lub w ratach), 

• 18 w wyniku dokonania zamiany lokalu mieszkalnego  
     z tego: 
     - z urzędu           1 
     - pomiędzy lokatorami                        17 
 

W 2017 roku z listy rocznej skreślono jedną osobę, która zrezygnowała z ubiegania się o 
mieszkanie.  
Poza tym w 2017 roku wydano 7 skierowań do zasiedlenia lokalu socjalnego i 2 skierowania 
do zasiedlenia pomieszczenia tymczasowego.  
Na dzień 31.12.2017r. pozostały do realizacji 94 wnioski o przyznanie lokali socjalnych 
osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję z zajmowanego lokalu, w tym 10 wniosków 
przyjętych do realizacji w 2017 roku.  
Ponadto na dzień 31.12.2017r. pozostało do realizacji 10 wniosków o przyznanie 
pomieszczeń tymczasowych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję nie przyznając 
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, z czego 1 wniosek przyjęty do realizacji w 
2017 roku. 
W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wypłacono odszkodowania w 
wysokości ogółem  330.927,68 złotych, w tym na rzecz: 

• osób fizycznych                                                               45.230,40 zł 

• osób prawnych                                                              280.919,74 zł 

• koszty sądowe                                      3.642,50 zł 

• odsetki                                                                                1.135,04 zł 
  
W 2017r. na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych zostały 
zabezpieczone środki w wysokości 415.000 zł.  
 

W omawianym okresie wydano 2.070 decyzji w sprawie przyznania dodatku 
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mieszkaniowego,  w tym: 

• 1866 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 

• 138 o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, 

• 1 o wstrzymaniu wypłat dodatku,  

• 61 o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu dodatku, 

• 1 o odblokowaniu wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego 

• 1 o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, 

• 2 o uchyleniu decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i odmowa 
przyznania dodatku mieszkaniowego (pobrane kwoty dodatków do zwrotu). 

  
W 2017r. 5 osób złożyło odwołania od decyzji w sprawie przyznania dodatku 

mieszkaniowego, co stanowi 0,24%. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 4 decyzje utrzymało w mocy. Natomiast 1 
odwołanie znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym celem rozpatrzenia.  
 
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2017 r. wynosiła 2.627.909,47 zł.  
Z powyższej kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań: 

� komunalnych  1.119.921,42 zł, 
� spółdzielczych 584.714,06 zł, 
� innych 923.273,99 zł. 

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku zabezpieczono w budżecie miasta 
kwotę 3.000.000,- zł.  
W ciągu 2017 r. wypłacono ogółem 11.518 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek 
mieszkaniowy wynosił 228,16 zł. W 2017r. dodatki mieszkaniowe w 100% obciążały budżet 
miasta. 
  
W 2017 r. wydano 365 decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, z czego: 

• 359 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, 

• 6 decyzji o wygaśnięciu przyznania dodatku energetycznego. 

 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
wraz z kosztem wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2 % łącznej kwoty 
wypłaconych dodatków energetycznych wynosiła ogółem 22.704,01 zł, z tego : 
 

• kwota wypłaconych dodatków energetycznych ogółem wynosiła 22.258,83 zł, 

• koszt wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty 
wypłaconych dodatków energetycznych wynosił 445,18 zł.  

 
Za 2017r. otrzymaliśmy dotację celową na finansowanie wypłat dodatku energetycznego                        
w wysokości 26.397,- zł.   
 
W 2017 roku Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykonała 
następujące zadania inwestycyjno – remontowe: 
 
1. W maju 2017 roku przekazano plac budowy pod budynek komercyjny przy ul. Gen. 

Grota-Roweckiego 2. Zaprojektowano 43 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej  
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2 179,27 m2. Wykonawcą jest firma „Wald-Bud” Waldemar Derewońko z Elbląga. 
Sprzedano 43 lokale. 

2. W lipcu przekazano plac budowy pod budynek komercyjny przy ul. Gen. Bora-
Komorowskiego 3. Zaprojektowano 43 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej  
2 179,27 m2. Wykonawcą jest firma „Przyszłość” Piotr Wysocki z Malborka. Sprzedano 
43 lokale.  

3. 31 lipca zakończono budowę budynku komunalnego przy ul. Prostej 1J. W budynku jest 
18 mieszkań o łącznej powierzchni 683,16 m2. 19 września 2017 roku odbyło się 
oficjalne  przekazanie kluczy najemcom lokali. 

4. W 2017 roku wykonano kompleksowe remonty 36 pustostanów mieszkań komunalnych 
oraz przeprowadzono roboty zduńskie, związane z naprawą pieców i kominów, prace 
stolarskie związane z wymianą okien, a także roboty dekarskie, elektryczne, gazowe, 
sanitarne i ogólnobudowlane w innych lokalach i budynkach komunalnych.  

5. W grudniu wykonano dwa kojce śmietnikowe na osiedlu Staszica, przy ul. Stoczniowców 
oraz Za Portem 1 wraz z miejscami parkingowymi. 

6. We wrześniu 2017 roku z inicjatywy TTBS, Gmina Miejska w Tczewie złożyła do Banku 
Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie budownictwa komunalnego  
i socjalnego. BGK po weryfikacji wniosku pozytywnie zatwierdził bezzwrotną dotację  
w wysokości 2 mln zł. 

7. Na przełomie listopada i grudnia 2017r. został wyburzony budynek mieszkalny przy  
ul. Sambora 5. Planowane jest wybudowanie w tym samym miejscu budynku 
mieszkalnego o podobnym charakterze, nawiązującym do poprzednika. Powstanie ok. 
18 nowych mieszkań. W tej chwili trwa proces projektowy i pozyskiwania pozwolenia  
na budowę. 

 

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 dniach od 21 czerwca do 4 lipca 2017r. firma Meteor Sp. z o.o. wprowadziła do 
ruchu  (w uzgodnieniu z Zamawiającym) elektryczny autobus testowy SOR EBN 11, nr 
rejestracyjne SK 453LJ, rok produkcji 2017, 

 

• w grudniu 2017 r. nadzorowaliśmy wprowadzaną przez przewoźnika wymianę 2  
autobusów starych na nowsze, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
autobusy wycofane:                    
•••• MAN NL 202 nr rej. SO 2083H, nr boczny 733, rok produkcji 1998,   
•••• MAN NL 222 A102 nr rej. SM 62892, nr boczny 718, rok produkcji 1995,   

autobusy wprowadzone: 
•••• Mercedes-Benz Conecto nr rej. SM 89348, nr boczny 667, rok produkcji 2009, 
•••• MAZ 203 nr rej. SM 91684, nr boczny 359, rok produkcji 2013. 

Powyższe zmiany spowodowały, że na koniec roku średnia wieku autobusów nie 
przekroczyła 12 lat (zgodnie w zawartą umową i wymogami SIWZ).   
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W ramach nadzoru na komunikacją miejską przeprowadzono 63 kontrole prawidłowości 
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 33 411,63 
zł. 
 

Analiza danych z wykonania Umowy za 2017 rok 
 

Z przedstawionego przez przewoźnika materiału wynika, że suma kilometrów wykonanych 
w 2017 roku, zgodnie z umową o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego 
dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie, wyniosła: 1 443 646,4 km, co w stosunku do 
zaplanowanej ilości 1 447 769,2 km (niewykonanie 4 122,8 km) stanowi 99,72 % 
zaplanowanych kilometrów, natomiast liczba zaplanowanych kursów wyniosła 182 878                       
a wykonano 182 111 (niewykonanie 767 kursów), co stanowi 99,58 % zaplanowanych 
kursów. 
 

Poniższa tabela przedstawia ilości kursów i kilometrów zaplanowanych i wykonanych na 
poszczególnych liniach w 2017 roku 

Linia 
autobusowa 

Kursy plan rok  
Kursy 

niewykonane 
rok 

Kursy 
wykonane 

rok 
  

Kilometry plan 
rok 

Kilometry 
niewykonane 
w roku z winy 
przewoźnika 

Kilometry 
wykonane rok  

1 30 329 277 30 052   107 652,5 982,1 106 670,4 

2 10 002 28 9 974   103 833,0 262,6 103 570,4 

3 39 558 88 39 470   342 634,5 704,8 341 929,7 

4 36 037 73 35 964   370 560,3 599,4 369 960,9 

6 4 884 26 4 858   15 190,8 74,4 15 116,4 

7 9 967 17 9 950   115 780,0 163,3 115 616,7 

8 32 708 232 32 476   155 385,2 1 084,7 154 300,5 

12 9 169 13 9 156   105 574,7 129,4 105 445,3 

14 189 0 189   1 398,6 0,0 1 398,6 

17 10 035 13 10 022   129 759,6 122,1 129 637,5 

 182 878 767 182 111   1 447 769,2 4 122,8 1 443 646,4 

 
% 

niewykonanych 
kursów 

0,42%   
% 

niewykonanych 
kilometrów 

0,28%  

 

Poniższa tabela z przedstawieniem wskaźnikowych przychodów na poszczególne linie w 
roku 2017 r. wraz z wysokością dopłaty do wykonanych kilometrów – zgodnie                         
z umową 
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Linia 
auto
buso
wa 

Kilometry 
wykonane na 

linii w roku 

% udział 
linii w 
pracy 

przewozo
wej 

Przychód na linie - 
dane z systemu 

SEKAM 

% udział 
linii w 

przychoda
ch 

Dopłata do km 
miasto wg pracy 

przewozowej 

Sprzedaż 
biletów 

papierowych 

Wskaźnikowy 
przychód na linię 

1 106 670,4 7,39% 400 469,02 zł 8,46% 214 816,31 zł 94 225,50 zł 709 510,83 zł 

2 103 570,4 7,17% 261 855,36 zł 5,53% 208 573,42 zł 61 611,39 zł 532 040,17 zł 

3 341 929,7 23,69% 1 340 159,60 zł 28,30% 688 589,10 zł 315 323,30 zł 2 344 072,00 zł 

4 369 960,9 25,63% 1 399 234,17 zł 29,54% 745 039,24 zł 329 222,83 zł 2 473 496,24 zł 

6 15 116,4 1,05% 23 296,81 zł 0,49% 30 441,90 zł 5 481,46 zł 59 220,17 zł 

7 115 616,7 8,01% 308 795,38 zł 6,52% 232 832,65 zł 72 655,81 zł 614 283,84 zł 

8 154 300,5 10,69% 412 737,34 zł 8,71% 310 735,34 zł 97 112,09 zł 820 584,77 zł 

12 105 445,3 7,30% 264 311,33 zł 5,58% 212 349,16 zł 62 189,25 zł 538 849,74 zł 

14 1 398,6 0,10% 5 461,26 zł 0,12% 2 816,55 zł 1 284,97 zł 9 562,77 zł 

17 129 637,5 8,98% 319 661,70 zł 6,75% 261 068,19 zł 75 212,52 zł 655 942,41 zł 

  1 443 646,4 100,00% 4 735 981,97 zł 100,00% 2 907 261,86 zł 1 114 319,11 zł 8 757 562,95 zł 

 
Poniżej tabela z przedstawieniem  przychodów brutto z kart miejskich i biletów 
papierowych sprzedanych w kioskach i przez kierowców w autobusach w 2017 roku                   
(bez dopłaty z UM Tczew) 
 

Bilety papierowe (brutto) (METEOR) 

Miesiąc Rok 

Doładowania Karta 
Miejska i sprzedaż 

biletów w 
autobusach przez 

kierowców 
normalne ulgowe 

Suma łączna z Karty 
Miejskiej i biletów 

papierowych brutto 

styczeń  2017 413 677,25 zł 66 697,99 zł 37 129,01 zł 517 504,25 zł 

luty 2017 394 930,58 zł 41 214,57 zł 23 591,23 zł 459 736,38 zł 

marzec 2017 434 184,58 zł 69 438,32 zł 38 959,78 zł 542 582,68 zł 

kwiecień 2017 382 121,50 zł 71 118,59 zł 40 268,21 zł 493 508,30 zł 

maj 2017 405 261,54 zł 55 898,50 zł 30 952,00 zł 492 112,04 zł 

czerwiec 2017 378 085,68 zł 63 753,68 zł 43 203,92 zł 485 043,28 zł 

lipiec 2017 340 505,50 zł 31 195,19 zł 19 407,78 zł 391 108,46 zł 

sierpień 2017 323 194,00 zł 60 273,15 zł 34 567,50 zł 418 034,65 zł 

wrzesień 2017 443 940,55 zł 49 362,03 zł 28 765,57 zł 522 068,15 zł 

październik 2017 446 111,97 zł 62 866,25 zł 36 153,25 zł 545 131,47 zł 

listopad 2017 415 607,58 zł 91 404,24 zł 50 063,86 zł 557 075,68 zł 

grudzień 2017 358 361,24 zł 41 999,65 zł 26 034,85 zł 426 395,74 zł 

 Suma 4 735 981,97 zł 705 222,16 zł 409 096,95 zł 5 850 301,08 zł 
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Wykres przychodów z doładowań Kart Miejskich i biletów papierowych z autobusów                            
w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku 
 

Przychody z biletów w latach 2016 - 2017
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Przybliżona liczba przewiezionych pasażerów przypadająca na poszczególne linie 
komunikacyjne w 2017 r. wg. % udziału linii w przychodach. 

