
PREZYDENT    MIASTA    TCZEWA 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S P R A W O Z D A N I E 

 
Z  DZIAŁALNOŚCI 

 
PREZYDENTA MIASTA 

 
za  2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

Tczew – marzec – 2008 r. 
 
 
 
 



 2 

 
Spis treści : 
 

1. Wstęp          str.  4     

2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności za 2007r.    str.  4    

    2.1. Realizacja zadań własnych i zleconych                  str.  5    

    2.2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej / załącznik nr 2 /                 str.85    

    2.3. Realizacja strategii miasta Tczewa      str.88   

    2.4. Realizacja interpelacji radnych / załącznik nr 3 /                                 str.91  

    2.5. Realizacja zadań kontrolnych / załącznik nr 4 /    str.95  

    2.6. Załatwianie skarg i wniosków ludności                         str.100   

    2.7. Zestawienie ilościowe spraw i wniosków ludności rozpatrywanych   

     przez Urząd Miejski         str.103   

    2.8. Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych / załącznik nr 5 /              str.105  

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

    Alkoholowych         str.106  

4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej      str.108  

5. Załączniki          str.114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Spis załączników : 
 

 

1. Załącznik Nr 1 – Informacja z realizacji inwestycji i ważniejszych zadań remontowych za  

                                2007 r.                               

2. Załącznik Nr 2 – Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2007 r. 

3. Załącznik Nr 3 – Informacja z realizacji interpelacji za 2007 r. 

4. Załącznik Nr 4 – Zestawienie liczbowe przeprowadzonych kontroli przez wydziały Urzędu    

                                Miejskiego za 2007 r. 

5. Załącznik Nr 5 – Zestawienie liczbowe wydawanych decyzji administracyjnych oraz  

                                załatwiania odwołań za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

6. Załącznik Nr 6– Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

                               w Tczewie za rok 2007. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
1. WSTĘP 

 

Sprawozdanie z działalności za 2007 r. obejmuje : 

- informację z działalności Prezydenta Miasta  w 2007 r., 

- informację dot.  Programu Strategicznego Rozwoju Miasta, 

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- działalność Straży Miejskiej. 

 
 
 
 

2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA    
MIASTA ZA 2007 .  

 
       Informacja Prezydenta Miasta za 2007r. obejmuje : 

1)   realizację zadań własnych i zleconych, 

2) realizację uchwał Rady Miejskiej, 

3) realizację interpelacji radnych, 

4) realizację zadań kontrolnych, 

5) sposób załatwiania  skarg i wniosków ludności 

6) zestawienie ilościowe spraw i wniosków rozpatrywanych przez Urząd Miejski 

7) zestawienie wydanych przez Urząd Miejski decyzji administracyjnych 

 

Prezydent Miasta Tczewa w 2007 roku działał w oparciu  o  plan  pracy  Rady  Miejskiej  w  Tczewie  na  

2007 r. oraz na podstawie ( opracowanego na I i II półrocze 2006r. ) planu pracy Prezydenta Miasta.  

 

Jako organ wykonawczy zajmował się istotnymi dla miasta problemami, mając głównie na uwadze 

zapewnienie prawidłowej polityki finansowej miasta, w tym realizacji budżetu. Szczególnie wiele miejsca 

zajmowało zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, gospodarki mieniem komunalnym, 

funkcjonowania placówek oświatowych, spraw społecznych, a także  przygotowywanie  materiałów i 

projektów uchwał na sesje Rady  oraz ich wykonanie. 

 

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

- gospodarki mieniem  - 359              

- zamówień publicznych  -  73  

- budżetu i podatków  -  35   

- spraw organizacyjnych  -  51     
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- oświaty    -  27                 

- spraw społecznych  -  12  

- spraw gospodarczych  -   5       

- spraw komunalnych  -   2          

- planowania przestrzennego -   1       

 

 

Jak z powyższego wynika, największą grupę wydanych  przez Prezydenta Miasta stanowiły zarządzenia z 

zakresu  gospodarki mieniem komunalnym.   

Zarządzenia były przekazywane do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu oraz  

gminnym jednostkom organizacyjnym. Realizacja zarządzeń, co kwartał była przedmiotem szczegółowej 

analizy.   

. 

 

2.1. REALIZACJA  ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH 

 

2.1.1. W zakresie ładu i zagospodarowania przestrzennego : 

 
W celu zapewnienia realizacji zadań własnych z zakresu ładu i zagospodarowania przestrzennego  podjęto 
następujące działania : 
 
1.  W wyniku przeprowadzonych analiz własnych oraz w związku ze zgłoszonymi wnioskami do 

zmiany planu podjęto procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obszarze jego obecnego obowiązywania, tj. w granicach administracyjnych miasta z wyłączeniem 

obszarów, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

tekstu planu. Konieczność tych zmian wynika ze złożonych wniosków o zmianę planu i 

sygnalizowanych w nich problemów dotyczących rozwoju istniejących firm oraz lokalizacji nowych w 

oparciu o obecne parametry i wskaźniki dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu. Dodatkową przesłanką do zmiany tekstu planu jest określenie wysokości stawki procentowej 

(większej niż zero) służącej do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 

uchwaleniem  lub zmianą planu miejscowego, wynikającej z art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  

      Dla rozpoczęcia procedury zmiany Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę Nr XII/88/2007 z dnia 

27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa. 

  

2.  Prowadzono na bieżąco ocenę aktualności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa, co  pozwoliło na zebranie uwag i propozycji zmian do obowiązujących zapisów. 
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         Wyniki analiz stały się podstawą dla przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w 

obszarze „Węzła transportowego” w rejonie ulicy Pomorskiej i Gdańskiej. 

