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

za miesiąc wrzesień 2019 r. 
 
 
 
 W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 22  zarządzenia, w tym z zakresu:                                                                                                
                                                                        

− gospodarki mieniem komunalnym  -12  
− budżetu i podatków                           -3 
− organizacyjnego i kadr                     -2 
− zamówień publicznych                     -2 
− centrum informatycznego                 -1 
− wspierania przedsiębiorczości          -1 
− administracyjnego                             -1   

 
 
 

     
 
 
        I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 
 

Prezydent: 

 

 Zawarł: 

− dziesięć aktów notarialnych w tym: sześć dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych 
na rzecz najemców, jeden dotyczący nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy 
Miejskiej Tczew części gruntu położonego przy ulicy 1 Maja, jeden dotyczący 
sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 
Retmańskiej, jeden dotyczący rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu 
położonego przy ul. Przemysława II  oraz jeden dotyczący nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości gruntowej będącej częścią ulicy Ceglarskiej.  

− jedną umowę dzierżawy gruntu pod: organizację foodtrucka na Bulwarze. 

− jedną umowę najmu gruntu na ustawienie i wywieszenie materiałów wyborczych. 

− dwie umowy użyczenia gruntu pod: organizację imprezy plenerowej „Tacy Sami” – 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie na Placu Hallera oraz organizację na 
Bulwarze pikniku przez Animals Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt.  

− dwie ugody: jedną w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za 
użytkowanie wieczyste gruntu oraz jedną w sprawie umorzenia należności z tytułu 
opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.      

Wyraził zgodę na zawarcie umów najmu lokali będących w trwałym zarządzie: 

• Szkoła Podstawowa nr 5 – 2 umowy najmu, 

• Szkoła Podstawowa nr 7 – 3 umowy najmu, 

• Szkoła Podstawowa nr 12 – 1 umowa najmu. 



Wystąpił do Zarządu Powiatu Tczewskiego z wnioskiem o nabycie z bonifikatą w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Gdańskiej, zabudowanej budynkiem              
w którym znajduje się obecnie Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. 

Wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o komunalizację nieruchomości gruntowej 
położonej przy ulicy Pomorskiej (parking). 

Wszczęto procedurę zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy 30 Stycznia 
pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Spółką EATON TRUCK COMPONENTS Sp. z o.o.     

Uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.  

Wydał osiem zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego przy ulicach: Stankiewicza, 
Klima, Bałdowskiej, Pileckiego, Jaworowej, Jasińskiego i Prostej.  

Wyraził trzy zgody wraz z przekazaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, w związku z: budową sieci ciepłowniczej przy ulicy Tczewskich Saperów, 
budową przyłącza telekomunikacyjnego przy Al. Zwycięstwa oraz budowy przyłączy 
kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej dla budynku przy ulicy Armii Krajowej.  

Zatwierdził trzy podziały nieruchomości przy ulicach: Armii Krajowej, Sobieskiego                           
i Tczewskich Saperów (na wniosek osób fizycznych).    

Podjął XX zarządzeń: 

− dzierżawę gruntu: pod uprawy rolne przy ulicach: Za Portem, 30 Stycznia                             
i Bałdowskiej, na cele rekreacyjne przy ulicy Nowowiejskiej oraz pod organizację 
foodtrucka na Bulwarze.   

− użyczenie gruntu: pod imprezę plenerową „Tacy Sami” na Placu Hallera oraz 
organizację na Bulwarze pikniku przez Animals Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt. 

− przeznaczenia do wniesienia do Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie wkładu niepieniężnego (aport) w postaci 
nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kruczej.   

 

 

 

 

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

 -  w zakresie  inwestycji i remontów 

 
1. Budżet Obywatelski - 2019 

 
1.1 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Flisaków-etap II” 

W dniu 19.09.2019r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” 
A. Abramczyk, 83-110 Knybawa ul. Nadwiślańska 29 na „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej przy ul. Flisaków na teren rekreacyjno –sportowy”. Koszt realizacji- 117 900 
zł 
Umowny termin realizacji zadania - 20.11.2019 r. 



 
1.2 „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy 
ul.  Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,  Okręg II 

W dniu 28.08.2019 r. podpisana została umowa z firmą „ARTEL” 
A. Abramczyk, ul. Nadwiślańska 29, 83-110 Knybawa  na „Budowę zatoki postojowej 

dla samochodów osobowych przy ul. Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną -etap I ”. 
Koszt realizacji – 185.000,00 zł.  Umowny termin zakończenia robót - 15.10.2019 r. 
Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. 