Zestawienie ilości przewiezionych pasażerów w 2017r. 

Linia 
autobusowa 

Kilometry 
wykonane na linii 

w roku 

% udział linii w 
przychodach 

Wskaźnikowa ilość 
przewiezionych 

pasażerów 

1 106 670,4 8,46% 457 521 

2 103 570,4 5,53% 299 160 

3 341 929,7 28,30% 1 531 082 

4 369 960,9 29,54% 1 598 572 

6 15 116,4 0,49% 26 616 

7 115 616,7 6,52% 352 787 

8 154 300,5 8,71% 471 537 

12 105 445,3 5,58% 301 966 

14 1 398,6 0,12% 6 239 

17 129 637,5 6,75% 365 201 

  1 443 646,4 100,00% 5 410 681 
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Poniższa tabela przedstawia ilości przewożonych osób na przestrzeni ostatnich 6 lat. 

Ilość przewiezionych pasażerów w komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 2012 - 2017 

Rok Ilość pasażerów 
Porównanie % rok 

do roku 
Różnica 

Porównanie % do 
2012 

Różnica do 
roku 2012 

2012 5 686 947 100,00%   100,00%   

2013 5 839 306 102,68% 152 360 102,68% 152 360 

2014 5 771 797 98,84% -67 510 101,49% 84 850 

2015 5 548 016 96,12% -223 781 97,56% -138 931 

2016 5 521 315 99,52% -26 701 97,09% -165 631 

2017 5 410 681 98,00% -110 635 95,14% -276 266 

 

Analizując jednocześnie powyższe tabele wynika, że w 2017r. przewieziono o około 110 635  
pasażerów mniej niż w 2016 r. i utrzymuje się tendencja malejąca. 
Wykres porównujący ilość przewiezionych pasażerów w latach 2012 – 2017 

Ilość przewiezionych pasażerów komunikacji miejskiej w Tczewie w latach                

2012 - 2017
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Poniżej przedstawiamy także tabelę o ilości zarejestrowanych pasażerów wg. ilości przejechanych 
przystanków (dane z odbić kart miejskich).  

 

Ilość przewiezionych pasażerów w 2017r. według ilość przejechanych przystanków - tylko osoby, które 
odznaczyły swoje wejścia i wyjścia w autobusie 

Ilość przystanków Razem pasażerów sumy % 

0 494 

1 65 172 

2 169 446 

3 198 088 

433 200 31,44% 

4 194 795 

5 169 960 

6 138 987 

7 111 274 

8 84 154 

9 60 256 

10 50 006 

11 37 316 

12 28 498 

13 20 557 

14 11 617 

15 8 258 

16 7 042 

17 5 182 

18 4 195 

19 2 268 

20 1 755 

21 1 451 

22 1 357 

23 1 151 

24 1 095 

25 683 

26 743 

27 628 

28 521 

29 440 

30 251 

31 204 

32 97 

33 25 

34 17 

944 783 68,56% 

 1 377 983 1 377 983 100,00% 
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2.1.10. Edukacja publiczna 
 

W 2017 roku prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem samorządowych 
placówek oświatowych, w tym m.in.: 

 
w zakresie oświaty i wychowania : 

 

• analizowano oraz zatwierdzono, przedstawione przez dyrektorów placówek, 
projekty organizacyjne szkół i przedszkola na rok szkolny 2016/2017 (od stycznia do 
sierpnia 2017 r.)  i 2017/2018 ( od września do grudnia 2017 r.), 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 2017 r. nauczania indywidualnego                    
171 osobom, w ilości 1759 godzin tygodniowo), 

• dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Punktu 
Przedszkolnego „Domek Przedszkolaka Montessori” na Przedszkole Niepubliczne 
„Domek Przedszkolaka Montessori”, 

• dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Szkoły Podstawowej 
w Tczewie przy ul. Warsztatowej 4, 

• dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Szkoły Podstawowej 
dla Dorosłych w Tczewie przy ul. Warsztatowej, 

• dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Niepublicznego 
Przedszkola „Pan Słonik2”, 

• wykreślono z rejestru żłobków i klubów dziecięcych żłobek Nr 39 Pozytywnych 
Inicjatyw w Tczewie (wykreślono z dniem 26 września 2017 r.),  

• na bieżąco kontrolowano spełnianie obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat, 

• na okres od stycznia do czerwca 2017 r. wydano 541 pozytywnych decyzji                  
w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, natomiast na okres od 
września do grudnia 2017 - 495 pozytywnych decyzji, w tym 6 na zasiłek szkolny 
oraz 14 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                  
18 upoważnień), 

• przygotowano następujące materiały : 
� informacja dotycząca naboru dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 

2017/2018, 
� podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2017, 
� informacja w sprawie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych                     

na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 r.,  
� analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018,  



 61 

� raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 
2016/2017, 

� informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 
2016/2017, 

� informacja z realizacji w 2016 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, 

� informacja z realizacji przyznanych stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce 
w 2016 r., 

� informacja z przebiegu Nieobozowej Akcji Lato 2017, 
� informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, 
� informacja z realizacji funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli       

w 2016 r. 
 
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  - 15  nauczycieli, 

• przygotowano 13 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 45-lecia Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mikołaja Kopernika, 12 
nagród    z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

• wystawiono 26 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom 
zatrudnionym w poprzednich strukturach organizacyjnych oświaty na podstawie 
dokumentów znajdujących się w archiwach Urzędu Miejskiego w tym wyjaśnienia 
do wcześniej wystawionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

• prowadzono sprawy związane z organizacją przeprowadzenia konkursów na 
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 8, 
Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 12, 

• 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 22 nagrody pieniężne 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, 

• pozyskano środki na realizację programów rządowych: 
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� wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych na 
łączną kwotę 44 011 zł, 

� zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna 
Tablica” na łączną kwotę 126 000 zł, 

• pozyskano środki w ramach rezerwy subwencji oświatowej: z tytułu wyposażenia 
szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowowybudowanych obiektach 
oświatowych (sala gimnastyczna w SP8 - na kwotę 40 000 zł, z tytułu remontów 
bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) 
przez JST, funkcjonujących w roku 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od 
września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe na łączną kwotę 52 375 zł, z 
tytułu dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych od września 2017r. 
przekształcanych w szkoły podstawowe na łączną kwotę 69 456 zł, z tytułu 
doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych 
(dotowanych ) przez JST na łączną kwotę 84 009 zł, 

• 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 2017r. „Bezpłatny podręcznik” na łączną kwotę  794 126,19 zł 

• dokonano zapotrzebowania, podziału oraz rozliczono dotację na realizację 
„Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” na 
kwotę 19 109,94 zł, 

• dokonano comiesięcznych zapotrzebowań, podziału i rozliczenia środków w zakresie 
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych na 
łączną kwotę 524 105,72 zł; udzielono dofinasowania 57 pracodawcom dla 78 
młodocianych pracowników, 

• nadzorowano organizację zimowego i letniego wypoczynku w mieście dla dzieci                   
i młodzieży tczewskich szkół pn. „Nieobozowa Akcja Zima 2017” i „Nieobozowa 

Akcja Lato 2017”, 

• prowadzono sprawy związane z przekazaniem środków finansowych organizatorom 
wypoczynku oraz ich rozliczeniem, 

• 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  w zakresie comiesięcznego refundowania rodzicom kosztów 
dowozu dzieci do szkół, (umowy) oraz współpracowano z firmą zajmującą się 
przewozem osób niepełnosprawnych w zakresie dowozu uczniów do szkół, 

• wydano 84 decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników, w tym 2 decyzje negatywne, 
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• 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,  

• przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Zapewnienie 
dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, 
będącym mieszkańcami miasta Tczewa, na warunkach takich jak w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew”. W wyniku tego konkursu 
wyłoniono trzy oferty tj. Przedszkole Niepubliczne „Jodełka”, Przedszkole 
Niepubliczne „Chatka Puchatka” oraz Przedszkole Niepubliczne „Siedem Darów”. 

• koordynowano realizację projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020; przygotowano dokumenty merytoryczne niezbędne do przeprowadzenia 
zamówień publicznych na: 
� dostawę pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć kształtujących 

kompetencje cyfrowe w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
Gminy Miejskiej Tczew, 

� dostawę pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć językowych w ramach 
projektu: „Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew”, 

� dostawę pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-
przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy 
Miejskiej Tczew, 

� dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w ramach projektu: „Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy 
Miejskiej Tczew”, 

� dostawę pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu: „Sięgnijmy po więcej - 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z 
terenu Gminy Miejskiej Tczew”, 

� świadczenie usług transportowych polegających na dowozie uczniów ze szkół na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew na wyjazdowe zajęcia edukacyjne wraz z kursem 
powrotnym. – obsługa zajęć wyjazdowych organizowanych w ramach projektu 
pn.: „Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew”, 

� usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i 
opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: „Sięgnijmy po więcej - rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
Gminy Miejskiej Tczew”. 
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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: 
Ponadto współorganizowano różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, w tym 
m.in.: 
 

• Festiwal im. Grzegorza Ciechowskiego,    

• Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, 

• Organizacja uroczystości 1 września, 

• Tczewskie Święto Plonów, 

• Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

• Miss Mister Złotego Wieku, 

• Zabawa karnawałowa dla dzieci z oś. Górki. 
 

w zakresie sportu : 
 
Podejmowano i koordynowano zadania z zakresu kultury fizycznej: 

• przyznano 34 nagrody Prezydenta Miasta Tczewa zawodnikom i trenerom 
za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 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 
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 LA – MKS Sambor, 
� Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych – UKS Dwójka, 
� Mistrzostwa Europy Weteranów w Rzutach – Grzegorz Tyrolski, 
� Mistrzostwa Polski Juniorów w piłce ręcznej – MKS Sambor, 
� Mistrzostwa Polski Kobiet U-19 – Pogoń Tczew 
� Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu – UKS Dwójka, 
� Mistrzostwa Europy w Radio orientacji Sportowej, 
� Mistrzostwa Polski w LA – MKS Sambor, 
� Eliminacje do Mistrzostw Europy w biegach przełajowych – MKS                        
       Sambor, 
� Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym – Szkoła Podstawowa nr 

10, 
� Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym – Szkoła Podstawowa nr 

11, 
� Mistrzostwa Polski w 10-boju – MKS Sambor 
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� Mistrzostwa Polski Juniorów – Zuzanna Golicka, 
� Mistrzostwa Świata w Karate – KS Senshi.  

 
w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Emerytów i Rencistów : 

 
W 2017 roku  ZFŚSNEiR  miał do dyspozycji  kwotę  634 472,33 zł z 5% odpisu 
pobieranych przez nauczycieli emerytur i rent oraz środków niewykorzystanych w 2016 
roku, z czego: 
na Fundusz Socjalny przeznaczono            346 940,12 zł  
na Fundusz Mieszkaniowy przeznaczono  240 090,70 zł 

 
W 2017 roku uprawnionych do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli będących emerytami, rencistami było 355 osób. Ze świadczeń skorzystało 
350 osób. 
Zarejestrowanych zostało 2095 wniosków; w ramach Funduszu Socjalnego Komisja 
Socjalna przyznała 1478 świadczeń, na łączną kwotę 345 576,17 zł: 
zapomoga zdrowotna                 74 700 zł 
zapomoga wielkanocna                     4 450 zł 
zapomoga losowo / bytowa             1 500 zł 
zapomoga jubileuszowa                25 800 zł 
zapomoga na Święta Bożego Narodzenia        95 500 zł 
wczasy „pod gruszą”                    95 550 zł 
dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego            11 549,63 zł 
dofinansowanie do sanatorium                           1 828,39 zł 
dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, zajęć sportowych            7 125,75 zł 
dofinansowanie do „Dnia Nauczyciela”                                                                 7 200,00 zł 
dofinansowanie do wycieczek i działalności kulturalnej                                  20 372,40 zł 

 
Emeryci i renciści ZFŚSNEiR  skorzystali z wyjazdu zorganizowanego do Jarosławca    
/27.05. – 03.06.2017r./.  
We wrześniu odbyła się wycieczka w Pieniny / Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn, 
Nidzica, Dębno, Szczawnica, Zakopane, Częstochowa /. 
Brali również udział w wyjściach do teatru i na koncerty: 
Koncercie Noworocznym w CKiS w Tczewie z udziałem Jacka Wójcickiego, Mieczysława 
Szcześniaka, Zbigniewa Wodeckiego oraz Harcerskiej Orkiestry pod dyrekcją Magdaleny 
Kubickiej – Netka 
Ergo Arena  Gdańsku – Sopot  w koncercie Noworocznym Golec Orkiestra 
Teatrze  Muzycznym w Gdyni w sztuce „Być jak Elizabeth Taylor” 
Ergo Arena  Gdańsku – Sopot  w balecie: Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili” 
Teatrze Muzycznym w Gdyni w spektaklu „Dzwonnik Notre de Paris” 

 
Dzień Nauczyciela dla emerytów i rencistów ZFŚSNEiR uczczono spotkaniem                                      
w Restauracji „Piaskowa”. 
Nagrodzonych zostało 50 jubilatów obchodzący swoje 70, 75, 80, 85, 90 - lecie. 
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W ramach Fundusz Mieszkaniowego udzielono 42 pożyczek na cele mieszkaniowe           
w łącznej kwocie 206 500 zł. 
W 2017 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów. 