         Proponowana zmiana powinna przyczynić się do rozwiązania występującego problemu pozyskania 

inwestorów w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie obecnego 

dworca PKP, tj. do likwidacji barier w rozwoju tego obszaru. Obecne zapisy planu zniechęcają 

potencjalnych inwestorów i dlatego Rada Miejska podjęła uchwałę  Nr XII/89/2007 z dnia 27 września 

2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tczewa na obszarze transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca 

PKP. 

 
3. Dokonano oceny funkcjonowania „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  dla 

miasta Tczewa na lata 2006-2009”, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/342/2005 Rady Miejskiej w 

Tczewie z dnia 29 grudnia 2005 r. Sporządzono, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami – art. 87 pkt. 5 – sprawozdanie, które Prezydent Miasta przedstawił w m-cu 

grudniu Radzie Miejskiej. 

      W sprawozdaniu zostały opisane działania objęte programem, m.in. wykonano: 

1/     aktualizację bazy danych, przeprowadzono kwerendę źródłową dla wybranych obiektów. Zebrano 

informacje nt. obiektów postulowanych do wpisu do rejestru zabytków z wszelkich dostępnych 

źródeł. (czas realizacji 2006-2009), 

2/  uzupełniono dokumentację fotograficzną (sukcesywnie uzupełniana jest dokumentacja 

fotograficzna obiektów zabytkowych, czas realizacji 2006-2009). 

  3/ określono gminny zasób obiektów zabytkowych we współpracy  

z ZGKZM. Na początku 2006 r. przekazano ZGKZM Program celem zapoznania się  

i realizacji zadań wyznaczonych dla tej jednostki. W 2007 r. po przeanalizowaniu obiektów 

stanowiących gminny zasób zlecono: 

- wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych wskazanych 

w Programie jako postulowanych do wpisu do rejestru zabytków (ul. Podgórna 3, 12, 14 

20; ul. Krótka 12; ul. Mickiewicza 18; ul. Podmurna 8; ul. Zamkowa 11, 16, 18, 22, 24, 

26; ul. Chopina 8, 11, 12, 24, 33, 37; ul. Czyżykowska 1); 

- sporządzenie opisu architektonicznego poszczególnych zabytków wraz  

z określeniem wartości historycznych, artystycznych lub naukowych obiektów, 

- wskazanie obiektów kwalifikujących się do wpisu do rejestru zabytków, 

   4/ wytypowano obiekty o szczególnych wartościach historycznych  

i architektonicznych. 

W 2007 r. została opracowana dokumentacja zawierająca opis architektoniczny obiektów 

postulowanych do wpisu do rejestru zabytków z określeniem ich wartości historycznej, 

artystycznej i naukowej wraz ze wskazaniem obiektów kwalifikujących się do wpisu do 

rejestru zabytków (Opracowanie - firma „44M Marek Jackiewicz”): 
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- wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną obiektów zabytkowych wskazanych 

w Programie jako postulowanych do wpisu do rejestru zabytków ( 113 obiektów ), 

- wykonano opis architektoniczny poszczególnych zabytków, 

- określono wartości historyczne, artystyczne lub naukowe obiektów, 

- wskazano obiekty kwalifikujące się do wpisu do rejestru zabytków. 

 

Ponadto : 

-  prowadzono niezbędne prace w celu zabezpieczenia utrzymania oraz korzystania z zabytków w sposób  

zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 

-  przeprowadzono badania archeologiczne metodą tomografii elektrooporowej obejmujące obszar Placu  

   Hallera (rynku) oraz teren domniemanego zamku krzyżackiego (przy ul. Zamkowej) celem odnalezienia  

   podziemnych kubatur, murów czy pustek ( czas realizacji 2006-2009 ), 

- określono zasady współpracy z ZGKZM w zakresie utrzymania gminnego zasobu obiektów  

   zabytkowych ( zasady zostaną ujęte w planowanej zmianie uchwały dotyczącej Wieloletniego Programu     

   gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy). 

 

         W ramach opieki nad zabytkami  pozyskiwano środki finansowe z : 
 

�  Funduszu Phare: Przygotowanie projektów infrastrukturalnych do Programu Interreg IIIA (2006r.) 

– „Odnowa średniowiecznych murów obronnych Tczewa - historycznego przystanku na drodze 

wodnej Berlin - Kaliningrad – Kłajpeda”  

- dokumentacja projektowa dla budynków: ul. Podmurna 12 i 15 

- projekt zagospodarowania terenu przy ul. Łaziennej/ul. Podmurnej 

- studium wykonalności dla projektu. 

-  

Ponadto w  2007 r. przygotowywano projekty w obszarze Starego Miasta dla pozyskania środków z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.  

W październiku 2007r. Zarząd Województwa poinformował o harmonogramie ogłaszania 

konkursów, w którym określono termin dla składania wniosków dot. kompleksowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych na dzień 5 lutego 2010.  

W budżecie miasta – corocznie zabezpieczane są środki budżetowe na dotacje dla właścicieli 

obiektów zabytkowych, zgodnie z uchwałami o dotacjach: Nr XXXI/292/2005 Rady Miejskiej w 

Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków oraz  uchwałą Nr XL/355/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków.  
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W wyniku analizy złożonych wniosków o dotację na prace konserwatorskie w 2007 r. zostały  

udzielone dwie dotacje: 

- na prace konserwatorskie w Farze Tczewskiej – odnowienie ołtarza św. Józefa i Matki Boskiej 

Częstochowskiej), 

- na prace konserwatorskie przy bud. Wojska Polskiego 15 

 
4.   Realizowano zadania wynikające z porozumienia w sprawie przyjęcia zadań  administracji rządowej 

obejmujących prowadzenie spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Gdańsku, w tym m.in.  wydawano: 

-  pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych robót budowlanych w 

obszarach zabytkowych podlegających ochronie prawnej, w myśl art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 

- pozwolenia na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach 

zabytkowych, w myśl art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , 

- prowadzono uzgodnienia w trybie art. 39 ust. 3 prawa budowlanego prac realizowanych przy obiektach 

i w obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej , 

-  prowadzono wstępne uzgodnienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i 

innych robót budowlanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie prawnej na 

podstawie  art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

-    udzielano informacji na temat obiektów znajdujących się w strefie ochrony   

      konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
5. Ponadto dla realizacji  zadań przestrzennych i architektury, m.in. : 

• przygotowano wnioski do konkursu na przestrzeń publiczną.  

