
I n f o r m a c j a 

z działalności Prezydenta Miasta 

za miesiąc październik 2019 r. 

 

 

 

 W omawianym okresie Prezydent Miasta podjął ogółem 41 zarządzeń, w tym z zakresu:                                                                                                            

                                                                        

 gospodarki mieniem komunalnym -16   

 budżetu i podatków             -3 

 organizacyjny i kadr      -6 

 edukacji                                             -3          

 spraw społecznych                             -1 

 wspierania przedsiębiorczości           -3 

 administracyjny                                 -2 

 zamówień publicznych                      -5 

 informatycznego                                -1 

 rzecznika prasowego                          -1 

 

 

 

     

 

 

        I. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 

 

Prezydent: 

 

Zawarł: 

 dziesięć aktów notarialnych w tym: osiem dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych 

na rzecz najemców oraz dwa dotyczące sprzedaży w trybie przetargowym 

nieruchomości położonych przy ulicach: Grunwaldzkiej i Spółdzielczej.  

 jedną ugodę w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste gruntu. 

Wyraził zgodę na zawarcie umów najmu oraz użyczenia lokali będących w trwałym 

zarządzie: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 umowy użyczenia, 

• Szkoła Podstawowa nr 5 – 1 umowa najmu, 

• Szkoła Podstawowa nr 7 – 2 umowy najmu. 

Uczestniczył w Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółek: Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. oraz Pomorskie Regionalny Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o.   

Wydał sześć zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego przy ulicach: Retmańskiej, 

Sobieskiego i Stankiewicza.  



Wyraził zgodę wraz z przekazaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, w związku z budową przyłącza gazowego do budynku przy ulicy Chopina.  

Podjął XX zarządzeń: 

 W sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych przy ulicach: 

Kołłątaja, Pileckiego, Retmańskiej i Nad Wisłą. 

 dzierżawę gruntu: pod pomieszczenie magazynowe przy ulicy Targowej oraz pod 

zagospodarowanie zielenią przy ul. Malinowskiej. 

 

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” 

 

 Firma „ARTEL” A. Abramczyk, 83-110 Knybawa, ul. Nadwiślańska 29 prowadzi 

roboty ziemne związane z korytowaniem pod nawierzchnię chodnika oraz roboty 

ziemne związane z ułożeniem sieci oświetlenia parkowego. 

 Przeprowadzana jest procedura o udzielenie zamówienia publicznego związana z 

wyborem wykonawcy na wykonanie nasadzeń zieleni 

na terenie rekreacyjnym przy ul. Flisaków. Termin składania ofert – 31.10.2019 r. 

Planowany termin realizacji – 13.12.2019 r. 

 

1.2 „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy 

ul. Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, Okręg II 

Podpisany został aneks do umowy na „Budowę zatoki postojowej 

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

infrastrukturą techniczną - etap I” wydłużający termin realizacji zadania 

do dnia 29.10.2019 r. 

Prace budowlane dobiegają końca. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 

odbiorowej rozpoczęte zostaną procedury odbiorowe. 

 

1.3 „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al. Zwycięstwa 20” 

Przeprowadzana jest procedura zamówienia publicznego związana 

z wyborem wykonawcy na zagospodarowanie trenów zielonych położonych przy 

budynku przy Al. Zwycięstwa 20. Termin składania ofert – 31.10.2019 r. Planowany 

termin realizacji – 13.12.2019 r. 

 

 

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



 Umowa z firmą „SPORTPLUS.PL” Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Juliusza 

Słowackiego 75 A na wykonanie „mini-boiska” do gry w piłkę nożną 

dla najmłodszych dzieci została zrealizowana. 

 

 Umowa z firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Rokitki, ul. Tczewska 35, 

83-112 Lubiszewo na „Wykonanie nawierzchni mini boiska do gry w piłkę nożną dla 

dzieci z trawy naturalnej „z rolki”, na terenie rekreacyjnym przy ul. Jedności Narodu 

w Tczewie” została zrealizowana. 

 

 Umowa z  firmą „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Rokitki, ul. Tczewska 35, 

83-112 Lubiszewo na „Montaż urządzeń zabawowych (stół do gry 

w piłkarzyki, stoły do gry w szachy i warcaby, ławki) na terenie rekreacyjnym przy ul. 