 

2.1.12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
W 2017 roku prowadzono zadania związane ze  współpracą z organizacjami pozarządowymi 
oraz zadaniami związanymi  z trybem udzielania dotacji na realizację zadań własnych gminy 
w zakresie edukacji, wychowania, opieki, kultury, sportu, kultury fizycznej i ochrony 
zdrowia; w tym 

• prowadzeniem dokumentacji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
    a) przyjmowaniem i kompletowaniem wniosków, 
    b) sporządzaniem umów, 
    c) opracowaniem jednostkowych planów finansowych, 
    d) czuwaniem nad terminowym rozliczeniem, 
    e) opracowywaniem informacji o realizacji programu współpracy pomiędzy   
        samorządem miasta Tczewa a organizacjami pozarządowymi. 

• kontrolą nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków i rozliczaniem dotacji 
przyznanych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe. 

• prowadzeniem ewidencji organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew. 

 
W 2017 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 155.000,00 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 285.000,00 zł.; 
5) obchody Narodowego Święta Niepodległości na kwotę 15.000,00 zł; 
6) kultury fizycznej i sportu na kwotę 506.000,00 zł; 
7) upowszechniania turystyki na kwotę 5.000,00 zł;  
8) 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 
prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem 
alkoholowym i narkomanii i ich rodzin na kwotę 25.000,00 zł; 

• zad.  E organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup 
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„ryzyka”prowadzonych przez organizacje pozarządowe na kwotę 8.300,00 zł; 
9) edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 65.000,00 zł; 
10) przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Bezpieczne wakacje w mieście i w 

plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie na 
kwotę 75.000,00 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału i rozliczenia dotacji dla organizacji 

pozarządowych zostały przedstawione Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu maju br. 

       
2.1.13. Opieka społeczna i zdrowie 
 
1. W zakresie opieki społecznej 
 
Zadania z zakresu opieki społecznej wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tczewie. Wsparciem systemu pomocy społecznej wynikającego z ustawy o pomocy 
społecznej i ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” objęto  w 2017 roku – 2.144 rodzin składających się z 4.553 osób (  7,91 % 
ogółu mieszkańców ). 
 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS zostało przedstawione Radzie Miejskiej w 

Tczewie na sesji w miesiącu kwietniu 2018  roku. 

 
2. W zakresie zdrowia  
 
W roku 2017 Urząd Miejski w Tczewie udzielił pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 
na dofinansowanie następujących programów:  
1. Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka HPV „Chronię życie 

przed rakiem” w wysokości 20.000,- zł dla mieszkańców miasta Tczewa – zaszczepiono 
127 osób; 

2. „Recepta na raka” Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc wśród mieszkańców 
powiatu Tczewskiego w wysokości 20.000,- zł dla mieszkańców miasta Tczewa – 
konsultacji pulmonologicznej udzielono 100 osobom. 

 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  
 
Zgodnie z Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca 2014r. gmina została 
zobowiązana do realizacji programu ,,Karta Dużej Rodziny”. Aktualnie obowiązującym 
aktem normatywnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 
Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1832). 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 
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finansowanie programu.  
W okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. przyjęto 161 wniosków o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny (w tym 104 wnioski o dodanie nowej rodziny), łącznie wydano 565 
kart. 
W 2017 rok Gmina Miejska Tczew otrzymała dotację celową na realizację rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 1.510,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku 
ogólny koszt realizacji programu przez Gminę wyniósł 1.510,00 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 20 Instytucji oferujących rabaty. 
W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wnioski o przyznanie karty złożyło 162 rodziny 
wielodzietne (w tym 95 wniosków o dodanie nowej rodziny). Łącznie wydanych zostało 783 
karty. 

 
Ponadto w 2017r. koordynowano działalność wynikającą z gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w tym między innymi: 

• zapewniono obsługę organizacyjną pracy GKRPA, 

• przyjmowano wnioski o skierowanie na przymusowe leczenie osób uzależnionych 
od alkoholu, 

• prowadzono nadzór i kontrole w zakresie rozliczeń i zasadności wydatkowanych 
środków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych znajduje się w punkcie 3 niniejszego sprawozdania. 

 
Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r. było przedmiotem obrad sesji Rady 

Miejskiej w miesiącu marcu  2018r. 
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2.1.14. 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. 
 
 Szczegółowe informacje i sprawozdania 

• Komendy Powiatowej Policji w Tczewie o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie 

miasta Tczewa za 2017 rok,  

• z działalności Straży Miejskiej za 2017 rok, 

• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 
pożarowego miasta Tczewa za 2017 rok, 

• Prokuratury Rejonowej w Tczewie o  stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 
2017 rok 

 

zostały  przedstawione na sesji Rady Miejskiej w Tczewie poświęconej bezpieczeństwu i    
porządkowi publicznemu w miesiącu maju 2018 roku – w punkcie 10 porządku obrad sesji. 
 

2.1.15. Promocja i polityka informacyjna 
 
W 2017 roku w ramach promocji, polityki informacyjnej i współpracy z mediami 
prowadzone były różnego rodzaju działania, które można podzielić na : 
 
Zadania dot. współpracy z mediami: 

• realizacja polityki informacyjnej miasta, 

• bieżące informowanie prasy o działaniach prezydenta i samorządu miasta, 

• przygotowywanie i prowadzenie konferencji prasowych, 

• utrzymywanie stałych kontaktów z lokalnymi i regionalnymi mediami, 

• przygotowywanie odpowiedzi prezydenta i odpowiadanie na pytania mediów,  

• przekazywanie mediom serwisu prasowego,  

• monitorowanie informacji w mediach nt. samorządu miasta,  

• przygotowywanie sprostowań, polemik, wyjaśnień do informacji medialnych, 

• współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w celu sprawnego i rzetelnego 
przekazywania informacji mediom. 

 
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, 
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• 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  
� newsletter www.wrotatczewa.pl 
 

„Panorama Miasta” 
 

„Panorama Miasta” to ukazujący się od 1993r. bezpłatny biuletyn informacyjny samorządu 
miasta Tczewa. Wydawana jest co miesiąc, za wyjątkiem lipca. W 2017r. 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, zmianach w prawie lokalnym.  
Zawartość merytoryczna pisma jest każdorazowo konsultowana z Radą Programową 
„Panoramy Miasta” w skład której w 2017 r. wchodzili: 
� Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący Rady Programowej, wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej (Klub Radnych PnP) 
� Adam Urban – z-ca prezydenta Tczewa 
� Mieczysław Matysiak (Klub Radnych PiS), którego w czerwcu 2017r. zastąpił Józef 

Cichon (Klub Radnych PiS) 
� Rajmund Dominikowski (radny PO) 
� 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, m. in. gminnych jednostek organizacyjnych, placówek handlowych, 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Biuletyn jest wysyłany do związanych z Tczewem osób i instytucji na terenie całego kraju i za 
granicę. Otrzymują go: honorowi obywatele Tczewa, przedstawiciele miast partnerskich, 
redakcje znanych periodyków, media lokalne i wojewódzkie oraz inni zasłużeni dla miasta 
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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.  
Na stronie głównej znajdują się aktualności dotyczące miasta i samorządu Tczewa. Jest też 
film o Tczewie, wirtualny spacer po mieście oraz wirtualna mapa. Portal zawiera podstrony 
tematyczne: 
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.  
Na stronie internetowej umieszczone zostały informacje na temat ciekawych miejsc                           
w Tczewie, miast partnerskich Tczewa, liczby ludności Tczewa, hejnał miasta, informacje 
dla rowerzystów, działań związanych z polityką rowerową,  rewitalizacji, bezpieczeństwa, 
elektroniczna wersja ,,Panoramy Miasta”, miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, Systemu 
Informacji Przestrzennej (SIP) itd. 
 

Konferencje prasowe i serwisy informacyjne 
http://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. W razie potrzeby informacje 
przekazywane są na bieżąco (poza konferencjami). Otrzymują je: 

• „Polska. Dziennik Bałtycki”,  

• „Gazeta Tczewska”,  

• „Gazeta Wyborcza”,  

• „Wieści z Kociewia”, 
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• „Kociewski Kurier Tczewski”, 

• Radio Gdańsk,  

• Radio Tczew 

• Radio Głos,  

• Radio Plus, 

• Radio RMF FM, 

• Radio Zet, 

• Radio Malbork 

• TVN, 

• TV Polsat, 

• TVP Gdańsk,  

• Telewizja Tetka,  

• 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.  
Z Radiem „Głos” oraz Telewizją TeTka w 2017r. podpisane zostały umowy o współpracy     
w zakresie przekazywania informacji.  
Biuro Rzecznika Prasowego bierze udział lub  redagowaniu bądź przygotowuje informacje  
do dodatków tematycznych, reklamowych ukazujących się w gazetach i czasopismach,            
a dotyczących Tczewa. 
 
W 2017 roku  Prezydent Miasta  Tczewa udzielił patronatu w następujących imprezach:  

• VI Masters Meeting, 

• Gala Finałowa Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku, 

• Konferencja naukowa IV Forum Przestrzenie Miejskie, 

• Wieczór poetycko- muzyczny, promocja książki „Wyznania Piotrusia Pana”,  

• Wernisaż II części wystawy „Wisła w dziejach Polski”, 

• III Festyn Przedszkolaka, 

• III Powiatowa Gimnazjada Wiedzy, 

• XXI Turniej Sportowo – Rekreacyjny Przedszkoli,  

• Obóz językowy z językiem angielskim, 

• Festyn z okazji Dnia Dziecka, 

• II Tczewski Festiwal Gitarowy, 

• Majówka rodzinna na Górkach, 

• XV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, 

• XXII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. J. Kruży, 
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• Tczewski Konkurs Recytatorski „Mój ulubiony wiersz”, 

• Rajd Eastern Classics on Tour, 

• II Międzynarodowe Warsztaty Regionalne dla Muzeów z Europy Północnej, 

• VII Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych „UnderGramy”, 

• Publiczna Zbiórka Pieniędzy „Ogród Nadziei 2017”, 

• XIII Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”, 

• X Konkurs fotograficzny „Wakacje z aparatem”, 

• Przegląd Gwary Kociewskiej „Kociewski Skowrónek”, 

• Święto Ulicy 2017, 

• Rodzinny dzień dziecka – Caritas 

• Vistuliada – Międzynarodowy Spływ Wisłą,  

• Powiatowa Spartakiada Seniorów, 

• I Maraton Powiatu Tczewskiego Szlakiem Doliny Dolnej Wisły, 

• III Kociewskie Targi Wydawnicze, 

• X Festiwal Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego, 

• XXVII Uliczny Bieg Sambora, 

• Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych,  

• Tczewski Festiwal Zdrowia „Zdrowo i bez nałogów”, 

• Tczewska Liga Strzelecka 2017/2018, 

• Dzień Zdrowia, 

• Orszak Trzech Króli, 

• Dzień Integracji, 

• Jubileusz 70-lecia Szkoły Muzycznej, 

• Tczewski Bal Świętych, 

• VII Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych, 

• Festiwal Muzyki Filmowej, 

• Kociewskie Pióro 2017, 

• VI Kociewska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. 
 
W 2017 roku w ramach działań promocyjnych współpracowano m.in. z : 

• Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie”, 

• Fabryką Sztuk, 

• Tczewskim Towarzystwem Kulturalnym "Brama" , 

• Kociewskim Kantorem Edytorskim, 

• Centrum Kultury i Sztuki, 

• Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji, 

• Hufcem ZHP, 

• Organizacjami pozarządowymi. 
 
W okresie sprawozdawczym zakupiono następujące publikacje dotyczące miasta i regionu 
m.in.:  

� Książka „Dawny Tczew” P. Zieliński, Ł. Brządkowski, 
� Kolorowanka „Z wróżką Samborką po Tczewie”, 
� Wydruk folderów miejskich, 
� Album Tczewski. Fotografie po 1945r. cz. 4 – J. Golickiego, 
� Książka „Bradziaga znaczy obieżyświat” J. Jarosika, 
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� Książka „165 lat kolei w Tczewie”, 
� Książka „Poezje 462 utwory zebrane” R. Landowskiego, 
� Książka „Port morski w Tczewie w okresie II RP” S. Sarnowskiego.  