Za realizację projektu Bulwar Nadwiślański w Tczewie uzyskano wyróżnienie TUP w 

ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną, wyróżnienie I 

stopnia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2007” oraz 

wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

″ Przyjazny  Brzeg ″. 

• współpracowano z : 

- Wydziałem Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie i Powiatowym Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego, 

-  Politechniką Gdańską,  

- właścicielami obiektów zabytkowych ( każdemu z nich przekazano informacje na  temat 

możliwości pozyskiwania dotacji na prace konserwatorskie ) , 

• zostały wykonane niżej wymienione zadania: 

1) przeprowadzono badania archeologiczne – rynek, zamek, 

2) określono wartość historyczną i artystyczną wraz z dokumentacją fotograficzną ,  

3) dokonano waloryzacji obiektów zabytkowych, 
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4) zestawiono wg kategoryzacji obiekty budowlane w obszarze miasta, 

5) zebrano i opracowano materiały w wersji elektronicznej dot. własności gminnej  w Obszarze 

Starego Miasta, 

6) przygotowano materiały do udziału w konkursie TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń  

    publiczną, 

7) wykonano dokumentację fotograficzną i określono wartości obiektów zabytkowych, 

8) opracowano mapę do celów projektowych na węzeł komunikacyjny, 

9) wykonano koncepcję drogi widokowej – Brama Gdańska, 

10) przygotowano folder dot. zabudowy Starego Miasta, 

            11) opracowano projekt budowlany Cypel Nadwiślański + strefa Nadwodna 

 
 

2.1.2. W zakresie gospodarki terenami i mieniem komunalnym : 

                         

W  roku 2007  prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, 

zatwierdzonym  budżetem,  tak po stronie dochodów,  jak i wydatków oraz  zarządzeniami Prezydenta 

Miasta.  

Rada Miejska podjęła 6 uchwał związanych z gospodarką mieniem komunalnym, w tym zmieniającą 

uchwałę w sprawie nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub 

najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Prezydent Miasta podjął 359 zarządzeń w sprawach dot. gospodarki 

mieniem komunalnym 

 

              W okresie sprawozdawczym obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco:      

      

 

1.  NABYCIE 
 
  

L.p. Podstawa przejęcia Położenie 
dotychczasowy 

właściciel 
ilość 
działek 

Pow. w m2 
działek 

Wartość   w 
zł 

ul. Zamkowa osoba fizyczna 6 3 596 248 346 1 pod drogi, podział 
nieruchomości  

ul. Głowackiego osoba fizyczna 3 2 334 64 297 

ul. Kusocińskiego  osoba fizyczna 3 207 12 752  
2 

 
Wykup pod drogi 

ul. Głowackiego osoba fizyczna 3 3 082 25 714 

3 Darowizna ul. Elżbiety wspólnota 2 1 294 2 228 

 Razem   17 10 513 353 337 
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 2.  ZBYCIE 
 

 Sprzedaż  w drodze przetargu 
 

L.p. Przeznaczenie ilość działek łączna  pow. w m2 dochód netto   w zł  

1 Budownictwo jednorodzinne 26 143 735 2 063 916 

2  Budownictwo wielorodzinne 4 25 961 9 805 974 

3 Budownictwo usługowe 3 2 561 726 000 

 Razem 33 172 257 12 595 890 

 
 

Sprzedaż   bezprzetargowa 
 
 

L.p. Przeznaczenie 
ilość 
działek 

łączna  pow. w 
m2 

dochód netto   w zł  

1 Bud. jednorodzinne – na rzecz u.w. 45 30 100 6 106 

2 Bud. jednorodzinne - poszerzenie 6 811 95 756 

3 Na rzecz Spółdz. Mieszk. z bon. 99%  2 1 280 341 

4 Bud. jednorodz.– na rzecz dotychczas. u.w. 8 5 308 2 134 

5 Inne 3 372 5 000 

 Razem 64 37 871 109 337 

 
Oddanie w użytkowanie wieczyste 

 

L.p. Przeznaczenie 
ilość 
działek 

łączna  pow. w 
m2 

dochód netto   w zł  

1 Na  poszerzenie - bezprzetargowo 2 939 10 638 

2  W drodze przetargu- pod bud. garaży 2 227 3 373 

 Razem 4 1 166 14 011 

 
 

Sprzedaż lokali mieszkalnych 
 

L.p. Przeznaczenie 
ilość 
lokali 

łączna  pow. 
lokali w m2 

dochód netto   w zł  

1 Sprzedaż lokali mieszkalnych 83 4 780 919 254 

 
 

 Ogółem w roku 2007 Gmina Miejska Tczew nabyła 17 działek o łącznej powierzchni  1,0513 ha, 

natomiast sprzedano i oddano w użytkowanie  wieczyste 101  działek o  łącznej  powierzchni  21,1294 ha  

oraz  sprzedano dotychczasowym najemcom 83 lokale mieszkalne o łącznej pow. 4780m2. 