 
1.3 „Rozbudowa małego placu zabaw przy ul. Jedności Narodu-etap II”,   Okręg III 
 

� W dniu 23.07.2019 r. podpisana została umowa z firmą „KĘSBET” Wyroby 
Betonowe, ul. Wolności 28A, Lubrza 48-231 na „Zakup oraz dostawę elementów 

małej architektury (stoliki do gry w szachy, warcaby oraz chińczyka, stół betonowy do 

gry w piłkarzyki, ławki) na teren rekreacyjny przy ul. Jedności Narodu w Tczewie” . 
Koszt realizacji umowy : 14.786,72 zł.  
Termin realizacji umowy: 05.09.2019 r. 
Umowa została zrealizowana.  
 

� W dniu 09.09.2019 r.  podpisana została umowa z  firmą „Zieleń Miejską” Sp. z o.o. 
Rokitki, ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo na „Montaż urządzeń zabawowych na 

terenie rekreacyjnym przy ul. Jedności Narodu w Tczewie”. Koszt realizacji -2.300,10 
zł. Termin realizacji - 30.09.2019 r. 
 

� W dniu 06.08.2019 r. podpisana została umowa z firmą „MP-PLAY” Sp. 
z o.o., 05-230 Kobyłka, ul. Dąbrowskiego 40 a na „Dostawę i montaż urządzeń 

zabawowych typu: trampolina ziemna  przy ul. Jedności Narodu w Tczewie”. Koszt 
realizacji umowy: 16.930,90 zł. Termin realizacji umowy 24.09.2019 r. 
Wykonawca rozpoczął montaż trampolin w dniu 23.09.2019 r. 

 
1.4  „Zagospodarowanie terenów przy ul. Wyzwolenia 1 i między wieżowcami     
      Al. Zwycięstwa 19 i 20” Okręg  III 

 
� W dniu 25.07.2019 r. podpisana została umowa z firmą „4K” Tomasz Komar, 83-112 

Lubiszewo, ul. Bursztynowa 4a na wykonanie „Dokumentacji projektowej poszerzenia 

parkingu na działce nr 425/22 przy ul. Wyzwolenia 1 oraz poszerzenia drogi 

dojazdowej do parkingu przy Al. Zwycięstwa 18 w Tczewie”. Termin realizacji: 
16.09.2019 r. Koszt realizacji – 4.500,00 zł brutto.  Dokumentacja została wykonana. 

 

 1.5 „Bezpieczna droga dzieci do szkoły i kościoła- monitoring ciągów 
 komunikacyjnych”- Okręg IV 

 Trwają prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych  Warunków 
Zamówienia w celu ogłoszenia przetargu na budowę systemu  monitoringu wizyjnego 
ciągów komunikacyjnych. Planowany termin  ogłoszenia przetargu koniec września-
początek października.   



 

2. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rewitalizacja. 

Rewitalizacja – modernizacja filii MBP ul. Kościuszki 2 w Tczewie. Wykonawca: ELBUD 
Gdańsk S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego z siedzibą w Gdańsku. Wartość 
zamówienia - 4.234.890,00 zł, termin wykonania robót budowlanych - 15.12.2019 r.   
Trwają roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne m.in. elewacyjne, montaż sufitów 
podwieszanych, montaż instalacji wewnętrznych, wykonanie okładzin ścian piwnicy. 

3.  Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19 B –Rewitalizacja. 

Wykonawca MAXI-TERM Wiesław Deneko, z siedzibą w Gdańsku. Inwestycję prowadzono 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowny termin realizacji 
do dnia 10.12.2018 r. nie został zachowany. Zamawiający odstąpił od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, trwa postępowanie wyjaśniające. 
Opracowywano dokumentację zawierającą opinię techniczną dla określenia zakresu i wartości 
robót budowlanych niezbędnych do zakończenia zadania. 
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zostanie ona opublikowana po uzyskaniu pozytywnej opinii ex-ante, IZ RPO 
WP 2014 – 2020. 
  
4. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej – Etap I. 
Wykonawca: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie, termin 
realizacji zadania: 31.10.2019 r., wartość zadania: 4.755.963,51 zł.   
Koryto bieżni: wykonano warstwę betonu wodoszczelnego. Planowane jest wykonanie 
warstwy sportowej poliuretanowej typu SANDWICH. 
Koryto boiska: trwa wysiew trawy. Wykonywane są fundamenty pod kotwy m.in. klatki do 
rzutu młotem i dyskiem wyczynowym. Wykonawca rozpoczął przygotowania do 
certyfikowania obiektu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

5. Modernizacja nawierzchni ulicy Sadowej w Tczewie.  
Wykonawca: firma Gladpol z siedzibą w Tczewie, wartość zamówienia  228.000,00 zł, termin 
wykonania robót - 40 dni od daty podpisania umowy. 
W dniu 24.09.2019 r. dokonano odbioru zadania. 

6.  Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w osiedlu Prątnica w Tczewie. 

Ogłoszono przetarg, otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 r. Termin wykonania zadania 
do 16.12.2019 r.  

7. Budowa oświetlenia ul. Młyńskiego   
W dniu 16.09.2019 r. roku nastąpiło otwarcie ofert dotyczących budowy oświetlenia ul. Ks. 
Władysława Młyńskiego w Tczewie. Wpłynęło 12 ofert  
na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FUPH „Instal-Bud” na kwotę 
149.199,00 zł.  Trwa procedura, w tym uzupełnianie dokumentów przez wykonawcę, którego 
oferta jest najkorzystniejsza cenowo. 
8. Budowa oświetlenia, ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągu pieszo – rowerowego ul. 
Retmańskiej od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim – etap I. 



Podpisano umowy z Wykonawcami: 
• AREL Arkadiusz Abramczyk z siedzibą w Knybawie w dniu 31.07.2019 r. 

na wykonanie części nr 2 (budowa ciągu pieszo-jezdnego długości 69m) 
za kwotę 33.400,00 zł brutto.  
Roboty budowlane zakończono w dniu  11.09.2019 r.  

• MHB POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w dniu 08.08.2019 r. dotyczącą budowy 
odcinka oświetlenia w ciągu ul. Retmańskiej w Tczewie, 
za kwotę 47.907,00 zł brutto – termin realizacji 31.10.2019 r. 
Trwają prace budowlane zgodnie z umową.  

9. Zagospodarowanie otoczenia  Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie 
W dniu 24.07.2019r. ogłoszono „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – 
architektonicznej zagospodarowania boiska i otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie 
(rejon ulicy Czyżykowskiej 69)”. 
Zgodnie z regulaminem konkursu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.08.2019r. wpłynęły 
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, które zostały przyjęte: 
1) MERITUM PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 20/2 Gdańsk 
2) APA PROJEKT Piotr Lewandowski ul. Sportowa 2/2 Tczew 
Uczestnicy konkursu mają obowiązek złożenia prac konkursowych do dnia 25.10.2019 r. 

 
 
 
-   w zakresie planowania przestrzennego  

 

I. PRACE PLANISTYCZNE 
1.Trwają prace projektowe przy sporządzaniu czterech miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w rejonach, na podstawie uchwał o przystąpieniu do 
sporządzenia planów z 26.04.2018 r. w n/w rejonach miasta:  

a) Rejon ul. Jagiellońska - Rokicka - rozpoczęto etap III (przygotowanie projektu 
uchwały do opiniowania i uzgodnień przez organy),  

b) Rejon Piotrowo - Bajkowe - rozpoczęto etap III (przygotowanie projektu uchwały 
do opiniowania i uzgodnień przez organy) 

c) Rejon ul. Warsztatowej - rozpoczęto etap III (przygotowanie projektu uchwały do 
opiniowania i uzgodnień przez organy) 

d) Rejon Starego Miasta - zakończony etap I  

2. W dniu 2 lipca 2019 r. wpłynął kolejny wniosek do Rady Miejskiej za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy z dnia 5 
lipca 2018 r. o ułatwieniach  
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 
Wnioskodawcą jest TTBS spółka z o.o. ul. Kołłątaja 9 w Tczewie. Wniosek dotyczy budowy 
trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 6/4 i 7/4, obręb 4, przy ul. 
Sadowej w Tczewie. 
Wniosek  opublikowano, zgodnie z ustawą, w BIP. Rozpoczęto procedurę wynikającą z ww. 
ustawy: 
- w dniu 5 lipca 2019 r. opublikowano w BIP wniosek wraz z załącznikami, 
- w dniu 24 lipca uzupełniono wniosek, który posiadał liczne braki i w dniu 26 lipca 2019 r. 
wniosek ponownie został opublikowany w BIP,   



- w dniu 29 lipca 2019 r. powiadomiono organy wymienione zgodnie z ustawą o możliwości 
przedstawienia opinii i uzgodnienia inwestycji  
Obecnie projektem uchwały  Rady Miejskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o 

charakterze społecznym na działkach nr 6/4 i 7/4 (obręb 4) oraz nr 220 (obręb 6) przy ulicy 

Sadowej w mieście Tczew został skierowany pod obrady rady w m-cu wrześniu 2019 r. 