 
 
Materiały promocyjne przygotowane i rozdysponowane były na imprezy kulturalne, 
sportowe, plastyczne i inne odbywające się w mieście: 

• Aukcje i loterie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

• Konkurs wiedzy o Tczewie – I LO, 

• Zabawa karnawałowa na Górkach, 

• Zabawy i konkursy walentynkowe dla seniorów – MOPS, 

• Turystom z Klubu Turystyczno – Krajoznawczego „Trsov” 

• Mecz koszykówki - TALK z ZetGieBe 

• Mecz matematyczny – I LO, 

• Mecz matematyczny – Liceum Katolickie, 

• Obchody Roku Sienkiewiczowskiego – Uniwersytet III Wieku, 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej - MKS Gryf, 

• Bieg karnawałowy w ramach Parkrun - PCS, 

• Koncert i turniej charytatywny na leczenie K. Pastwy, 

• Festiwal Szkół Polonijnych w USA, 

• Konkurs plastyczny, fotograficzny i literacki na obchody Roku Wisy – Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka, 

• Bieg morsów i zawody na kąpielisku – Tczewski Klub Morsów Przerębel, 

• Memoriał szachowy M. Mokwy – UKS Centrum, 

• XIV Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku – PKPS, 

• Kiermasz dla chorej P. Paszylk, 

• III Festyn Przedszkolaka – Niepubliczne Przedszkole Fantazja, 

• 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych – MKS „Sambor”, 

• Konkurs dyslektyczny – SP nr 5, 

• Impreza charytatywna „Gramy dla Adriana”, 

• Polonez Maturzystów na pl. Hallera, 

• Konkurs dla Zakładu Usług Komunalnych, 

• Wizyta partnerska w Niemczech – I LO, 

• Konkurs recytatorski „Mój ulubiony wiersz”, 

• Piknik sadzenia drzew dla dzieci, 

• Wyróżnieni absolwenci z ZSE, 

• Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – Gimnazjum 
nr 3, 

• Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – Straż Miejska, 

• Zawody Masters Meeting – UKS Krawiec, 

• Turystyczna gra terenowa – LOT Kociewie, 

• Rejs kontenerowca po Wiśle, 

• Dzień dobrych uczynków w świetlicy – Zamkowa 26, 

• Wizyta studyjna w Białymstoku – MOPS, 

• XXI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce nożnej, 

• Wymiana młodzieży z Beauvais, 
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• Majówka dla dzieci na Os. Witosa, 

• Zawody wędkarskie służb mundurowych – SM, 

• Silgan Ćwierćmaraton festyn dla dzieci – PCS, 

• Dzień Otwarty Placówki i Dzień Funduszy Europejskich – OHP, 

• Klub Pro Domo Trsoviensi, 

• Wizyta studyjna dla Klubu Senior Wigor – MOPS, 

• Wyjazd młodzieży do Francji, 

• Tczewska Powiatowa Liga Strzelecka – Zespół Szkół Technicznych, 

• XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte – Gimnazjum nr 2, 

• Konkurs myśliwski na festynie na Abisynii, 

• Festyn samorządowo – komunalny, 

• XXII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży – KS „Wisła”, 

• Zawody strzeleckie na 70-lecie Koła – Koło Łowieckie „Szarak”, 

• Konkurs matematyczny – Gimnazjum nr 3, 

• Zawody sportowe w Gnojewie – Zespół Szkół Katolickich,  

• Zawody Flyball – wyścigi psich sztafet – Ultra Flyball Team,  

• 15-lecie Klubu Młodzieżowego Przystań – piknik dla dzieci – Stowarzyszenie 
„Przemiana”, 

• Dzień Rodziny w Szpęgawie, 

• Koniec kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, 

• XVIII Miejski Konkurs Ekologiczny – PEE 

• Zdolni uczniowie – SP nr 11, 

• Bieg – Tczew na 5 z atestem PZLA – PCS, 

• Wczasy dla seniorów – MOPS, 

• Święto Ulicy 2017 – PKPS,  

• Uczestnicy kolonii w Ocyplu – Zamkowa 26, 

• Uczestnikom kolonii w Szklarskiej Porębie – świetlica „Oaza”, 

• Konkurs miejski „Rowerem do pracy”, 

• Wyjazd do Kazachstanu i Kirgistanu, 

• Zawody strzeleckie na piknik historyczno – militarny – Fabryka Sztuk, 

• Wyjazd delegacji do Birżai, Witten, Słucka, Kurska, 

• 15-lecie cyklu „Ogrody Sztuk” – TTK „Brama”,  

• Promocja publikacji dla dzieci – Przedszkole Jodełka, 

• Wielkie Dyktando 2017 – Gimnazjum nr 2, 

• XVII Baby Basket Cup w koszykówce dziewcząt – UKS 5, 

• Wędkarskie Zawody Spławikowe na Wiśle, 

• Obóz integracyjno – sportowy z Witten – MKS Gryf, 

• Tczewskie dożynki działkowe – SM, 

• Festiwal Zdrowia – Sanepid, 

• Wyjazd zawodników na mecz piłki nożnej do Witten – MKS Gryf, 

• Turniej Miast Partnerskich w piłce nożnej,  

• Mistrzostwa Europy Juniorek Młodszych w Radioorientacji Sportowej, 

• Bezpieczna droga do i ze szkoły dla pierwszoklasistów – Komenda Powiatowa Policji, 

• Najładniej utrzymany dom, balkon, otoczenie – konkurs, 

• Jesienne Targi Ogrodniczo – Nasienne w Starym Polu, 
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• Zjazd oficerów inżynierii wojskowej – Stowarzyszenie Saperów,  

• Wyjazd na Litwę – wymiana młodzieży – ZPS,  

• 25-lecie Zakładu Usług Komunalnych, 

• Nauczyciele z ZFŚŚN z okazji jubileuszu, 

• Powiatowa Spartakiada Seniorów 2017, 

• XXVI Memoriał Z. Fedorczuk w koszykówce dziewcząt – UKS 5, 

• Konkurs plastyczny „Kociewska Bombka” – SP nr 4, 

• Mecz Polska – Meksyk,  

• Festyn z okazji Święta Niepodległości, 

• Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, 

• Świąteczna akcja charytatywna – ZSBiO 

• IX Powiatowa Gala Wolontariatu 

• Paczki dla dzieci z Koła Polskiego Związku Niewidomych,  

• Konkurs plastyczny „Stop Przemocy” – MOPS,  

• VIII Memoriał L. Stolińskiego w piłce ręcznej chłopców – SP nr 4, 

• Strojenie choinki na Górkach, 

• 95-lecie KKS Unia, 160 – lecia Mostu Tczewskiego i 165-lecie kolei, 

• Mecz matematyczny – SP nr 1, 

• Zabawa andrzejkowa dla seniorów – MOPS, 

• Bal sylwestrowy dla seniorów – PKPS. 
 

Materiały udostępniono również:  

• Społecznej Komisji Mieszkaniowej,  

• seniorom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

• delegacjom miast partnerskich na Sobótki Tczewskie,  

• gościom z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Malborka,  

• kolekcjonerom map, dukatów, gadżetów, pinsów, informatorów, 

• uczniom za osiągnięcia sportowe i edukacyjne,   

• grupy tczewian ze Stanów Zjednoczonych, 

• delegacjom do Beauvais,  

• misjonarzom odwiedzającym Martynikę, 

• informacji turystycznej w Elblągu, 

• biura regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, 

• zakończenie gimnazjum, 

• tczewianom, turystom oraz ich gościom.  
 

Ponadto w 2017 roku  sfinansowano:  

• czapeczki z daszkiem dla Tczewskiej Amatorskiej Ligii Koszykówki, 

• statuetki na zawody „Flyball – wyścigi psich sztafet”, 

• medale na 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych, 

• bluzy polarowe dla Tczewskiego Klubu Morsów „Przerębel”, 

• ufundowano nagrody na Galę Konkursową Złote Jabłko,  

• wykonano nadruk na samochodzie biorącym udział w Rajdzie do Kirgistanu, 

• dofinansowano imprezy Bieg – Tczew na 5 z atestem PZLA (koszulki, magnesy, 
torby, plakaty, apteczki i inne), 

• wykonanie tablicy informacyjnej o historii ZUK w Tczewie, 
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• wydruk materiałów dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, 

• nadruk na koszulkach dla seniorów z Tczewskiego Uniwersytetu III Wieku, 

• zakwaterowanie i wyżywienie uczestników podczas Turnieju Niepodległości dla MKS 
Sambor, 

• pomoc w promocji i przygotowaniu audycji telewizyjnej „Pomorze na weekend”, 

• dysk zewnętrzny oraz inne gadżety promocyjne na konkurs „Wakacje z aparatem”, 

• monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu, 

• transport na obchody patriotyczne do Szpęgawska. 
 
Promocja gospodarcza miasta 
 
W minionym roku prowadzone były  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.  
W ramach podjętej z Invest in Pomerania współpracy, Gmina Miejska Tczew 
współuczestniczy w realizacji 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 na bieżąco aktualizowane są oferty terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej 
Tczew i trwają działania związane z pozyskiwaniem nowych inwestorów. Ponadto uściślenie 
współpracy pomiędzy Invest in Pomerania i samorządem pozwala nam na zwiększenie 
możliwości potencjału kadrowego do dalszych działań związanych z obsługą przed i po 
inwestycyjną. 
 

2.1.16    Programy i projekty 
 

1. Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich 

organizatorów transportu, operatorów i przewoźników – systemu poboru opłat za 

przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej 

(PROGRAM) 

 

4 stycznia 2017r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego marszałkowie 

Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, a także przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk – Gdynia – Sopot, miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Tczew, Starogard 

Gdański, Słupsk, Chojnice, Ustka, Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 

Gdańskiej, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. oraz  Przewozów 

Regionalnych Sp. z o.o., podpisali list intencyjny w sprawie programu dotyczącego 

wdrożenia wspólnego biletu w transporcie zbiorowym. Wdrożenie programu nastąpi do 30 

czerwca 2020r., a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na 

wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych).  

W ciągu roku przedstawiciele Tczewa brali udział w pracach związanych z tworzeniem ram 

tego programu i programowania szczegółowych rozwiązań. Miasto Tczew jest 

reprezentowane przez właściwych pracowników Zakładu Usług Komunalnych.  
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2. Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 Sala sportowa 

przy Szkole Podstawowej Nr 8 

 
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 otrzymała dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016,  umowa została podpisana 20 
grudnia 2016r. Realizacja zadania odbyła się w roku 2017.    
Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i harmonogramem. Na prośbę Ministerstwa 
Sportu i Turystyki były przekazywane bieżące informacje i wyjaśnienia.  
12.06.2017r. został złożony wniosek o uruchomienie środków, zaplanowanych do 
dofinansowania zadania. Na podstawie końcowego sprawozdania, ostatecznie zadanie 
zostało rozliczone w październiku, uzyskując zaplanowaną dotację w wysokości 1 000 000 
zł, przy całkowitej wartości zadania 4 155 888,18 zł. 
 

        3.   Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania Programów  
             Rewitalizacji (organizator: Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister           
             Infrastruktury i Rozwoju) 

 
Projekt związany ze wsparciem przygotowania Programu rewitalizacji był realizowany w 
roku 2016. Ze względu na zakres zadań związanych z publikacją na zakończenie projektu, 
uzyskano zgodę na zmianę terminu zakończenia projektu do końca stycznia 2017 roku. 
Prace zakończono zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem i w lutym złożono 
sprawozdanie końcowe wraz z wnioskiem o płatność. 
Dokonywano stosownych wyjaśnień do sprawozdania końcowego na wezwanie Instytucji 
Zarządzającej. W październiku rozpoczęła się kontrola końcowa projektu, której 
zakończenie przeniesiono na rok 2018.  
 
4. Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i    

   gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 
     Edukacja Ogólna – Jakość Edukacji Ogólnej (skierowany do szkół podstawowych i  
     gimnazjów) 
 
Przedmiotowy projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, jest realizowany od września 2016r. Zakłada się zakończenie w październiku 2018r. 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 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 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 
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zastosowanie nowoczesnych, atrakcyjnych form przekazywania wiedzy. Ścisłe powiązanie 
podejmowanych działań ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 
szkół, wpłynie w sposób znaczący na rozwój edukacji oraz podniesienie jakości 
świadczonych usług edukacyjnych szkół podlegających Miastu Tczew. 
W roku 2017 wprowadzono zajęcia w szkołach, po wyłonieniu w zamówieniu publicznym 
wykonawcy usługi edukacyjnej i dokonaniu rekrutacji uczestników zajęć. Prowadzono także 
postępowania o zamówienia publiczne, dotyczące wyposażenia szkół w pomoce 
dydaktyczne. 
W terminach wynikających z harmonogramu składane były wnioski o transze zaliczki i 
właściwe wnioski sprawozdawcze. Celem kolejnego zamówienia publicznego było 
pozyskanie wykonawcy usługi polegającej na organizacji zajęć wyjazdowych dzieci 
(wycieczki uczniów). Do końca roku zamówienie to było rozstrzygnięte. Projekt jest 
kontynuowany w roku 2018.  
 

5.  Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017); Czyste powietrze Tczewa (2017): 
 
Kolejna edycja zadania polegającego 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 poległa na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub 
koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi 
gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii 
(pompy ciepła); podłączeniem do sieci ciepłowniczej), czego następstwem winna być 
redukcja substancji szkodliwych do atmosfery. 
Projekt jako zadanie roczne, był realizowany od czerwca do listopada 2017 r. 
W I kwartale przygotowano regulamin i ogłoszenia, a do 28 kwietnia oczekiwano na 
składanie wniosków osób i podmiotów zainteresowanych.  
Po formalnej weryfikacji wniosków, w maju złożono wniosek do WFOŚiGW w ramach 
konkursu Czyste powietrze Pomorza 2017. Przyznanie środków spowodowało podpisanie 
umowy dofinansowania w październiku 2017 r. i wówczas przystąpiono do rozliczenia 
poniesionych przez wnioskodawców wydatków pod kątem celowości i prawidłowości.  
Do końca roku umowa dotacji została rozliczona z WFOŚiGW. Projekt został zakończony, a 
rozliczenie zostało zaakceptowane jako wzorowe. 
 