 

Tak  więc,  na dzień 31 grudnia 2007 r.  Gmina  Miejska  Tczew  była  właścicielem  790,2999 ha gruntów  

a także właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych wykazanych w poniższej tabeli: 
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                                 LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 
                                                   (stan na dzień 31.12.2007 r)* 
       

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali 
mieszkalnych  

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych  

Pow. w m2 

1988 89 699,31 42 2 633,83 

Budynki gminne 

744 31 839,41 31 3 408,99 

          *  - dane z ZGKZM 
 

   
         Jednocześnie tut. wydział zajmował się zawieraniem i egzekwowaniem umów dzierżawnych, najmu i 

użyczenia.  

 
                         D Z I E R Ż A W Y , N A J E M  i  U Ż Y C Z E N I A 
 
 

L.p. Cel  dzierżawy 
Ilość 

zawartych 
umów 

1 pod zabudowę stałą lub tymczasową. 42 

2 
 na poprawę zagosp. nieruchomości przyległej, prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz pod infrastrukturę wod -kan. 

12 

3 na cele reklamowe  9 

4  na cele uprawy warzyw i zagospodarowania zielenią 157 

5 pod uprawy rolne 27 

6 pod garażami 286 

7   najem lokali użytkowych  2 

8 użyczenia  16 

                                      Razem  551 

 
                                    
 
 

T A R G O W I S K O  -  ul. Żwirki 
 

 

L.p. Cel  dzierżawy 
Ilość 

zawartych 
umów 

1 grunt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 17 

2 umowy najmu lokali 30 

3 umowa użyczenia  2 

4 sezonowa dzierżawa gruntu 1 

Razem 50 
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      Ponadto: 

-  prowadzono  prace związane z podziałami nieruchomości, nazewnictwem ulic i numeracją  

   nieruchomości oraz windykacją należności, 

- dokonano 43 podziałów nieruchomości (na wniosek i z urzędu), 

-  Rada Miejska w Tczewie podjęła jedną   uchwałę w sprawie   nadania nazwy ulicy   

- nadano numery porządkowe 72 nieruchomościom.  

 

W sprawie windykacji należności : 

- wysłano 31 wezwań do zapłaty oraz 15 wezwań ostatecznych przedsądowych, 

- rozpatrzono 23 wnioski w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty  w tym 20 wniosków załatwiono 

pozytywnie natomiast 3 wnioski negatywnie ze względu na brak podstaw  - sporządzono 18 ugód, 2 

decyzje, 23 pozwy sądowe. Otrzymano 17 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, wszystkie z 

klauzulą wykonalności.  

 

 

 

2.1.3. W zakresie gospodarki ściekowej, odpadami komunalnymi i ochrony 

środowiska : 

 

1. Gospodarka wodno-ściekowa        

 

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

W 2007r. zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę  było bardzo dobre. Urząd Miejski nie 

odnotował skarg w tym zakresie. Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako niską. Parametry 

jakościowe wody określa się jako dobre. ZWiK prowadził modernizację sieci i urządzeń wodociągowych. 

W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci wodociągowej odpowiada 

standardom  obowiązującym w Unii Europejskiej. Rozbudowano sieć wodociągową  łącznie  o  3 143,50 

mb . 

W zakresie gospodarki ściekowej główne działania polegały na rozbudowie sieci i urządzeń 

kanalizacyjnych - łącznie 1 779,10 mb. Od momentu uruchomienia oczyszczalni parametry ścieków 

zrzucanych do Wisły spełniają warunki określone w pozwoleniu wodno-prawnym. 

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w 2007r. wyniosła  2 033 835,45 zł.   

 

W roku 2007 Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizował III etap budowy kolektora sanitarnego A2. 

Budowa kolektora realizowana jest od 2006 r. w ramach pozyskanych środków finansowych z projektu 

ZPORR. W 2007 r. realizowano zadanie o wartości 3.819.108,05 zł ( brutto ). 
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Zgodnie  z  ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  

odprowadzaniu  ścieków   ( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm. ) ZWiK przedstawił w 2007r. 

Radzie Miejskiej projekt planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który 

obejmował lata 2007-2008. Plan ten został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej na sesji w miesiącu wrześniu 

2007 r. ( uchwała Nr XII/90/2007 z dnia 27.09.2007r. ).   

 

2. Gospodarka odpadami  stałymi         
 
W zakresie spraw administracyjnych, zgodnie z ustawą o odpadach opiniowano wnioski w zakresie 

gospodarki odpadami – w roku 2007r.  wydano 19 postanowień; przyjmowano informacje w zakresie 

ewidencji i składowania odpadów. 

Jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej w Tczewie jako Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 

realizuje zadania z zakresu  gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Tczew, tj. eksploatacji 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. 

Poza bieżącą eksploatacją istniejącego wysypiska ZUOS wykonał szereg zadań inwestycyjnych w 

ramach uporządkowania sposobu eksploatacji.  

Zadania inwestycyjne, oprócz inwestycji niezbędnych do bieżącej działalności Spółki, ukierunkowane 

były  głównie na przygotowanie projektu pn: „Regionalny Gospodarki Odpadami Tczew” i  aplikowanie o 

środki Funduszu Spójności. 

Zmierzając do docelowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami Spółka zrealizowała 

następujące zadania na ogólną kwotę  - 218 393,- zł  w tym: 

 

- uzyskano decyzję wodno prawną na zrzut wód opadowych z palcu recyklingu do gruntu oraz  

pozwolenie zintegrowane, 

- zaktualizowano  instrukcję eksploatacji składowiska, 

- podniesiono ogroblowanie  kwater, 

- poprawiono stateczność zboczy, 

- przygotowano  stanowisko do badania morfologii odpadów, 

- przygotowano dokumenty  do realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami 

Tczew”: 

• we wrześniu 2007r.  – złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w  Pelplinie i Stegnie , 

• w październiku 2007r. - UM Tczew uruchomił procedurę wykupu gruntu w miejscowości 

Ropuchy gmina Pelplin,  

• w listopadzie 2007r. - złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla zadań 

budowlanych w lokalizacjach Tczew, Pelplin, Stegna  , 

• w grudniu 2007r. -  rozpoczęto konsultacje społeczne oraz prowadzono kampanie informacyjną  

. 
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Pomoc Techniczna zgodnie z umową nr: 4028/06/Wn1/OZ KI-TA/D z dnia 28.12.2006 o opracowanie 

dokumentacji wymaganej do funduszu spójności wraz z badaniem morfologicznym odpadów  w grudniu 

2007 roku złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie raport końcowy 

zwierający: 

- studium wykonalności, 

- wniosek do Funduszu Spójności, 

- dokumentacje przetargowe dla zadań w ramach projektu, 

- raport z badań morfologii odpadów w systemie, 

- raporty ocen oddziaływania na środowisko dla zadań budowlanych w  ramach projektu. 