Jedności Narodu w Tczewie została zrealizowana. 

 

 Umowa z firmą „MP-PLAY” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 40a, 05-230 Kobyłka na 

„Dostawę i montaż trampolin ziemnych przy ul. Jedności Narodu w Tczewie” została 

zrealizowana.  

 

1.5 „Zagospodarowanie terenów przy ul. Wyzwolenia 1 i między wieżowcami Al. 

Zwycięstwa 19 i 20” Okręg  III 

Przeprowadzana jest procedura o udzielenie zamówienia publicznego związana z 

wyborem wykonawcy na zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy wieżowcami 

przy Al. Zwycięstwa 19 i 20. Termin składania ofert - 31.10.2019 r. Planowany termin 

realizacji – 13.12.2019 r. 

 

1.6 „Bezpieczna droga dzieci do szkoły i kościoła – monitoring ciągów 

komunikacyjnych”- Okręg IV 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego ciągów komunikacyjnych w Tczewie” 

wyłoniony został w dniu 17.10.2019 r. Wykonawca – firma „Alarmowy.pl” Sp. z o.o., ul. 

Chłodna 5A, 83-110 Tczew. Koszt realizacji zadania – 358.000,00 zł. Termin realizacji – 

20.12.2019 r. 

 

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. odtworzenie nawierzchni 

drogowych, montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji 

oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie okładzin ścian 

i posadzek. 

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



Zadanie w trakcie rozstrzygania postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” adaptacji budynku. Wpłynęły 2 oferty, 

których wartość przekracza zabezpieczone środki finansowe. Wystąpiono o zwiększenie 

środków finansowych w ramach korekty budżetu miasta na realizację zadania. 

 

4. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej – Etap I. 

Wykonawca: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie, termin 

realizacji zadania zmieniono do dnia 15.11.2019 r., ze względu 

na konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych.  

Wykonano nawierzchnię bieżni lekkoatletycznej, realizowane będzie wytyczenie torów bieżni 

liniami i znacznikami. 

Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej zostało wykonane, pozostaje montaż 

bramek do piłki nożnej. 

Nawierzchnia zakola zachodniego dyscyplin sportowych została wykonana, pozostaje montaż 

sprzętu sportowego. 

Nawierzchnia zakola wschodniego jest w trakcie realizacji. 

Trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia wewnętrznego bieżni.  

Wykonawca jest w trakcie przygotowania do certyfikowania obiektu przez Polski Związek 

Lekkiej Atletyki.  

 

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie ww. zadania wyłoniony został Wykonawca: 

ARS Arkadiusz Stubba z siedzibą w Kolniku.  Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31.10.2019 

r. Wartość zamówienia - 740.000,00 zł, termin wykonania zadania – 16.12.2019 r.   

6. Budowa oświetlenia ul. Młyńskiego   

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie ww. zadania wyłoniony został Wykonawca: 

FUPH „Instal-Bud” Jerzy Labudda z siedzibą w Luzinie. Wartość zamówienia – 149.199,00 

zł, termin wykonania zadania 18.12.2019 r. 

7. Budowa oświetlenia, ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągu pieszo – rowerowego ul. 

Retmańskiej od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim – etap I. 

Zakończono etap prac budowlanych związanych z budową ciągu pieszo - jezdnego o długości 

69 m.  

Realizowane są prace związane z budową odcinka oświetlenia w ciągu 

ul. Retmańskiej. Wykonawca MHB POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przystąpił do 

końcowego montażu słupów wraz z oprawami. Termin realizacji zadania – 31.10.2019 r. 

Prace budowlane realizowane są zgodnie z umową.  

 

8. Zagospodarowanie otoczenia  Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie 

W dniu 24.07.2019 r. 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 25.10.2019 r. wpłynęła jedna 



praca konkursowa z firmy APA PROJEKT Piotr Lewandowski 

ul. Sportowa 2/2 Tczew. Posiedzenie sądu konkursowego planowane jest 

na początek listopada.  