6.  Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 

Rowerowa R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa (Gmina Miejska Tczew – Partner Wiodący) 
 
Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana 

Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków 
rowerowych Euro Velo. 
Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu 
tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 64,64 km wraz z 
oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc postojowych na całym odcinku 
trasy na terenie powiatu. 
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Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj. 
Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, 
Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew. 
W ramach w/w przedsięwzięcia trzech z Partnerów Projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, 
Gmina Tczew, Gmina Pelplin) planuje prace inwestycyjne związane z budową drogi 
rowerowej o łącznej długości 9,3 km gminy oraz wszyscy Partnerzy planują prace związane 
z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę w zależności od potrzeb 
danego miejsca (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice 
informacyjne wg. wzoru, itp.) i oznakowaniem całego odcinka „Pomorskiej Trasy 

Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 

Partnerstwo Miasta Tczewa” na terenie własnej gminy. 
Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę Miejską Tczew – Lidera Projektu, w 
styczniu 2017 r. Na wezwanie Instytucji Zarządzającej składano stosowne wyjaśnienia i 
uzupełniania. W czerwcu uzyskano formalną ocenę wniosku, a w październiku ocenę 
wykonalności. 11 grudnia została podpisana umowa o dofinansowanie. Działania w 
projekcie zostały w ciągu roku rozpoczęte i będą kontynuowane do 2019 r.  
 

7.  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 
2017 

Przedmiotem projektu był demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest, gdzie były to prace polegające na utylizacji odpadów 
niebezpiecznych, tj. płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu), gromadzonych wskutek 
wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych. Przewidziano zutylizowanie 
pokryć dachowych zawierających azbest dla 10 obiektów, w tym 9 wymagających 
demontażu i jednego składu materiału zdjętego.  
Wniosek o dofinansowanie został złożony w kwietniu, w czerwcu uzyskaliśmy pozytywna 
decyzję o dofinansowaniu i w czerwcu została podpisana właściwa umowa, zgodnie z którą 
zapewniono 40% dofinansowania planowanych prac.   
Łącznie w 2017 roku usunięto 15,878 Mg wyrobów zawierających azbest, gdzie całkowity 
koszt wynosił ok. 7,75 mln zł (netto). W ramach projektu zrealizowano działania 
informacyjno-edukacyjne z zakresu szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających 
azbest. 
Do końca roku projekt został rozliczony. 
 

8.  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2017-2020 

 
- Zintegrowane Projekty Rewitalizacyjne: 

 
Miasto Tczew przystąpiło do inicjatywy Zintegrowanych Projektów Rewitalizacyjnych, na 
które składają się: 

• projekt „Społeczna Od-nowa”, realizowany  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  
Społecznej, w partnerstwie z Fundacją POKOLENIA; 
Projekt Społeczna od-nowa skierowany jest do 120 osób z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany Tczewa. 

Celem jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla 

rodzin Starego Miasta i Zatorza, którzy z uwagi na swoją sytuację wymagają 
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wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i 

społeczeństwie. 

• projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie 
tczewskim”, realizowany przez Fundację POKOLENIA, w partnerstwie z 
Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, 
Gminą Wiejską Tczew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, NZOZ 
Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” oraz Fundacją DASZRADĘ im. 
Barbary Karaczyńskiej; 

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez 

wzrost aktywności społecznej i zawodowej 241 osób wykluczonych społecznie oraz 

ich otoczenia zamieszkującego obszar gminy wiejskiej i miejskiej Tczew, a także 

powiatu tczewskiego. W projekcie wyróżniono obszar aktywności na rzecz obszaru 

zdegradowanego. 

• projekt „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w 
Tczewie”, realizowany przez Gminę Miejską Tczew – Urząd Miejski w 
Tczewie, w partnerstwie z Fundacją POKOLENIA i wspólnotami 
mieszkaniowymi.  

Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji o pow. 140 ha. Celem projektu 

jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze 

Starego Miasta i Zatorza, którzy wymagają wsparcia, umożliwiającego im 

prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zostaną wyremontowane 

budynki przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji: FIS, budynki biblioteczne, 

budynki przy ul. Podgórnej 8 i Elżbiety 19. Przeznaczono do nowego 

zagospodarowania przestrzenie publiczne (plac zadworcowy i place zabaw na 

Zatorzu; kładka nad Kanałem Młyńskim wraz z zagospodarowaniem sąsiedniego 

terenu, ul. Kręta i Podgórna, remont ul. Królowej Jadwigi). W projekcie bierze 

udział 19 wspólnot mieszkaniowych, odnawiając swoje budynki, partner projektu 

realizuje instrument elastyczności w którym planuje się działania na rzecz integracji 

mieszkańców. 

Projekt „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” 
(inwestycyjny), w zakresie celowości i racjonalności jest podrzędny w stosunku do projektu 
„Społeczna Od-nowa”. Oba wnioski zostały złożone do 16 lutego 2017 roku. 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i strategicznej dla projektu inwestycyjnego, 
prowadzonego przez UM Tczew, umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 6 
czerwca 2017 r. Zadania projektu są wdrażane na różnym poziomie zaawansowania, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania 
projektem są comiesięczne narady koordynacyjne, pozwalające na utrzymanie spójności 
zarządzania i realizacji pomiędzy różnymi komórkami urzędu i Miejskiego Zarządu Dróg.   
W ostatnim kwartale roku rozpoczęły się także realnie zadania wspólnot mieszkaniowych, 
dotyczące odnowy elewacji, dachów, innych części wspólnych budynków mieszkalnych, 
położonych w obszarze projektu. 
Zgodnie z harmonogramem płatności składane były przejściowe wnioski o płatność.  
Projekt trwa od czerwca 2017r. do grudnia 2020r. 
 

9. Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi 
(Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi): 
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Projekt dotyczy wzrostu mobilności transportowej mieszkańców regionu z założeniem 
wzmocnienia infrastruktury dla form transportu publicznego i rowerowego, 
zapewniającego wyższy poziom ochrony środowiska. W ramach projektu zakłada się 
wykonanie następujących zadań: 

• wykonanie rozbudowy parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego. 
Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie dodatkowo ok. 100 miejsc 
parkingowych. Miejsca parkingowe będą bezpłatne, 

• budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów: 
a) wzdłuż Alei Zwycięstwa (jako przebudowa) ok. 522 mb, 
b) wzdłuż ul. Armii Krajowej długość ok. 1 184 mb. wraz z pętlą 

indukcyjną, 
c) odcinek wzdłuż części ul. Wojska Polskiego: długość ok. 905 mb wraz 

z pętlą indukcyjną. 

• przebudowa ul. Gdańskiej, jako elementu spójnej organizacji ruchu węzła 
transportowego ok. 1 150 mb, wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru 
nadwiślańskiego długość ok. 2.150 mb wraz z pętlą indukcyjną, elementy na rzecz 
poprawy dostępności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania węzła 
integracyjnego. Zostanie to osiągnięte poprzez zintegrowanie elementów 
inżynierskich, funkcjonalności układu i organizacji ruchu. Wydatki niekwalifikowalne 
odnoszą się do zakresu zadania Przebudowy ul. Gdańskiej, na odcinkach 
wychodzących poza zakres związany bezpośrednio z obsługą komunikacyjną węzła 
transportowego.   

Planowane trasy rowerowe tworzą wspólnie z istniejącymi już odcinkami sieć dojazdu do 
węzła transportowego z wszystkich kierunków miasta, umożliwiając także płynny i 
bezpieczny przejazd osobom dojeżdżającym rowerem do dworca z osad podmiejskich. 
Projekt zakłada realizację instrumentu elastyczności, w ramach którego przewiduje się 
przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Kampania będzie budowała 
świadomość na temat zrównoważonej mobilności wśród potencjalnych użytkowników 
transportu zbiorowego, w tym korzystających z węzła integracyjnego, znaczenia dla 
środowiska miejskiego, ograniczania ruchu samochodowego, docenienia preferencji 
transportu publicznego i ruchu rowerowego i pieszego.  
Wniosek o dofinansowanie został złożony 16 lutego 2017 r. Po uzyskaniu pozytywnej oceny 
formalnej, strategicznej i wykonalności 25 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o 
dofinansowanie projektu. W tym czasie trwała już realizacja projektu, zgodnie z założonym 
harmonogramem.  
Zgodnie z harmonogramem płatności składane były wnioski przejściowe o płatność. W II 
połowie roku, harmonogram musiał ulec modyfikacji ze względu na utrudnienia  w realizacji 
zadania dot. przebudowy ul Gdańskiej. Zakończenie etapu robót roku 2017 zostało 
przesunięte na rok następny.  
Projekt trwa od sierpnia 2016 r. do listopada 2020 r. 
 

• Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków 
Mieszkalnych (MEBUP): 

 
Przedsięwzięcie polega na podjęciu kompleksowej termomodernizacji obiektów, związanej 
z infrastrukturą techniczną i dociepleniem zewnętrznym, która poprawi ich efektywność 
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energetyczną. Kompleksową termomodernizację planuje się wykonać w następujących 
budynkach użyteczności publiczne i w opisanym zakresie: 

• Szkoła Podstawowa nr 10: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; wymiana 
oświetlenia zewnętrznego zainstalowanego na elewacji budynku szkoły; wymiana 
starych okien i luksferów i zmniejszenie ich powierzchni; montaż wentylacji 
mechanicznej na hali sportowej; ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych wraz z 
podcieniem przy wejściu do szkoły; ocieplenie wszystkich stropodachów budynku; 
wymiana bojlerów elektrycznych na pompy ciepła do produkcji CWU. W budynku 
zostanie zastosowane centralne ogrzewanie na paliwo gazowe.  

• Gimnazjum nr 3: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; montaż wentylacji 
mechanicznej na hali sportowej; modernizacja systemu CWU; likwidacja luksferów; 
ocieplenie ścian cokołowych i ścian zewnętrznych piwnic; ocieplenie wszystkich 
ścian zewnętrznych; zmodernizowanie oświetlenia; wymiana starych drewnianych 
drzwi zewnętrznych; ocieplenie stropodachów wentylowanych; ocieplenie 
stropodachu hali sportowej; ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie, 

• Szkoła Podstawowa nr 8: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; wymiana 
starych okien i zmniejszenie ich powierzchni; ocieplenie ścian zewnętrznych (łącznie 
z cokołowymi); modernizacja systemu CWU; ocieplenie stropu pod poddaszem 
nieużytkowym starej części; ocieplenie stropodachów nowej części; ocieplenie 
ściany zewnętrznej przy gruncie; zmodernizowanie oświetlenia, 

• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; 
modernizacja systemu CWU; sterowanie czasowe centrali wentylacyjnej na 
stołówce; wymiana i likwidacja okien w piwnicy; ocieplenie starej ściany 
zewnętrznej; ocieplenie ściany cokołowej; wymiana okna drewnianego w korytarzu; 
zmodernizowanie oświetlenia; ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie, 

• Przedszkole Nr 8: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; sterowanie czasu 
pracy pompy cyrkulacyjnej CWU; ocieplenie stropodachu nad piwnicą; wymiana 
starych okien drewnianych w piwnicy i na parterze oraz zlikwidowanie jednego okna 
na parterze; wymiana starych drzwi drewnianych i metalowych; ocieplenie 
wszystkich ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu nad wejściem głównym; 
ocieplenie stropodachu wentylowanego; montaż kolektorów słonecznych na 
potrzeby CWU. 

 
Wniosek o dofinansowanie został złożony w grudniu 2016r.  
Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, strategicznej i wykonalności, 27 kwietnia 2017r. 
została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.  
Realizacja projektu odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem, na bieżąco były 
składane do Instytucji Zarządzającej przejściowe wnioski o płatność.  
Projekt trwa od sierpnia 2016r. do listopada 2020r. 
 

REWITALIZACJA MIASTA TCZEWA 
 

W związku z uruchomieniem wdrożenia polityki miejskiej dotyczącej rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, w roku 2017 kontynuowane były prace dotyczące opracowywania 
programu rewitalizacji. Po zakończeniu procesu konsultacji i uzgodnień, uchwałą Nr 
XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017r. przyjęto Program 
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Rewitalizacji Miasta Tczewa. Został on opracowany w oparciu o ustawę o rewitalizacji oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Tczewie: 

• Nr XII/138/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa; 

• Nr XIX/151/2016 z dnia 19 maja2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. 