 

3. Ochrona środowiska. 
 

3.1. W zakresie spraw administracyjnych realizowano: 

 

1) zadania ujęte w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,  

2)  regionalny monitoring atmosfery  -  w Tczewie przy  ul. Targowej funkcjonuje automatyczna stacja 

pomiarowa zanieczyszczeń, która w 2001r. została włączona do sieci  państwowego monitoringu oraz 

do europejskiej sieci EIONET , 

3)  nadzór nad realizacją zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją i odtwarzaniem zieleni na 

terenach miejskich, 

 

3.2. W zakresie bieżącego utrzymania terenów  : 

 

1) w okresie 01-04. 2007r.  utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych w miejskich terenach 

zieleni wraz z ciągami przyległymi,  

2) w okresie od 05-12.2007 r. utrzymywano  miejskie tereny zieleni wraz z utrzymaniem czystości 

ciągów pieszych i przyległych - ( umowa ze spółką „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.  – przetarg ),  

3) obsadzono kwietniki w obrębie miejskich terenów zieleni w okresie 03.04.2007 r.,  

4) uporządkowano i zagospodarowano teren  w obrębie  ul.  Malczewskiego,  

5) wybudowano przejścia  łączące ul. Reja z Orzeszkowej,  

6) wykonano koncepcję rewaloryzacji Parku Miejskiego wraz z terenami łączącymi ul. Nad Wisłą 

7) wykonano kompleksowe cięcia pielęgnacyjne drzew pomnikowych i starszych zlokalizowanych  w 

miejskich terenach zieleni,  

8) usunięto karpy  korzeniowe z terenu Parku Miejskiego,  

9) dokonano renowacji trawników i utrzymywano zieleń w CWRDW,  

10) wykonywano inne zadania dotyczące pielęgnacji, uzupełnienia nasadzeń w miejskich terenach  zieleni, 
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Poza stałym utrzymaniem miejskich terenów zieleni dodatkowo zrealizowano następujące zadania: 

1) remonty  : 

-    skweru  przy ul. Orzeszkowej,  

  -    skweru przy ul. Łąkowej, 

     -     kolektora deszczowego i remont skarpy w rejonie ul. Kubusia Puchatka  i Jagiellońskiej,                                     

     -     kwietnika na terenie bulwaru nadwiślańskiego ( łącznie z jego zagospodarowaniem ),  

  -     brzegu stawu przy ul. Piotrowo,  

     -    koszy wraz z uzupełnieniem i montażem na terenie rekreacyjno – parkowym w rejonie ul. Piotrowo i 

Jagiellońskiej, 

  -     koszy ulicznych w ciągach komunikacyjnych na miejskich terenach  zieleni, 

  -     schodów w Parku Miejskim w Tczewie, 

 

2)    renowacje : 

       -  skarpy w rejonie  ul. Broniewskiego  i Modrzewskiego ( wraz z jej zagospodarowaniem ), 

       -  skarpy przy Al. Zwycięstwa  ( wraz z jej zagospodarowaniem ), 

       -  terenu przy Kanale  Młyńskim, 

       -  skarpy i remont przejścia w rejonie ul. Żwirki, 

 

  3)  nadzory inwestorskie nad zadaniami remontowymi, 

 

    Ponadto : 

1) wydawano zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,    

2) prowadzono postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wydawano 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

3) prowadzono sprawy w zakresie kontroli przestrzegania  wymogów  ochrony środowiska 

przez podmioty gospodarcze, 

4) załatwiano bieżące sprawy i wnioski oraz interwencje składane przez podmioty 

gospodarcze i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska, 

5)   zaopiniowano wniosek w zakresie prac geologicznych, 

 
 
 

3.3. W zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej: 

 

     W  roku 2007 zrealizowano następujące zadania:  

• wykonanie cięć pielęgnacyjnych żywopłotów ul. Kusocińskiego,   

• wykonanie pasa zieleni ochronnej na terenie Miasta przy składowisku odpadów ul. Rokicka,   

• renowacja trawników na os. Bajkowym,   

• cięcie drzew metodą alpinistyczną,   
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• renowacja terenu zielonego razem z placem zabaw ul. Nad Wisłą,  

• odbudowanie skarpy ul. Wodna,  

 

1) Pozostała grupa zadań realizowanych w zakresie GFOŚi i GW to: 

• udział miasta w kosztach systemu monitoringu powietrza,  

• konsulting w zakresie ochrony środowiska,  

• usuwanie zagrożeń ekologicznych.  