 

 

-   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 - etap III (przygotowanie projektu uchwały do 

opiniowania i uzgodnień przez organy),  

b) Rejon Piotrowo - Bajkowe - etap III (przygotowanie projektu uchwały do 

opiniowania i uzgodnień przez organy) 

c) Rejon ul. Warsztatowej - etap III (przygotowanie projektu uchwały do opiniowania 

i uzgodnień przez organy) 

d) Rejon Starego Miasta - zakończony etap I  

2. W dniu  16.10.2019 r. w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. pod pozycją nr 4549  

ogłoszona została Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 

2019 r. 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.  

3. W dniu  08.10.2019 r. została wydana decyzja  nr 1/2019 o warunkach zabudowy 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. Trwa 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. 

 

 

-  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! 

 

20 września 2019 roku zakończono proces oceny formalnej. Do etapu oceny merytorycznej 

zakwalifikowało się 212 zarysów projektów, w tym zarys Gminy Miejskiej Tczew. 

Rozpoczął się proces oceny merytorycznej dokonywany przez ekspertów zewnętrznych i 

Operatora Programu. Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji 

ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru – przygotowania i 

złożenia kompletnych propozycji projektów. 

 

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 

 

Nadal trwa ocena wniosków w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 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 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

poinformował, że rozstrzygnięty został konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”. Gmina Miejska Tczew została 

zakwalifikowana do przyznania dofinansowania. 

27.09.2019 r. przekazano do WFOŚiGW w Gdańsku, informację o gotowości skorzystania z 

zaproponowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. ,. 

 

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 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.  

Wprowadzono narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcją klienta Urzędu, które 

umożliwia badanie usług świadczonych przez Urząd za pomocą ankiety elektronicznej 

(dostępnej na stronie internetowej urzędu). Badanie będzie prowadzone i monitorowane przez 

rok w trakcie trwania projektu. 

 

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. (dla 5 Partnerów – 

wniosek o refundację, wnioskowana refundacja łącznie 695 515,41 PLN). 

Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 4 z grudnia 2018 r. (dla 4 Partnerów 

- wniosek sprawozdawczy, dla Partnera z Gminy Gniew – wniosek o refundację). 

Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 5 z marca 2019 r. (dla 5 Partnerów - 

wniosek sprawozdawczy). 

Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 6 z czerwca 2019 r. (dla 5 Partnerów 

- wniosek sprawozdawczy). 

Trwa oczekiwanie na weryfikację wniosku o płatność nr 7 z września 2019 r. (dla 4 

Partnerów - wniosek sprawozdawczy, dla Partnera z Gminy Tczew – wniosek o refundację). 

 

Dnia 10.10.2019 r. zostało złożone pismo do Departamentu Programów Regionalnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie aktualizacji wartości projektu, 

przed podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie (dot. trzech Partnerów) oraz w 

sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu do końca 2021 roku, ze względu na realizację 

wydatku  

w kategorii „Promocja produktu turystycznego”, na realizację którego zostało podpisane 

Porozumienie z Liderem, tj. Gminą Miasta Gdańska. Trwa oczekiwanie na decyzję i 

jednocześnie trwa przygotowywanie pozostałych dokumentów do podpisania aneksu do 

umowy o dofinansowanie. 

 

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: 

 

Zakończono weryfikację wniosku o płatność nr 6 z grudnia 2018 r. Otrzymano refundację  

w wysokości 1 034 506,28 PLN. 

Zakończono weryfikację wniosku o płatność nr 8 z czerwca 2019 r. Otrzymano refundację w 

wysokości 758 075,44 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 9 z września 2019 r. (wnioskowana 

refundacja 1 037 704,15 PLN).  

 

Dnia 20.09.2019 r. przygotowano i złożono do DPR-u pismo w sprawie dokumentów przed 

podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja harmonogramu  dla 

wszystkich  Partnerów, Doszczegółowienie zakresu rzeczowego i finansowego w podziale na 

Partnerów, zaktualizowany wniosek o dofinansowanie) i jednocześnie w sprawie wydłużenia 

terminu realizacji projektu do końca 2022 roku. Maksymalna kwota dofinansowania zostanie 

zwiększona  

o wartość: 539 978,00 PLN. Dnia 02.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie 

odbyło się uroczyste podpisanie Aneksu.  