Program miał istotne znaczenie dla zakresu projektu rewitalizacyjnego, jego racjonalności                                
i celowości. Program został przekazy do Instytucji Zarządzającej – Zarządu Województwa 
Pomorskiego, celem wpisania go do wykazu programów rewitalizacji województwa. Jednak 
na żądanie Instytucji Zarządzającej musiał on mieć rozszerzone opisy diagnozy, 
przedsięwzięć i procedur wdrażania programu. Tak więc, równolegle do realizacji projektu 
rozpoczętego w czerwcu 2017r. prowadzone były procedury związane ze zmianą Gminnego 
Programu Rewitalizacji, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie w lutym 2017r. (j.w.). 
Uchwałą Nr XXX/249/2017 z dnia 25 maja 2017r. przystąpiono do zmiany Programu. 
Przeprowadzono ponownie proces wynikający z przepisów ustawy o rewitalizacji wraz z 
konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami, wprowadzając nakazane treści. Zmieniony 
Gminny Program Rewitalizacji uchwalono uchwałą Nr XXXV/298/2017 z dnia 26 
października 2017r. Uchwalony dokument został skierowany ponownie do Marszałka 
Województwa Pomorskiego, celem wpisania na listę programów rewitalizacji 
województwa. 
Jednym z kluczowych elementów procesu rewitalizacji jest włączenie możliwie największego 
grona interesariuszy w planowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tak 
rozumiana partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę 
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Komitet 
Rewitalizacji jest podmiotem mającym swoje formalne umocowanie w Ustawie z dnia             
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.). Stanowi on 
forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 7 ust. 1 Ustawy). Zgodnie z zapisami Ustawy               
o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 
określa w drodze uchwały rada gminy. 
Zatem przystąpiono do przygotowania przedmiotowej uchwały, gdzie jej projekt został 
poddany konsultacjom społecznym, na podstawie Zarządzenia Nr 82/2017 Prezydenta 
Miasta Tczewa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie. 
Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 15 kwietnia 2017r. do 14 maja 2017r. 
włącznie, w następujących formach: 
a) warsztatu z interesariuszami rewitalizacji, mającego na celu omówienie propozycji zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie 
dyskusji w tej sprawie; 

b) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej                              
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego; 

c) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego, skierowanego do grup przedstawicielskich; 

d) zbierania uwag ustnych do protokołu; 
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e) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji (na zakończenie procesu 
konsultacji), mającego na celu omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie. 

 
W trakcie konsultacji zebrano szereg uwag, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały.  
Wszystkie zebrane w trakcie konsultacji uwagi, opinie i propozycje oraz szczegółowy opis 
wszystkich zmian wprowadzonych do uchwały, a także wyjaśnienia, zostały uwzględnione                  
w informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych, która została opublikowana 
w Biuletynie Informacji publicznej miasta Tczewa na stronie www.bip.tczew.pl oraz na 
stronie www.rewitalizacja.tczew.pl.  
Uchwalę Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie przyjęto 
na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017r.  
W wyniku przeprowadzonego naboru, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 334/2017 Prezydenta 
Miasta Tczewa z dnia 31.08.2017r. w sprawie otwartego naboru członków Komitetu 
Rewitalizacji miasta Tczewa oraz naboru uzupełniającego, przeprowadzonego na podstawie 
Zarządzenia Nr 366/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12.10.2017r. w sprawie 
uzupełniającego otwartego naboru członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa, został 
powołany Komitet Rewitalizacji Miasta Tczewa w następującym składzie: 

1 Bollin Michał  -przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich 

2 Bylicka Iwona  -przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich 

3 Fabich Monika  -przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich 
jednostek organizacyjnych/spółek miejskich 

4 Jendrzejewski Krystian  -przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich 

5 Śliwińska Jolanta  -przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich 

6 Chylicka Bożena  - przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie 
7 Kussowski Marcin  -przedstawiciel podmiotów prowadzących

działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji 
8 Zblewski Andrzej  -przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze rewitalizacji 
9 Brządkowski Łukasz  -przedstawiciel prowadzących na obszarze miasta 

działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
10 Kamińska Barbara  -przedstawiciel prowadzących na obszarze miasta 

działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
11 Kremer Paulina  -przedstawiciel prowadzących na obszarze miasta 

działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
12 Linda Arkadiusz  - przedstawiciel Policji 
13 Modliszewska Małgorzata  - przedstawiciel Policji 
14 Dzierżanowska  

Wasielewska Ewa  
-przedstawiciel Tczewskiej Rady Działalności                          
 Pożytku Publicznego 

15 Sobieralski Grzegorz  -przedstawiciel reprezentacji przedsiębiorców   
 działających na terenie miasta 

16 Grabowska Magdalena  - przedstawiciel oświaty z obszaru rewitalizowanego; 
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17 Zulewska Magdalena  - przedstawiciel oświaty z obszaru rewitalizowanego; 
18 Dietrich Rafał  -przedstawiciel podmiotów zarządzających  

 nieruchomościami znajdującymi się na                                    
 obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, 
 wspólnot mieszkaniowych 

19 Misiewicz Krzysztof  -przedstawiciel podmiotów zarządzających  
 nieruchomościami znajdującymi się na obszarze  
 rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych,  
 wspólnot mieszkaniowych 

20 Szweda Beata  -przedstawiciel podmiotów zarządzających  
 nieruchomościami znajdującymi się na obszarze  
 rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych,  
 wspólnot mieszkaniowych 

21 Dworakowska Katarzyna  - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizowanego 
22 Giełdon Brygida  - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizowanego 
23 Koitka Jan  - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizowanego 
24 Świąder Joanna  - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

 
Zarządzenie powołujące Komitet - Zarządzenie Nr 408/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z 
dnia 14 listopada 2017 w sprawie:  powołania  Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. 
Pierwsze posiedzenie Komitetu zaplanowano na styczeń 2018 r. 
 

2.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH 
 
W 2017 roku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowano 
zadania związane z : 

• rejestracją akt stanu cywilnego 

• ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, 

• wykonywanie zadań z zakresu spraw wojskowych, 

• ewidencją działalności gospodarczej, 

• wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej 
 
2.2.1.  Zadania związane z rejestracją akt stanu cywilnego 
 
Zasięg działania naszego USC obejmuje miasto Tczew i gminę wiejską Tczew. Ponieważ 
zasadą pracy urzędu jest fakt rejestracji zdarzeń w miejscu, gdzie one nastąpiły, USC w 
Tczewie rejestruje urodzenia, zgony i małżeństwa, które miały miejsce na terenie naszego 
obszaru działania. 
 
W 2017r. sporządzono 2 599 aktów stanu cywilnego, w tym: 

  

Akty urodzenia Akty małżeństwa Akty zgonu 

Tryb zwykły 
Tryb 

szczególny 
Tryb zwykły 

Tryb 
szczególny 

Tryb zwykły 
Tryb 

szczególny 

1 148 164 348 48 877 14 

1 312 396 891 
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Do aktów stanu cywilnego, znajdujących się w rejestrze stanu cywilnego, dołączono 880 
wzmianek dodatkowych, w tym m.in.:  

• rozwodzie – 161 

• zgonie małżonka – 104 

• powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem 
małżeństwa – 24 

• uznaniu ojcostwa dziecka – 40 

• sądowym ustaleniu ojcostwa – 25 

• zaprzeczeniu ojcostwa męża matki i zamieszczeniu danych przysłaniających jako 
danych ojca – 18 

 
Ponadto przy aktach stanu cywilnego zamieszczono 3 080 przypisków. 

 
W 2017r. sporządzono 392 protokoły o uznaniu ojcostwa, w tym: 

• 17 protokołów przed urodzeniem dziecka, 

• 338 protokołów po urodzeniu a przed sporządzeniem aktu urodzenia, 

• 37 protokołów po sporządzeniu aktu urodzenia. 
 
Przyjęto zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński od 411 par. 
Wydano 1 388 zaświadczenia, w tym: 

• nadaniu numeru PESEL – 1 113 

• stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć  małżeństwo poza 
granicami kraju – 22 

• stanie cywilnym - 30  

• zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa – 4 

• stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (śluby 
konkordatowe) - 219 

 
W 2017r. wydano 7 zezwoleń na skrócenie terminu na zawarcie małżeństwa przed upływem 
miesiąca. 
 
W 2017r. udzielono odpowiedzi na 945 listów oraz przyjęto wnioski o wydanie odpisów 
aktów stanu cywilnego od  4 690 osób.  
 
Łącznie w 2017r. wydano 11 918 odpisów, w tym: 

• odpisów skróconych : 9 383 

• odpisów zupełnych: 1 500 

• odpisów na drukach wielojęzycznych: 1 035 
 
W 2017r. wydano 46 decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska. 
 
W 2017r. dokonano 538 czynności materialno-technicznych, w tym: 

• sprostowanie aktów stanu cywilnego:    122 

• uzupełnienie aktów stanu cywilnego:    190 

• transkrypcje zagranicznych dokumentów stanu cywilnego:  213 



 88 

• odtworzenia treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego: 1 

• rejestracje urodzeń, małżeństw oraz zgonów z zagranicy:  12  
 
Ponadto w 2017r. : 

• do rejestru stanu cywilnego zmigrowano łącznie 6 225 aktów stanu cywilnego. 

• usunięto łącznie 2 096 niezgodności w rejestrze PESEL,  

• przyjęto 240 wniosków w związku z jubileuszem długoletniego pożycia 
małżeńskiego, z czego 186 parom Jubilatów wręczono nagrody rzeczowe,    w tym: 
� 103 parom za 50-lecie pożycia małżeńskiego, 
� 43 parom za 55-lecie pożycia małżeńskiego, 
� 35 parom za 60-lecie pożycia małżeńskiego, 
� 5 parom za 65-lecie pożycia małżeńskiego. 
 

2.2.2. Ewidencja ludności i dowody osobiste 
 
Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne ilości wykonanych zadań w ramach 
prowadzonej ewidencji  ludności i dowodów osobistych: 

  

Lp. Zadanie Rok 

  2017 
 

1 Dokonano czynności meldunkowych ogółem; 
w tym dotyczyło spraw: 
zameldowania na pobyt. stały                                
zameldowania na pobyt. czasowy 
wymeldowania z pobytu stałego 
zgłoszenie pobytu czasowego za granicę                        

       3930            
               

       1453 
       1643  

821 
  13 

2 Zaświadczenia meldunkowe         1118 

3 Udostępnienie danych  z rejestru   mieszkańców (ewidencja ludności).          5168 

4 Wykazy dzieci do szkół   34 

5 Wydano zaświadczenia o prawie do głosowania                         0 

6 Przyjęto wniosków o wydanie dowodów osobistych 8647 

7 Wydano dowodów osobistych 8215 

8 Załatwienie spraw u klienta w związku z wydaniem dowodu osobistego    49 

9. Przyjęto zgłoszeń o utracie dowodów osobistych i wydano zaświadczeń  760 

10. Unieważniono dowody osobiste na podstawie aktu zgonu  618 

 
11. 

 Realizacja zleceń w związku ze zmianą danych zawartych w dowodzie osobistym  
           357 
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Lp. Zadanie Rok 

12.  Realizacja zleceń w związku ze zgonem dot. dowodów  osobistych           2288    

13. Realizacja listów gończych z Policji 
            225 

  14. Nadanie /zmiana nr. PESEL (cudzoziemcy, dzieci )    50 

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

2188 

16. Realizacja zleceń usuwających niezgodności w bazie PESEL                              656 

17. Przyjmowanie danych z bazy PESEL do rejestru mieszkańców                                19797 

18. Wydano decyzji administracyjnych 
 

  153 

                                             

   19. Ogółem (wpłynęło) załatwiono  spraw przez wydział 54253 

 

Na bieżąco   aktualizowany  jest rejestr wyborców i sporządzane są kwartalne 
sprawozdania do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku. 

 
2.2.3.  Sprawy wojskowe, obronne i pozostałe 
 

Na koniec każdego roku sporządza się dla potrzeb  wojskowych rejestr osób  mężczyzn i 
kobiet) rocznika podstawowego  objętych rejestracją na potrzeby  prowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w roku następnym, który przekazuje się do WKU Malbork. 
W  miesiącu  lutym i marcu  przygotowywano i uczestniczono  w przeprowadzeniu 
kwalifikacji wojskowej. 
 
Sporządzono wykaz osób rocznika podstawowego, tj.1998 i starszego podlegających 
kwalifikacji  wojskowej w 2017r. 
 
Uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.  
 
Łącznie do kwalifikacji wojskowej wezwano 341 osób w tym: 

• rocznik podstawowy  -   294 

• roczniki starsze       -         39 

• kobiet                      -           8 
Osoby, które nie  stawiły się na  kwalifikację wojskową  zostały wpisane do  wykazu osób                         
o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej – 20 osób. 
 
Na bieżąco wydawane są decyzje administracyjne w sprawie świadczeń osobisytch                          
i rzeczowych na rzecz obrony, wypłaty należności z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, 
uznania żołnierza  za jedynego opiekuna i posiadającego na wyłącznym utrzymaniu 
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członków rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych. 
 

Zgromadzenia 
 
Przyjęto 11 zgłoszeń  o mających się odbyć pokojowych zgromadzeniach. 
Ponadto do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w trybie uproszczonym zgłoszono 7 
zgromadzeń. 
Każdorazowo informacje o mającym się odbyć zgromadzeniu przekazuje się Komendzie 
Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. 
 

2.2.4.   Biuro Wspierania Przedsiębiorczości -  ewidencja działalności  gospodarczej 

 

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 2017 roku przeprowadzono 2893 postępowania z zakresu rejestracji dzielności 
gospodarczej (wpis, zmiany, zawieszenia, wznowienia i zaprzestanie), w tym 25 dotyczyło 
poświadczenia danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. Z danych Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ministerstwa Rozwoju wynika, że 771 
wniosków złożonych w Domu Przedsiębiorcy dotyczyło firm spoza terenu gminy miejskiej 
Tczew. Ponadto na terenie miasta Tczewa na koniec 2017 r. (według głównego miejsca 
prowadzenia działalności) zarejestrowanych było 3606 podmiotów (osób fizycznych i 
wspólników spółek cywilnych), w tym 414 przedsiębiorców założyło nową działalność 
gospodarczą, natomiast 306 przedsiębiorców zaprzestało wykonywania działalności.  
 