 

W ramach tych zadań  realizowano: 

1)  wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta, 

2)  wywóz odpadów z rejonów ogrodów działkowych w ramach wiosennych    

     porządków Miasta, 

3)  oczyszczenie rowu melioracyjnego ul.30 Stycznia, 

4)  oczyszczenie stawu ul. Kubusia Puchatka, 

5)  konserwację i bieżące utrzymanie fontann na terenie Miasta, 

6)  ustawienie studni zbiorczej i rewizyjnej dla odbiorców wód podskórnych      

     wraz  z  rurociągiem ul. Andersena, 

 

4. Ład i porządek publiczny : 

 

W zakresie ładu, porządku publicznego i czystości realizowano : 

 

1) kontrolę i nadzór nad działalnością ZUK oraz administracjami budynków mieszkalnych w 

zakresie ładu i porządku,  

2) bieżącą kontrolę terenów należących do poszczególnych administracji oraz utrzymywanych 

przez ZUK i spółkę „Zieleń Miejska”, 

3) w dniach 14 - 15 września 2007r. akcję pod hasłem „Sprzątanie Świata”,  

     Do udziału w akcji zaproszono szkoły podstawowe  i gimnazjalne. W akcji wzięło udział   

    około 6.255 młodzieży. Do akcji włączono także ZUK, celem wywozu zebranych śmieci.  

    Wszystkich biorących udział w akcji zaopatrzono bezpłatnie w worki do  śmieci oraz  

    rękawiczki. Sprzątaniem objęto cały teren miasta i zebrano około 3.260 kg odpadów  

    komunalnych, które wywiezione zostały na wysypisko miejskie przy  ul. Rokickiej, 

4) w miesiącu maju przeprowadzono powszechną akcję deratyzacji. Deratyzacją objęto 

studzienki wod-kan. i komory co. znajdujące się w obrębie budynków mieszkalnych oraz 

tereny przyległe do budynków w miejscach gnieżdżenia się gryzoni na osiedlach : 

Garnuszewskiego,  Suchostrzygi, Stare Miasto, 

5) przeprowadzono konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, otoczenie; 

     W konkursie udział wzięli mieszkańcy Miasta Tczewa. Zgodnie  z zatwierdzonym   przez         
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     Prezydenta Miasta regulaminem konkursu, konkurs  przeprowadzono  w dwóch kategoriach :  

• budynki jednorodzinne – w których oceniano elewację budynku,                        

zagospodarowanie działki oraz  utrzymanie  otoczenia,                     

• budynki wielo-mieszkaniowe - zagospodarowanie i utrzymanie                                            

otoczenia oraz najładniej utrzymany  balkon. 

 

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane zostały nagrody pieniężne, natomiast 

wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Poza konkursem komisja 

konkursowa wyróżniła teren wokół Przedszkola Niepublicznego JODEŁKA przy ul. Jedności  

Narodu.  

Konkurs został przeprowadzony w miesiącu lipcu, natomiast wręczenie nagród laureatom 

konkursu nastąpiło we wrześniu.  

 

 

5. Miejsca Pamięci Narodowej  

 

W zakresie nadzoru nad właściwym utrzymaniem miejsc pamięci narodowej ze strony Urzędu 

Miejskiego przeprowadzane były kontrole i lustracje grobów, cmentarzy, obelisków i tablic. Uwagi, 

spostrzeżenia, jak również zalecenia przekazywane były na bieżąco do Zakładu Zieleni Sp. z o.o. celem 

realizacji. 

 

W  zakresie grobownictwa i cmentarnictwa wojennego w 2007 roku wykonano: 

1. montaż tablicy pamiątkowej informującej o miejscu obozu przejściowego na terenie dawnej fabryki 

Arkona – obecnie Centrum Regionalno – Wystawienniczego Dolnej Wisły, 

2. montaż płyty granitowej z nazwiskami żołnierzy na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy  

ul. 30 Stycznia,  

3. uzupełnienie nasadzeń krzewów ozdobnych na terenie cmentarzy wojennych,  

4. ogrodzenie z elementów betonowych przy Cmentarzu Komunalnym ul. Rokicka,  

5. nowy odcinek ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym od strony wysypiska ul. Rokicka,  

6. zakupiono 250 szt. książki autorstwa Czesława Glinkowskiego ″ Przywróćmy pamięć ″, wyk. Studio 

Twórczego Działania CARPE DIEM ul. Andersena 5A w Tczewie.  

 

      Dodatkowo w ramach utrzymania miejsc pamięci Zakład Usług Komunalnych wykonał remont 

wszystkich znaków wskazujących miejsca pamięci.  
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Cmentarz Komunalny 

 

Zarząd Cmentarza Komunalnego prowadzony jest na podstawie umowy zawartej w dniu 

12 kwietnia 1991r. oraz późniejszych aneksów Nr 1/02 z dnia 1 grudnia 2002r., Nr 1/03 z dnia 2 

czerwca 2003r., Nr 1/04 z dnia 1 czerwca 2004r.  

Zgodnie z wymaganymi przepisami na cmentarzu komunalnym prowadzona jest na 

bieżąco przez zarządcę księga osób pochowanych, która zawiera narastająco wpisane numery 

ewidencyjne pozwalające na bezproblemowe ustalenie liczby osób pochowanych w poszczególnych 

latach.  

W 2007 roku na cmentarzu komunalnym dokonano 197 pochówków.                   

Dla porównania ilość pochówków w poprzednich latach wyniosła: 

• w roku 2002 - 197 

• w roku 2003 - 184  

• w roku 2004 - 184 

• w roku 2005 - 209 

• w roku 2006 - 187 

 

Na podstawie danych z ewidencji ludności ustalono, że ilość zmarłych mieszkańców Tczewa w 

roku 2007 wyniosła 516 osób. Skala pochówków na cmentarzu komunalnym, w stosunku do liczby 

zmarłych mieszkańców stanowi ponad 38 %. 

W ramach prowadzonego zarządu Zarządca cmentarza ma zawarte umowy na : 

• stały wywóz śmieci z kontenerów (z SITĄ Tczew)  - na terenie cmentarza ustawione są duże 

kontenery na śmieci oraz  małe (na kółkach), natomiast w czasie wzmożonego gromadzenia 

śmieci tj. Święta Zmarłych dostawiane są dodatkowe  kontenery; 

• wywóz śmieci - we własnym zakresie przez zarządcę z terenu cmentarza (z Zakładem 

Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.);    

• stały serwis kabiny w.c. w zakresie jej opróżniania,  ustawionej na terenie cmentarza, w 

okresie  Święta Zmarłych dostawiana jest  dodatkowo druga kabina; 

• stały serwis kasy fiskalnej. 