 

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.  

Zarząd ZIT Uchwałą nr 50/2019 z dnia 18.09.2019 r. zwiększył maksymalną kwotę 

dofinansowania projektu o wartość 1 656 513,00 PLN.  

Dnia 30.09.2019 został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie. 

Dnia 25.10.2019 zostanie złożony wniosek o płatność nr 10 (wnioskowana kwota do 

refundacji …… PLN) 

 

Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej i Budynków 

Mieszkalnych (MEBUP). 

 

 

Zarząd ZIT Uchwałą nr 50/2019 z dnia 18.09.2019 r. zwiększył maksymalną kwotę 

dofinansowania projektu o wartość 464 184,00 PLN. W dniu 30.09.2019 podpisano aneks nr 

2 dot. zwiększenia dofinansowania na w/w kwotę.  

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie Instrumentu 

Elastyczności  

w projekcie, zastosowano metodę rozeznania rynku. Działania z Instrumentu Elastyczności 

planuję się rozpocząć od listopada 2019 roku. 

Dnia 25.10.2019 zostanie złożony kolejny 10 wniosek o płatność, będzie to wniosek 

sprawozdawczy. 

 

 

II. REWITALIZACJA (Zespół ds. Rewitalizacji; Komitet Rewitalizacji; 

Gminny Program Rewitalizacji) 

 

Komitet Rewitalizacji: 

Nie dotyczy 

 

 

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 przedsiębiorcy mają dwa razy w miesiącu możliwość 

skorzystania z bezpłatnych konsultacji z marketingu, które cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem.  

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

zgłaszać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu miasta Tczewa. Na zgłoszenia 

czekamy do końca października, a rozstrzygnięcie nastąpi podczas obchodów Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości w listopadzie.  

Laureat konkursu „Mój Biznesplan” (edycja odbyła się w czerwcu br.) Oskar Makowski – 

uczeń Zespołu Szkół Katolickich, 25 października podczas Finału konkursu naukowego 

E(X)plory, został INNOWATOREM JUTRA 2019 za projekt: "Ocena możliwości 

wykorzystania larw Zophobas morio do utylizacji styropianu na skalę przemysłową".  

Trwają przygotowania do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który 

zaplanowano na dniach 18-22 listopada br. W tym roku Dom Przedsiębiorcy przygotowuję 

nowość dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych odbędzie się specjalny event 

(konferencja) pod tytułem: „NewbiZ stacja Tczew”, podczas której będą miały miejsce 

wystąpienia, prelekcje i prezentacje nt. biznesu, startupów oraz możliwości rozwoju jakie 

czekają na młodzież po opuszczeniu szkoły.    

Prowadzone są na bieżąco działania związane z promocją postępowań przetargowych na 

sprzedaż mienia komunalnego oraz terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew.  

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

w tym szwedzki inwestor Firma Etac – której otwarcie zakładu szacuje się na koniec IV 

kwartału 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 250 przedsiębiorców z terenu miasta oraz gmin ościennych powiatu tczewskiego.  



 

 

 

 

 

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

pozostałych: 

 

 

 

-w zakresie polityki rowerowej 

1. Koniec III edycji konkursu Rowerem do Pracy 

Dobiegła końca III edycji konkursu “Rowerem do Pracy”. Wyniki konkursu po raz kolejny 

przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Kończymy konkurs z liczbą 500 uczestników i 

uczestniczek z 54 firm.  

Uczestnicy konkursu pokonali prawie 350 tys. km jeżdżąc na rowerze 55 tys. razy, w 

tym 38,5 tys. do/z pracy. To tak jakby 9 razy okrążyć Ziemię. Dzięki konkursowi 

zaoszczędziliśmy 87 300 kg CO2! 

– Bardzo dziękuję wszystkim firmom jakie uczestniczyły w konkursie, zarówno tym dużym jak i 

mniejszym. Dziękuję mieszkańcom, że tak liczbie wybrali rower jako środek transportu do/z 

pracy. Liczę, że pomimo zakończenia konkursu będą Państwo dalej wybierać rower w 

dojazdach do pracy  

Statystki konkursu ”Rowerem do pracy” pokazują, że Tczew to bardzo rowerowe 

miasto!  