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
zrealizowano 337 postępowań. W 2017 roku wydano 106 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 108 zezwoleń wygaszono, cofnięto 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych. 
 
Dom Przedsiębiorcy 
 
Projekt Domu Przedsiębiorcy jest kontynuowany od kwietnia 2011 roku, a jego oferta oraz                
działania kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców. 
  
W ciągu 2017 roku inkubowaliśmy 9 podmiotów, z czego 2 zakończyły współpracę                                 
i prowadzą obecnie działalność poza inkubatorem. Równolegle z usług coworkingu 
skorzystało 10 firm, średnio miesięcznie 7 podmiotów korzysta z tej formy działalności. 
W kwietniu 2017 roku utworzone został wygospodarowany pokój dla nowego inwestora, 
firmy Etac Poland sp. z o.o., który rozpoczął swoją działalność na terenie miasta Tczewa         
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i prowadzi proces inwestycyjny polegający na uruchomieniu nowego zakładu przy                           
ul. Czatkowskiej w Tczewie. 
W połowie roku swoją działalność w Domu Przedsiębiorcy uruchomili również Tczewscy 
Kurierzy Rowerowi (Fundacja To i Co). Projekt był możliwy dzięki współpracy                                         
i otrzymanemu przez Fundację dofinansowaniu w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju – 
konkursie grantowym realizowanym przez Fundację Up Foundation.  
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 oraz funduszy 
unijnych – łącznie odbyło się blisko 120h konsultacji.  
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. Stale odbywają się również 
konsultacje oddziału Pracodawców Pomorza oraz doraźnie z przedstawicielami Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza i Cechu Rzemiosł Różnych. 
Dom Przedsiębiorcy prowadzi szeroki zakres działań edukacyjnych. W każdym miesiącu 
odbywały się spotkania, szkolenia i seminaria o różnorodnej tematyce, głownie poruszające 
zagadnienia związane z przedsiębiorczością, marketingiem i promocją oraz ważniejszymi 
zmianami przepisów prawa.  
 
Szkolenia oraz seminaria były skierowane do przedsiębiorców już prowadzących działalność 
gospodarczą jak i osób planujących otworzenie własnego przedsiębiorstwa.  
 
W minionym roku przeprowadzono w Domu Przedsiębiorcy następujące szkolenia i 
seminaria: 

1. Z zakresu zagadnień związanych z umowami o pracę. 

2. Zmiany w VAT na 2017 r. 

3. Zatrudniania osób z niepełnosprawnością 

4. Możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich 

5. Projektowanie miejsc pracy przyszłości 

6. Social Media w biznesie 

 
W ramach działań edukacyjnych przeprowadzono kolejny cykl warsztatów „Akademia 
Menadżerki 2.0” skierowany do grupy przedsiębiorczych kobiet. Celem akademii było 
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. Równolegle do tego działania zrealizowano nowy 
projekt „Akademia Mentorki” – jako działanie uzupełniające dla najlepszych absolwentek I 
edycji „Akademii Menadżerki 2016” , które mają za zadanie aktywizować środowisko kobiet 
w swoim najbliższym otoczeniu biznesu.    
 
W minionym roku wspólnie z „Biznes na Kociewiu” kontynuowany był cykl spotkań dla 
przedsiębiorców pn. „Biznesowe podwieczorki” zapoczątkowany na początku listopada 
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2016 roku, ma na celu dzielenie się wiedzą oraz nawiązywanie przez firmy nowych 
kontaktów i budowanie trwałych relacji biznesowych.  
 
W 2017 roku odbywały się również spotkania o charakterze edukacyjnym i integrującym 
przedsiębiorców:   
 

1. Spotkanie z osobami bezrobotnymi odbywającymi zajęcia aktywizacyjne w MOPS – FIS 

2. Spotkanie z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu województwa pomorskiego 
– Tczew, Bytów, Gdańsk i Gdynia 

3. Spotkanie przedsiębiorców i pracodawców z  przedstawicielami ZUS, Urzędu 
Skarbowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy 

4. Cykl spotkań kobiet biznesu „Szminki, ploty, papiloty” 

5. Cykl spotkań z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tczewie poświęconych 
wprowadzeniu obowiązku JPK-Vat oraz przedstawicielami ZUS w zakresie  

6.  Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – VI edycja 

 
Dom Przedsiębiorcy stale współpracuje z jednostkami otoczenia biznesu na terenie 
województwa pomorskiego, w celu wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych 
projektów na rzecz mśp. Został również stworzony wspólny projekt narzędzi i metod 
stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, które mogłyby być realizowane przez oddziały 
IOB na terenie całego województwa, pełniąc jednocześnie rolę uzupełniającą strategię 
rozwoju gospodarczego całego regionu pomorskiego. Czynione są dalsze działania związane 
z możliwości integracji środowiska IOB i podejmowania wspólnych inicjatyw oraz 
pozyskania dodatkowych środków na rozwój projektu. 
W 2017 roku przeprowadzono VI edycję konkursów Prezydenta Miasta Tczewa: „Mój 
Biznesplan” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz „Przedsiębiorca 
roku” adresowanego do mikro i małych przedsiębiorstw z terenu miasta Tczewa. Gala 
rozstrzygająca konkursy miała miejsce w listopadzie podczas obchodów Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości. 
 
Dom Przedsiębiorcy kierował również swoje działania do młodzieży. W ciągu roku 
odbywały się również spotkania „Cashflow z biznesem” oparte na grze planszowej Roberta 
Kyosaki Cashflow 101 i 202 z udziałem przedsiębiorców oraz specjalistów z dziedziny 
przedsiębiorczości. Ponadto w trakcie trwania naboru do konkursu „Mój Biznesplan” 
młodzież miała okazję skorzystać z dodatkowych warsztatów poświęconych tworzeniu 
biznesplanów. Grupa młodzieży uczestnicząca w spotkaniach, wzięła również udział w 
specjalnej prezentacji „Cashflow”, która miała miejsce w maju, w Powiślańskiej Szkole 
Wyższej w Kwidzynie. 
 

2.2.5.  Zadania  z  zakresu  obrony cywilnej i  zarządzania  kryzysowego 
 
Zadania obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego na terenie miasta Tczewa 
realizowano w oparciu o: 

1. art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 z późn. zm.) 

2. § 3 pkt. 4 i § 4 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
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obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), 
3. Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 12 października 2016r. do 

działalności  w dziedzinie obrony cywilnej w 2017r., 
4. Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Tczewskiego w dziedzinie obrony 

cywilnej w 2017 roku.  
5. Zakresu działania wydziału. 

 
Zadania zrealizowane na szczeblu Miasta z zakresu obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego w 2017 roku: 
 

1. Opracowano i uzgodniono ze Starostą Powiatowym plan działania Szefa OC miasta 
w dziedzinie obrony cywilnej w 2017r. oraz bieżąco go aktualizowano w oparciu 
o obowiązujące przepisy. 

2. Opracowano i przesłano do WAiZK SP ocenę stanu przygotowania obrony cywilnej 
w mieście wg stanu na dzień 31.12.2017r. wg wytycznych Szefa OCK z dnia 10 lipca 
2009r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań OC na szczeblu gminy. 

3. Opracowano plan wydatków na 2018 na realizację zadań OC i zarządzania 
kryzysowego. 

4. Dokonano analizy realizacji wytycznych Szefa OCK do działalności w dziedzinie OC      
w 2016 r. oraz przesłano wyniki do WAiZK w Tczewie. 

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

6. Przeprowadzono działania kontrolne w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej 
w szkole podstawowej nr 12 

7. Aktualizowano informacje z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, zamieszczanych na stronie internetowej  
www.wrotatczewa.pl. 

8. Sprawdzano i utrzymywano w pełnej sprawności łączność radiotelefoniczną              
poprzez sprawdzanie sprawności łączności MZZK oraz sprawności łączności 
zespołów załadowczych. 

9. Sprawdzano i utrzymywano w stałej sprawności miejski scentralizowany system 
alarmowy (MSSA) poprzez testowanie syren, półroczne konserwacje MSSA, bieżące 
naprawy i remonty sprzętu. 

10. Uczestniczono w szkoleniu:  
- z zakresu sposobu realizacji Wytycznych Szefa OCK do działalności w dziedzinie OC 
w 2017 r. dla przedstawicieli samorządów gmin, 
- organizowanym przez Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji wytycznych do 
działalności w OC  dla przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla gminnego, 
- z zakresu wiedzy podstawowej dla pracowników ochrony ludności i obrony 
cywilnej  w Starostwie Powiatowym. 

11. Udział w ćwiczeniach i treningach: 
- ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza z wykorzystaniem w praktyce 
sygnałów   alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, 
- treningach systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na szczeblu powiatu 
i województwa,  
- ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. 

12. Przeprowadzono szkolenie doskonalące Drużyny Wykrywania i Alarmowania. 
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13. Przeprowadzono cztery  posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
14. Przeprowadzono szkolenie z obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie 

z wytycznymi Szefa OCK w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń 
z OC. 

15. Kontynuowano propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników 
zakładów pracy z zakresu powszechnej samoobrony w czasie zagrożeń czasu wojny 
i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem 
środków masowego przekazu, internetu, publikacji i ulotek. 

16. Przeprowadzono inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych                            
i sprzętowych OC i wycofanie sprzętu przestarzałego i nieprzydatnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

17. Legalizacja i naprawa przyrządów dozymetrycznych OC oraz konserwowanie 
pozostałego sprzętu zgodnie z wytycznymi producenta. 

18. Prowadzono bieżącą konserwację, naprawy, remonty obiektów magazynowych ze 
sprzętem obrony cywilnej. 

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

20. Bieżący nadzór nad poprawnością funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 

21. Aktualizowano bazę danych sił i środków gminy bazy danych o NSCh w zakładach 
pracy i stacjach paliw znajdujących się na terenie miasta oraz bazę logistyczną HNS 
w mieście. 

22. Uzgodniono  z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku stanu ewidencji 
ilościowo – wartościowej posiadanego sprzętu obrony cywilnej. 

23. Uczestniczono w przeglądzie wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na 
terenie miasta. 

24. Utrzymywano w pełnej sprawności technicznej sprzęt do likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych. 
 

2.3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 
 
Rada Miejska w Tczewie w 2017 roku w kadencji 2014 – 2018 podjęła ogółem 128 uchwał. 
 

 uchwały dotyczyły spraw: liczba 
uchwał 

● różnych 21 

● edukacji 17 

● organizacyjnych 16 

● budżetu miasta 12 

● podatków i opłat 11 

● zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017 - 2031 6 

● zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tczewa 

5 

● udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 4 

● zmian nazwy ulicy 4 

● przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 -
2030 

3 
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● przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 
prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu  
" Czyste powietrze Tczewa " 

2 

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

2 

● gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie  

2 

● zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017 - 2030 2 

● zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017 - 2029 1 

● zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017 - 2033 1 

● zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i kanalizacji Spółka zo.o. 
w Tczewie 

1 

● przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 1 

● przystąpienia do realizacji projektu pn.: " Budowa Systemu Roweru 
Metropolitalnego OMG-G-S " współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego ( Poddziałanie.9.1.1) w ramach 
mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

1 

● przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Miejskiej Tczew 

1 

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

1 

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

1 

● przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu konkursowego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014 -2020 ( RPO WP 2014 – 2020 )  w ramach Działania 06.02. Usługi 
społeczne 

1 

● zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w 
mieście Tczewie 

1 

● Utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności 
Aktywnej 

1 

● włączenia do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 

1 

● podpisania porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem 
Słuck ( Republika Białoruś ) i Miastem Tczew ( Rzeczypospolita Polska ) 

1 

● udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu 1 

 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany 1 

● programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018 

1 

● rozszerzenia cmentarza komunalnego w Tczewie 1 

● Sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejska Tczew 1 

● rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach 1 
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środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w 
nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu 
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989r. nie wykonywały pracy na 
skutek represji politycznych 

● wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020 

1 

● zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gmina Miejska Tczew a 
Gmina Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta 
Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Tczew 

1 

 
Spośród 128 podjętych uchwał, część zrealizowana została z chwilą podjęcia, dotyczyły one 
m.in. spraw organizacyjnych, statutowych, regulaminowych, komisji Rady Miejskiej. 
Pozostałe uchwały realizowane były przez Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego 
za pośrednictwem wydziałów / równorzędnych stanowisk Urzędu Miejskiego. 
Część uchwał podejmowanych przez Radę Miejska w Tczewie ma charakter przepisów 
prawa miejscowego, w roku 2017 Rada Miejska podjęła takich uchwał 49, dotyczyły one 
spraw: 
 

● miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 

● organizacyjnych 4 

● nazw ulic 8 

● podatków i opłat 9 

● budżet 10 

● pozostałych 17 

 
Urząd Miejski w Tczewie prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego. Na koniec 2017 
roku obowiązywały 229 przepisy prawa miejscowego, w następujących sprawach: 
 

● budżet 10 

● organizacyjnych 11 

● miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 23 

● podatków i opłat 37 

● nazw ulic 45 

● pozostałych 103 

 
Szczegółowy wykaz podjętych uchwał przez Radę Miejska w Tczewie w 2017 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 2018 roku  radni  Rady Miejskiej zgłosili 6 

interpelacji w tym 3 w okresie międzysesyjnym. 