       

W znajdujących się na terenie cmentarza gablotach usytuowanych przy obu bramach wjazdowych na teren 

cmentarza wywieszony jest  regulamin cmentarza komunalnego oraz cennik usług cmentarnych (zgodnie z 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 maja 2004 roku), dodatkowy egzemplarz cennika 

wywieszony jest w pomieszczeniu biurowym zarządcy. 

Zgodnie z zaleceniem Urzędu zarządca cmentarza dostarczał co miesiąc bieżące szczegółowe 

zestawienia przychodów i kosztów. Różnice między dochodami z prowadzonej działalności, związanej z 

zarządem cmentarza komunalnego, a poniesionymi nakładami, rozliczane były zgodnie z aneksem Nr 1/04 

z dnia 1 czerwca 2004r.,  a kwoty zysku wpłacane były kwartalnie na konto Urzędu.  
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         W zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym przeprowadzono ze strony Urzędu  

doraźne lustracje całego terenu cmentarza, pod kątem utrzymania czystości i porządku terenu cmentarza 

komunalnego, dojazdów i ścieżek, odpowiedniej ilości i opróżniania kojców na śmieci. Nie stwierdzono 

zaniedbań i uchybień w tym zakresie. Na przestrzeni 2007 roku nie odnotowano żadnych skarg, 

interwencji, ani uwag odnośnie zarządzania cmentarzem komunalnym.  

      Poza wykonaniem dalszego odcinka ogrodzenia z elementów betonowych od strony wysypiska 

dodatkowo na Cmentarzu Komunalnym przy ul Rokickiej ustawiono tablicę z planem cmentarza  z 

podziałem na sektory. 

 

2.1.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, wodę i gaz : 

 

W okresie sprawozdawczym nadzorowano zaopatrzenie miasta w energię elektryczną ze 

szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz konserwacji i eksploatacji sieci 

energetycznej . 

Z zadań  realizowanych w okresie sprawozdawczym wymienić należy : 

 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną do celów oświetlenia ulicznego: 

W okresie sprawozdawczym odnotowano : 

• ilość zużytych kWh   - 2437151  kWh, 

 

  Ponadto z zadań realizowanych w 2007 roku wymienić należy : 
 

  1)  konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 

1) Łączna ilość punktów świetlnych     - 4 803 szt. 

2) Punkty świetlne będące własnością miasta   - 2 393 szt.    

3) Punkty świetlne będące własnością ENERGA''  

      Zakład Oświetlenia Sopot sp. z o.o.                - 2 410 szt. 

Konserwację prowadzi, „ENERGA''  

 

 

 

2) wykonanie zadań w  zakresie budowy - modernizacji oświetlenia ulicznego: 

 

1) oświetlenie łącznik  ul. Jagiellońska – Rokicka,     

2) oświetlenie ul. Działkowa I etap,    

3) oświetlenie „Niecki” ul .Saperska – Jedności Narodu, 

4) oświetlenie os Strzelnica od ul. Przemysława II, 

5) oświetlenie ścieżki rowerowej Park Miejski I etap, 
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6) wykonanie iluminacji Centrum Wystawienniczo - Regionalnego Dolnej Wisły,                                                                                                

7) oświetlenie ul. Reja od Nadbrzeżnej do Orzeszkowej, 

             8)   modernizacja oświetlenia chodnik przy  Al. Zwycięstwa - SP 11,  

 

W 2007 roku Koncern  Energetyczny “ ENERGA'' S.A. Zakład Tczew odnotował następujące  zużycie 

energii w : 

                          

                         - gospodarstwach domowych  -  45 055 509 kWh   

                         - obiektach przemysłowych  -  20 900 029 kWh 

               Razem :               -   65 955 538 kWh 

 

W zakresie zaopatrzenia  w energię cieplną 

      
  Zaopatrzenie miasta Tczewa w ciepło realizowane było poprzez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 

W okresie sprawozdawczym : 

1) produkcja ciepła wyniosła    - 458 026 GJ 

2) łączna sprzedaż ciepła wyniosła     - 382 478 GJ 

3) zużycie na cele technologii i ogrzewania wyniosła   -     9 803 GJ 

  

 

Zużycie paliw technologicznych przedstawia się następująco: 

 

 

Lp. Kotłownia Rodzaj paliwa Wartość zużycia 

1.   KT - 1601 - - 

2.   KT - 1602 miał węglowy       20.662 T 

3.   KT - 1702 Gaz  ziemny      1.113.685 m3 

4. Kotłownie lokalne Gaz ziemny 

Olej opałowy  

   120.951 m3 

      28.846  l 

 

W 2007 r.  zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną wartość - 2.146.732 zł 

Plan remontów i konserwacji został wykonany w pełnym zakresie, wartość wykonanych robót wyniosła -  

263.538 zł 

Długość sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wyniosła - 44,3 km 
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4)w zakresie dostarczania wody i odprowadzenie ścieków - ZWiK Sp. z o.o. : 

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania  inwestycyjne:    
                            
Lp. Nazwa zadania Ilość      - szt 

Długość  - mb 

Koszt w zł 

1. Sieć wodociągowa 3143,50 640 331,56 

2. Sieć sanitarna 1979,00 1 393 503,89 

3. Zadania remontowe 10 

 

756 554,45 

4. Stacja uzdatniania wody 

Motława  

 

x 

41240,00 

5. Oczyszczalnia ścieków x 31280,00 

6. Zakupy inwestycyjne x 235749,45 

      

   Produkcja i sprzedaż  wody i ścieków przedstawiała się następująco : 

L.p. 
 