3. Prowadzona jest procedura w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na 
żłobek na paterze budynku, który jest usytuowany na terenie działki nr 120/13 przy ul. 1 Maja 
nr 20, obręb 0007 miasta Tczew. 

4. Prowadzona jest procedura w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku służącego jako 
przychodnia lekarska na lokal usługowo-handlowy który jest usytuowany na terenie działki nr 
120/12 obręb 7 przy ulicy 1 Maja w Tczewie. 

 

II. Pozostałe działania - biura według kompetencji wynikających m.in. z ustawy o 
planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, ustawy Prawo budowlane, ustawy o 
gospodarce nieruchomościami (zaświadczenia i wypisy i wyrysy z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, postanowienia dotyczące podziału działek). 

• wydano zaświadczenia z miejscowego planu wraz z informacją o obszarze 
rewitalizacji (26 szt. - na dzień niniejszej informacji), 

• wydano wypisy z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(24 szt. - na dzień niniejszej informacji), 

• wydano postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z 
zapisami miejscowego planu – 4 szt., 

• wydano zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości – 3 szt., 

• wydano opinie wewnętrzne dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział 
Gospodarki Mieniem Komunalnym (w zakresie m.in. dzierżaw terenu, poszerzenia 
działek, sprzedaży terenów w drodze przetargu) – 27 szt. 

 

-  w zakresie rozwoju miasta 

 
I. PROGRAMY I PROJEKTY 

 
Fundusz Dróg Samorządowych  
Przebudowa drogi gminnej nr 198193G – ul. Gdańskiej w Tczewie  
wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru nadwiślańskiego 
 
Gmina Miejska Tczew 27.08.2019 r., złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na rok 2020. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 198193G – ul. 
Gdańskiej w Tczewie wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru nadwiślańskiego”. 
 
Trwa oczekiwanie na wynik weryfikacji wniosków przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 
 



Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021; Program „Rozwój Lokalny”  
 
Human Smart Tczew. Mieszkaj, Pracuj, Rozwijaj się! 
 
Trwa oczekiwanie na wynik weryfikacji złożonego Zarysu Projektu (wniosku). 
 
Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 
Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Grupa III 
zadania ogólne 2019  
 
Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie - etap I 
 
Z informacji uzyskanych z Wydziału Inwestycji Ministerstwa Spotu i Turystyki, wynika, że w 
dalszym ciągu trwa opiniowanie wniosków i termin oceny zostaje wydłużono o min. 3 
miesiące. Spowodowane jest to duża ilością wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu. 
 
W dalszym ciągu brak informacji o wynikach weryfikacji  
 
Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2019 
 
Gmina Miejska Tczew 31.07.2019 r., złożyła wniosek o zutylizowanie azbestu w 13-stu 
obiektach na łączna kwotę 9 538 PLN. Wysokość dofinansowania wynosi 6 670 PLN. 
Wniosek został złożony brak informacji o wynikach weryfikacji. 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 
Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-
usług 
 
Realizowane są szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Doskonalenie kompetencji 
kadr i urzędów odbywa się w obszarze podatków i opłat, w obszarze zarządzania 
nieruchomościami i w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania 
usługami dziedzinowymi. Przeszkolonych zostanie 36 urzędników. Szkolenia trwają do 
grudnia 2019r.  
W ramach projektu przygotowywane są narzędzia do badania satysfakcji klientów i portal, 
który ma na celu zaprezentowanie informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach 
gruntowych przeznaczonych pod inwestycje. 
 
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020: 
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa  
R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa (Gmina Miejska Tczew – Partner Wiodący). 
 
Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 1 z marca 2018 r. (wnioskowana 
refundacja 695 515,41 PLN). 
Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 4 z grudnia 2018 r. (wniosek 
sprawozdawczy, dla Partnera z Gminy Gniew – wniosek o refundację). 
Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 5 z marca 2019 r. (wniosek 
sprawozdawczy). 



Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 6 (wniosek sprawozdawczy). 
 
Trwają uzgodnienia i wyjaśnienia z Departamentem Programów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany zakresu rzeczowego 
projektu i wydłużenia terminu realizacji projektu. Dnia 20.09.219 r. przesłano pismo do DPR. 
 
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 
 
Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie. 
 
Współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014 – 2020, w zakresie wniosków o 
płatność: 
 
Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 6 z grudnia 2018 r. (wnioskowana 
refundacja 1 034 506,28 PLN). 
Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 7 z marca 2019 r. (wnioskowana 
refundacja 831 475,65 PLN). 
Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 8 (wnioskowana refundacja 758 
075,17 PLN) 
Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 9 (wnioskowana refundacja 1 037 
704,15 PLN). 
 
Przygotowano dokumenty do aneksu do umowy – aktualizacja harmonogramu (w tym 
harmonogramów Partnerów) i wniosku o dofinansowanie. Wniosek dotyczący aktualizacji 
wartości projektu oraz terminu realizacji projektu. Maksymalna kwota dofinansowania 
zostanie zwiększona o wartość: 539 978,00 PLN. 
Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta wraz z trasami dojazdowymi: 
Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi. 
 
Departament Programów Regionalnych zaakceptował przekazaną aktualizację wartości 
projektu. Trwają czynności związane z dokonaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. 
 
Zarząd ZIT Uchwałą nr 50/2019 z dnia 18.09.2019 r. zwiększył maksymalną kwotę 
dofinansowania projektu o wartość 1 656 513,00 PLN.  
Niezbędne będzie przygotowanie i podpisane aneksu do umowy. 
 
Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków 
Mieszkalnych (MEBUP). 
 
Gmina Miejska Tczew przekazała dokumenty związane z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy 
o dofinansowanie dot. zmiany budynku termomodernizowano ze Szkoły Podstawowej nr 8 na 
Zakład Usług Komunalnych. Aneks obejmować będzie również zwiększenie dofinansowania 
o 90 000 PLN. 
 
Ponadto Zarząd ZIT Uchwałą nr 50/2019 z dnia 18.09.2019 r. zwiększył maksymalną kwotę 
dofinansowania projektu o wartość 464 184,00 PLN.  
Niezbędne będzie przygotowanie i podpisane kolejnego aneksu do umowy. 
 

 



II. REWITALIZACJA (Zespół ds. Rewitalizacji; Komitet Rewitalizacji; 
Gminny Program Rewitalizacji) 

 
Komitet Rewitalizacji: 
09.09.2019 r. odbyło się 17 posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym kontynuowany był 
temat uwarunkowania transportowe obszaru rewitalizowanego, potrzeby mieszkańców- 
zagadnienia transportu publicznego, transportu rowerowego, ruchu pieszego; zachowania 
komunikacyjne, infrastruktura - dyskusja, wnioski, rekomendacje. 
 
Zespół ds. Rewitalizacji: 
 
Nie dotyczy. 
 
Gminny Program Rewitalizacji: 
 
Zakończono prace nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, uwzględniającego 
zalecenia wskazane przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 
 

III. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA 
 
Dalsze prace z partnerami w ramach subregionu nadwiślańskiego oraz subregionu 
metropolitalnego, związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
do roku 2030. 
 

 

Dom Przedsiębiorcy 

 

W minionych miesiącach odbywały się w Domu Przedsiębiorcy standardowe konsultacje z 

doradcą podatkowym, prawnikiem, konsultantem z zakresu poszukiwania i pozyskiwania 

funduszy unijnych zorganizowane przez Lokalne Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

z Malborka oraz stałe godziny przyjmowania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i 

Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w temacie pożyczek na rozwój 

i rozpoczęcie działalności. Ponadto kontynuowane są z bardzo dużym zainteresowaniem 

bezpłatne konsultacje z marketingu m.in. w mediach społecznościowych.  

 

Rozpoczął się nabór do VIII edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku”, w ramach którego mogą 

się zgłaszać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu miasta Tczewa. Wybierać 

będziemy w dwóch kategoriach mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a ponadto 

„Debiut roku” – dla nowo utworzonych przedsiębiorstw; „Inwestycja/Inwestor roku” – dla 

nowo oddanych inwestycji lub podmiotów. W tegorocznej edycji jednym z kryteriów będzie 

również: dbałość o środowisko naturalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 



prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego. Na zgłoszenia czekamy do końca października, 

a rozstrzygnięcie nastąpi podczas obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 

listopadzie.  