 Zgłoszone interpelacje dotyczyły różnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego 
miasta, tj.: prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Malborku w sprawie 
przekroczenia uprawnień m.in. przez Pana Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta 
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Tczewa w związku z nieuprawnionym przekazaniem nagrań z zapisu monitoringu 
miejskiego oraz formy współpracy z firmą Telkab Sp.zo.o. w Tczewie; przestrzegania 
zapisów § 7 pkt 8 aktu notarialnego z dnia 27 grudnia 2013r. ( Repertorium A nr 
10078/2013 ) umowy ustanowienia użytkowania między Gminą Miejską Tczew, a TTBS Sp. 
zo.o. w sprawie zwaloryzowania opłat rocznych; zagospodarowania terenu między 
budynkami przy ul. Okulickiego 3, Bora – Komorowskiego 1 i 2 oraz Grota – Roweckiego 1; 
wykonania chodnika przy ul. Zygmunta Starego; wystąpienia na drogę sądową przeciwko 
portalowi www.tcz.pl oraz Młodzieży Wszechpolskiej o ochronę dóbr osobistych z art. 24 
kodeksu cywilnego oraz zniesławienia z art. 212 kodeksu karnego przez Prezydenta Miasta 
Tczewa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Starego Miasta w związku z Inicjatywą Obywatelską ″ Ratujmy Bulwar ″.   
Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi na większość interpelacji na piśmie, pozostałe 
przekazano do załatwienia wg właściwości. 
 

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. 
 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.  
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Kontrola, może być przeprowadzona jako: 

• kompleksowa – obejmująca całokształt zasadniczych funkcji i statutowych zadań 
kontrolowanej jednostki;  

• 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 
zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na rok 2017 oraz plan kontroli wewnętrznej został  
zatwierdzony  na  naradzie  Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 12 stycznia 2017r.  
( protokół nr 1/2017 ). Plan kontroli zewnętrznej został, zgodnie z § 10 ust. 5 cyt. 
zarządzenia, zamieszczony na stronie biuletynu informacji publicznej miasta Tczew 
www.bip.tczew.pl w zakładce: kontrole / rejestr przeprowadzonych kontroli. 
 Pracownicy urzędu przeprowadzili w 2017 roku 82 kontrole, w tym 33 kontrole 
wewnętrzne i 49 zewnętrznych,w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzano kontrole 
problemowe, doraźne i sprawdzające. Kontrole problemowe obejmowały wybrane 
zagadnienia natomiast kontrole doraźne wynikały z bieżącej potrzeby sprawdzenia stanu 
faktycznego. 
 Kontrola zewnętrzna obejmowała gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki nie 
podporządkowane Urzędowi Miejskiemu w Tczewie, m.in. organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, kluby, szkoły, przedszkola i żłobki niepubliczne, czystość i utrzymanie 
cmentarza komunalnego, eksploatację składowiska komunalnego oraz weryfikację 
oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.  
 Urząd Miejski w Tczewie w 2017 roku został skontrolowany przez Pomorski Urząd 
Wojewódzki, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Najwyższą Izbę 
Kontroli Delegaturę w Gdańsku, Pomorską Organizację Turystyczną w Warszawie, Krajowe 
Biuro Wyborcze Delegaturę w Gdańsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. 
 
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.  
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Na 2017 rok zaplanowano 3 zadania audytowe : 
1. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Tczewie w 2016r 

2. Ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej                                    
oraz windykacja należności z tytułu opłat za odpady komunalne. 

3. Audyt bezpieczeństwa informacji – spełnianie wymogów ustawowych. 
 
Zaplanowane zadania została wykonane zgodnie z planem. 
 

2.6.   Załatwienie 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 2017r. w ramach przyjmowania interesantów w sprawach skarg                             
i wniosków Prezydent, Zastępcy Prezydenta i Sekretarz Miasta przyjęli około 200 osób, 
zwłaszcza w sprawach: 

• pomocy społecznej, w tym finansowej, 
● przyznania lokalu socjalnego, 

• trudnej sytuacji mieszkaniowej, 

• złego stanu technicznego budynków komunalnych, 
 

W okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły                     
3 skargi, które zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze. Skargi zostały złożone na 
pracowników Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Rozwoju Miasta oraz Konserwatora 
Zabytków Miasta Tczewa. 
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 2017r. do 31 grudni 2017r. do Urzędu Miejskiego w Tczewie 
wpłynęły 4 wnioski, 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:  
   Porusz swoją okolicę 2017 " ( 2X ), 
● ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, wzmocnienia  
   praworządności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności poprzez uwzględnienie w  
   umowie  lub aneksie do umowy zawartym  na 2017 rok pomiędzy Gminą Miejską  
  Tczew, a wybranym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapisów przytoczonych  
   i opisanych szczegółowo przez wnioskodawcę, 
● udostępnienia Centralnego Rejestru Umów. 
   

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

• bezzwłoczne reagowanie na bolączki i problemy mieszkańców Tczewa; 

• bezzasadność wnoszonych tematów skarg 

• bezstronność prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dowodowego 
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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 ponad 29.000 spraw, z tego najwięcej do: 
 

 Prezydenta Miasta, jego zastępców i Sekretarz Miasta 2.000 

 Wydziału Spraw Obywatelskich 9.100 

 Wydziału Budżetu i Podatków ( w tym Skarbnik Miasta ) 7.400 

 Wydziału Edukacji 2.700 

 Wydziału Spraw Społecznych 1.800 

 Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym 1.600 

 Wydziału Rozwoju Miasta 1.200 

 Wydziału Spraw Komunalnych i inwestycji 1.000 

 
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. 
 
 

2.8. Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych 
 
W 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Tczewie: 
 
● wydano 24.951 decyzji administracyjnych z zakresu zadań własnych gminy i zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej 
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● złożono 15 odwołań od decyzji, to jest 0,060 % w stosunku do ogółu wydanych decyzji 
 
Nieznaczna liczba odwołań od decyzji wniesionych do organów II instancji świadczy o ty, 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 od decyzji organ odwoławczy rozpatrując wniesione 
sprawy: 
 
● 8 decyzji utrzymał w mocy 
● 3 decyzje przekazał do ponownego rozpatrzenia 
● 3 decyzje uchylono 
 
W trakcie załatwiania przez organ odwoławczy na koniec 2017 roku była 1 decyzja. 
 
W 2017 roku 3 decyzje zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku, w tym 2 decyzje zostały utrzymane w mocy, a 1 na koniec roku była w trakcie 
załatwiania. 
 
Szczegółowe zestawienie liczbowe wydanych decyzji administracyjnych oraz załatwianie 

odwołań za okres od 01.01..2017r. do 31.12.2017r. obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszego 

sprawozdania. 

 

2.9. Zamówienia publiczne 
 
Wydział Zamówień Publicznych  Urzędu Miejskiego w Tczewie na wniosek wydziałów 
merytorycznych oraz Zakładu Usług Komunalnych zajmował się w szczególności 
przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
do których stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych.  
 
Przeprowadzano  także, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych 
zatwierdzonym Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 158/2014 Prezydenta Miasta Tczewa                        
z dnia 16.05.2014 r., postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, usługi                   
i dostawy, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
powyżej 50.000 zł do 30.000 Euro.  

  
Ponadto, przeprowadzano kontrole wewnętrzne oraz kontrole w jednostkach podległych, 
w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
zgodności wydatkowania środków finansowych  z uregulowaniami wewnętrznymi 
jednostki. 
 
W 2017 roku przeprowadzono  łącznie 49 postępowań, do których stosuje się przepisy 
dotyczące zamówień publicznych oraz 7 postępowań o wartości powyżej 50.000 zł do 
30.000 Euro. 
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Prowadzone postępowania dotyczyły  głównie spraw w zakresu: 
1) ładu przestrzennego; 
2) gospodarki wodno - ściekowej, odpadami komunalnymi i ochrony środowiska; 
3) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, wodę i gaz; 
4) dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego; 
5) oświaty i wychowania; 
6) kultury i kultury fizycznej; 
7) promocji oraz polityki zagranicznej; 
8) zadań własnych Urzędu. 

 
Dodatkowo przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w Centrum Informatycznym z zakresu 
udzielania zleceń na roboty, usługi i zakupy nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych 
na 2017 r., zgodnie z Instrukcją I/5/06 z 10.09.2014r. 
 
Nie przeprowadzono kontroli w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tczewie  oraz Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie ze względu na dużą 
liczbę postępowań prowadzonych w 2017 roku oraz ograniczoną liczbę pracowników. 
  
Liczba postępowań o zamówienie publiczne w 2017 roku w ramach poszczególnych 
zakresów została przedstawiona w tabeli poniżej: 
 

 
Lp. 

Zadania w zakresie 
Ilość postępowań                 

przeprowadzanych dla 
Urzędu Miasta 

Ilość postępowań                 
przeprowadzanych 

 dla Zakładu  
Usług Komunalnych 

1. 
Ładu przestrzennego 
 

3 - 

2. 

 
Gospodarki terenami i mieniem komunalnym 
 
 
 

- - 

3. 

 
Gospodarki wodno-ściekowej, odpadami 
komunalnymi i ochrony środowiska 
 

5 - 

4. 

 
Zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, wodę 
 i gaz 
 

1 - 

5. 
 
Budownictwa mieszkaniowego 
 

- - 

6. 
 
Dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego 
 

5 11 

7. 
 
Lokalnego transportu zbiorowego 

 

- - 

8. 
 
Oświaty i wychowania 

 

10 - 



 103 

9. 
 
Kultury i kultury fizycznej 
 

10 4 

10. 
 
Ładu i porządku publicznego 

 
- 2 

11. 
 
Handlu i usług 
 

- - 

12. 
 
Zdrowia i opieki 

 
- - 

13. 
 
Gospodarki finansowej 

 
- - 

14. 
Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- - 

15. Polityki rowerowej miasta - - 

16. Promocji oraz polityki zagranicznej 1 - 

17. Realizacji zadań w zakresie administracji rządowej - - 

18. Realizacji strategii miasta - - 

19. 
Realizacji projektów związanych procedurami 
środków pozabudżetowych gminy 

- - 

20. 
 
Zadań własnych Urzędu 

 

4 - 
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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 1982 r. ( obecnie -  Dz. U. 2016r.  poz. 487 z późn. zm. ) Prezydent 
Miasta Tczewa Zarządzeniem Nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002r. powołał Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarządzeniem tym  powołano                              10 
osobowy skład komisji.  W latach 2006 – 2017  liczba członków komisji oraz skład osobowy 
ulegał zmianom.  
GKRPA powołana zarządzeniem Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 01.05.2015 r. 
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                               

oraz 1 emerytowanego policjanta-mediatora) . 
 
 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli                         
w przygotowaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2017, który został 
uchwalony uchwałą Nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej  z dnia 24 listopada 2016r.  
 
W Gminnym  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 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 
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socjoterapeutycznych. 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017r. odbyła 12 posiedzeń 
roboczych, na których omawiała sprawy dotyczące  m. in. wypoczynku zimowego oraz 
letniego dzieci i młodzieży (zimowiska, półkolonie), programu "Bezpieczne wakacje w 
mieście i plenerze", organizacji  rajdów, turniejów. Omawiała działalność na terenie miasta 
Tczewa świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. 
 
W ramach  kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 
GKRPA sporządziła 50 postanowień w sprawie usytuowania na terenie miasta Tczewa miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w oparciu o uchwałę Nr XXXIV / 274 / 2013 
Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013r. 
 
Wyznaczeni członkowie Komisji w ramach działalności punktu konsultacyjnego przy 
Urzędzie Miejskim : 

• przyjęli 90 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 52 wniosków celem orzeczenia stopnia uzależnienia i wskazania rodzaju 
leczenia odwykowego, 

• sporządzono 32 opinii psychiatryczno - psychologiczne dla osób wytypowanych 
przez GKRPA, 

• do  III Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich  Sądu Rejonowego w Tczewie 
skierowano 17 wniosków celem wydania postanowienia zobowiązującego do 
podjęcia leczenia odwykowego. 

 
Członkowie GKRPA uczestniczyli w następującym szkoleniu: 
- 3 osoby  w szkoleniu pt. ”Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy w rodzinie w dniach 15.05 - 18.05.2017r. w Zakopanem, 
organizowanym przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji z Krakowa. 
 
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,  z dyrektorami 
tczewskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz z  pedagogami 
szkolnymi ,  kuratorami sądowymi oraz Zespołem Interdyscyplinarnym. 
Członkowie komisji brali udział 30 września 2017r. w ,,XX Ulicznym Biegu Trzeźwości” 
organizowanym przez STKA „Sambor” Tczew.  
 
Komisja współpracowała także z prasą lokalną, w której ukazywały się informacje  na temat 
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działań w ramach założeń Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  oraz o punktach pomocy dla osób nadużywających alkohol oraz ich rodzin. 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                
z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. 2016r.  poz. 487 z późn. zm.) w oparciu o art. 4¹ ust. 5, 
koszt wynagrodzenia dla członków komisji  w 2017 roku wyniósł 35.800 zł .         
 
 
 
 