W ramach konkursu nagrodzono 8 firm w kategoriach jednoosobowa działalność 

gospodarcza, mikro i mała firma, średnia, duża oraz największa firma. Ponadto nagrodę 

otrzymała firma, któreJ największy odsetek pracowników brał udział w konkursie oraz firma 

która dokonała największej inwestycji wspierającej ruch rowerowy w swojej siedzibie. 

Podsumowanie konkursu odbyło się 28.10.2019r. Pracownicy zwycięskich firm otrzymali 

drobne upominki.  

Pełne wyniki znajdą Państwo na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl 

Konkurs miał na celu promocję roweru jako codziennego środka transportu. Pracownicy 

zatrudnieni w firmach z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa walczyli o pakiety 

śniadaniowe, gadżety, lepszą kondycję, świeższe powietrze i miasto bez korków. 

Konkurs „Rowerem do Pracy” był realizowany w ramach projektu pt.: „Budowa węzła 

integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020.”. 

 

http://www.roweremdopracy.tczew.pl/


2. 500 samochodów na 1000 mieszkańców! 

Pozyskano z Ministerstwa Cyfryzacji aktualne dane dotyczące liczby zarejestrowanych 

samochodów w Tczewie w latach 2005-2018. Z danych wynika, że w roku 2005 w Tczewie 

było zarejestrowanych 13 540 samochodów, a w 2018 roku było ich już aż 28 624. Co roku 

przybywa ok 800 pojazdów. Należy pamiętać, że to są dane tylko dotyczące mieszkańców. 

By poznać prawdziwą skalę należałoby dodać jeszcze osoby mieszkające w Rokitkach, 

Bałdowie, Lubiszewie itd. Przyrównując to do liczby mieszkańców to w 2005 roku było 

223 samochodów na 1000 mieszkańców, a w 2018 roku już 500 samochodów na 1000 

mieszkańców. Niestety gonimy duże miasta w Polsce, w tym niechlubnym rankingu. Dane te 

pokazują, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim samochodom miejsc parkingowych, a 

by odwrócić ten wzrostowy trend musimy inwestować w infrastrukturę pieszą, rowerową oraz 

w komunikację miejską oraz prowadzić w tym zakresie odpowiednie działania zachęcające do 

zmiany nawyków transportowych. Dla przykładu w Gdyni ten wskaźnik wynosi 567 aut na 

1000 mieszkańców, w Gdańsku 572, w Sopocie 732 (najwięcej w Polsce). W Krajach 

zachodnich wskaźnik ten spada od wielu lat i mieści się między 200 a 350 samochodów na 

1000 mieszkańców. 

3. Wyniki badania mobilności uczniów szkół podstawowych w Tczewie 

- Wystąpienie Pana Mgr Michała Kwiatkowskiego 

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego  

Wydział Nauk o Ziemi  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  
 

Teraz czas na tematykę rowerową. Chciałbym Państwu przybliżyć „Wyniki badania 

mobilności uczniów szkół podstawowych w Tczewie”, które odbyły się na wiosnę. Jest z 

nami Pan mgr Michał Kwiatkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu –Katedra 

Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, współautor badania i uznałem że uczyni to 

lepiej. Zapraszam Pana na mównicę. 

Wystąpienie 

 

Dziękuje Panu za przybliżenie wyników ankiety. 

 

Ostatni punkt mojego wystąpienia. 

 

Mateusz Biskup wychowanek KKS Unia, mieszkaniec Tczewa a obecnie zawodnik LOTTO 

BYDGOSTIA BYDGOSZCZ,   podczas Mistrzostw Świata w Linzu wspólnie z Mirosławem 

Ziętarskim zdobyli brązowy medal w rywalizacji dwójek podwójnych i tym samym 

wywalczyli kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Tokio, a podczas Mistrzostw Polski w 

Poznaniu zdobył tytuły mistrzowskie w jedynce i ósemce. 

Wspólnie z Panem Przewodniczącym chcemy Go uhonorować wiązanką kwiatów i 

symboliczną nagrodą. 

 

Wręczenie nagrody i wystąpienie Mateusza Biskupa 

 

 

Odpowiedzi na pytania radnych 



 