 

10 września odbyło się bezpłatne szkolenie „Bezpieczeństwo finansowe”, na którym 

poruszone zostały tematy związane z zabezpieczeniem prawnym umów bankowych, pojęciem 

scoringu oraz negocjacji w biznesie. 

 

30 września odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie zmian w prawie 

podatkowym i Vat, które wchodzą w życie wrześniu i listopadzie br.  

 

30 września odbędzie się również spotkanie kobiet biznesu, tematem spotkania będzie 

„Autentyczność w biznesie”., a wydarzenie zostało włączone do obchodów „Dni uczenia się 

dorosłych” – kampanii społecznej wspierającej dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu 

nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach 80tych, jest cyklicznie 

realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO jako Adults Learner’s Week lub Festival of 

Learning, kilka edycji odbyło się również w Polsce, począwszy od 2009 roku.  

 

Prowadzone są na bieżąco działania związane z promocją postępowań przetargowych na 

sprzedaż mienia komunalnego oraz terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew.  

 

Na koniec miesiąca września ze strefy coworkingu i inkubatora korzysta 13 podmiotów, w 

tym szwedzki inwestor Firma Etac – której otwarcie zakładu szacuje się na IV kwartał br. 

Trwa stały nabór nowych firm do inkubatora jak i coworkingu, wnioski przyjmowane są na 

bieżąco.  

 

W minionym okresie z obsługi Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej skorzystało 

ponad 200 przedsiębiorców z terenu miasta oraz gmin ościennych powiatu tczewskiego.  

 
 
 
 
 
 

I. W zakresie spraw organizacyjnych, edukacji oraz spraw społecznych i 
pozostałych: 



 

- edukacja 

 
W dniu 30 września br. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Adam Urban wręczył akty 
mianowania 11 nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali 
kolejny stopień  awansu zawodowego tj. stopień nauczyciela mianowanego. 
 

-biuro rzecznika prasowego 

 
Gratulacje dla Krzysztofa Uwijały 
W dniach 23 - 25.08 2019,  na odbywających się 95. Mistrzostwach Polski Seniorów w 
lekkiej atletyce zawodnik Krzysztof Uwijała (MKS SAMBOR Tczew) - podopieczny trenera 
Tadeusza Galińskiego, zdobył  brązowy medal w trójskoku.  
 
Pamięci Kazimierza Piechowskiego 
Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Kazimierza Piechowskiego w Tczewie i powiecie 
tczewskim. Z tej okazji , 3 października, na budynku w którym mieszkał, odsłonięta zostanie 
tablica upamiętniająca słynnego uciekiniera z obozu w Auschwitz i Honorowego Obywatela 
Miasta Tczewa. 
3 października przypada 100-lecie urodzin Kazimierza Piechowskiego.  Pamiątkowa tablica 
informująca o tym, że K. Piechowski mieszkał w Tczewie w okresie międzywojennym, 
zostanie zamieszczona na ścianie kamienicy przy ul. Sambora 18 – tam, gdzie spędził kilka 
lat życia. Na jej odsłonięcie zapraszamy o godz. 16.30.  Wcześniej – o godz. 15.30 w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Św. odbędzie się uroczysta msza św. pamięci K,. Piechowskiego, 
zaś o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Sztuki – projekcja filmu „Uciekinier” w reżyserii 
Tomasza Pawłowskiego  (dokument fabularyzowany z 2006 r.) 
 
● Rowerowy konkurs dla przedszkolaków 
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla przedszkoli i świetlic środowiskowych 
”Bezpiecznie jeżdżę rowerem”.  Zadaniem przedszkolaków było przygotowanie pracy (każde 
przedszkole mogło zgłosić jedną pracę zbiorową) promującej bezpieczną jazdę na rowerze. 
Do konkursu zgłosiło się 13 placówek. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody, zaś w 
podziękowaniu za udział i wkład pracy pozostałe przedszkola otrzymają puzzle i gry 
edukacyjne.   
Werdykt jury został ogłoszony 21 września, po corocznym przejeździe rowerowym z okazji 
„Europejskiego dnia bez samochodu”.  

1. Nagroda I – 3 000 zł – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 
2. Nagroda II – 2 000 zł – Niepubliczne Przedszkole Tropiciele 
3. Nagroda III – 1 000 zł – Niepubliczne Przedszkole „Fantazja”. 

 
 
 
 