Wyszczególnienie Jednostka miary Wykonanie 2007 

1. Produkcja wody m3 3260508 
2. Zużycie na potrzeby własne przed 

wtłoczeniem 
m3 104167 

3. Straty wody na ujęciach m3 55674 
4. Woda wtłoczona do sieci m3 3100667 
5. Zużycie na potrzeby własne po 

wtłoczeniu do sieci 
m3 174267 

6. Straty w sieci m3 205000 
7. Procent strat ogółem  

poz.6 + poz.3/poz.1 
 
% 

 
8 

8. Struktura sprzedaży wody, w tym 
 
-gospodarstwa domowe 
 
-sfera produkcji materialnej 

m3 
 
m3 
 
m3 

2721400 
 

2325400 
 

396024 
9. Struktura sprzedaży wody 

 
-gospodarstwa domowe 
 
-sfera produkcji materialnej 

% 
 
% 
 
% 

100 
 

85,4 
 

14,6 
10. Produkcja ścieków ogółem, w tym 

 
-gospodarstwa domowe 
 
-sfera produkcji materialnej 

m3 
 
m3 
 
m3 

2698395 
 

2305801 
 

392594 
11. Struktura sprzedaży ścieków 

 
-gospodarstwa domowe 
 
-sfera produkcji materialnej 

% 
 
% 
 
% 

100 
 

85,4 
 

14,6 
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Stan urządzeń wodociągowych przedstawiał się następująco : 

      Długość czynnej sieci wodociągowej : 

1) magistrala przesyłowa      10,954 km 

2) rozdzielcza sieć uliczna                   111,951 km 

3) podłączenia do budynków i innych obiektów   42,217 km 

                                                           

                                               Łączna długość sieci   - 165,122 km 

• Stan urządzeń kanalizacyjnych przedstawiał się następująco : 

 

1) długość sieci kanalizacji deszczowej         52,272 km 

2) długość czynnej sieci na ścieki gospodarcze           107,307 km 

3) podłączeni do budynków i innych obiektów                30,917 km 

  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na ścieki 

gospodarcze              -  138,224 km 

 

5) w zakresie zaopatrzenia miasta w gaz: 

 
Zaopatrzenie miasta w gaz realizowane było przez Pomorską Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o    

Rozdzielnia Gazu Tczew . 

W 2007 roku zaopatrzenie miasta w gaz przedstawiało się następująco : 

 
 

1) Ilość sprzedanego gazu dla : 

- odbiorców komunalnych  -   13 814 760 m3 

- odbiorców produkcyjnych  -     6 679 860 m3 

Razem -   20 494620 m3 

2) Wykonano następujące  zadania inwestycyjne : 

� sieć gazownicza o długości – 0,00 mb 

� przyłącza gazowe – 21 szt. o długości 219,1 mb 

 

 

3)  sieć gazowa 

- gazociągi                        -  101 768,0  m 

- przyłącza                       -  50 460 m – 3170 szt. 
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2.1.5. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego: 

 

1.  W 2007 roku w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej podstawowym zadaniem było : 

 

1) realizacja polityki mieszkaniowej zgodnie z uchwaloną strategią rozwoju 

mieszkalnictwa na lata 2003-2017  i  kierunkami zmian systemu zarządzania 

nieruchomościami  Gminy Miejskiej, 

2) podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego gospodarowania gminnym zasobem      

mieszkaniowym, w tym: 

        -  przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego, 

        -  regulowanie stanu prawnego do zajmowanego lokalu, 

        - 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 2007 r. przydzielono ogółem 32 mieszkania osobom umieszczonym na listach, z czego: 

-   7 z listy rozbiórek,  

- 19 z listy rocznej z 2007 r.,  

-   6 z listy rocznej z 2006 r.,  

            
             Oraz poza listą  przydzielono 25 mieszkań dla: 
 

•  rodzin zobowiązanych do zwolnienia dawnych lokali służbowych w gminnych 

placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 5 oraz nr 11) – 2 mieszkania; 

• pogorzelców  w związku z pożarem budynku położonego przy ul. Kaszubskiej 4 –  

     1 mieszkanie; 

• pogorzelców  w związku z pożarem budynku położonego przy ul. Kopernika 8 –  

      9 mieszkań; 

• pogorzelców  w związku z pożarem budynku położonego przy ul. Ogrodowej 10 i 11 – 

9 mieszkań; 

• rodzin  w związku z koniecznością wykwaterowania na czas remontu (Westerplatte 
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16/7 oraz Okrzei 17/4) - 2 mieszkania; 

• rodziny w związku z koniecznością przekwaterowania , a  posiadającej uprawnienie do 

otrzymania lokalu socjalnego, która zajmowała mieszkanie w prywatnym budynku, 

grożącym zawaleniem (do czasu otrzymania lokalu socjalnego) – 1 mieszkanie; 

• rodziny w związku z koniecznością pilnego wykwaterowania z części budynku 

przeznaczonego do rozbiórki  ( Plac Hallera 10/6 ) – 1 mieszkanie.  

 

Ponadto wydano 59 skierowań do zawarcia umowy najmu, z czego: 

 

• 41 na podstawie uchwały Rady Miejskiej (dot. uregulowania przez lokatora zadłużeń 

czynszowych w całości lub w ratach), 

• 18 w wyniku dokonania zamiany lokalu mieszkalnego (z tego z urzędu 6, pomiędzy 

lokatorami 12). 

 

 Poza tym w 2007 roku wydano 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu 

socjalnego. W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. złożono 13 wniosków o przydział 

lokalu socjalnego. Na dzień 31.12.2007 r. pozostało niezrealizowanych 68 wniosków o 

przydział lokali socjalnych, w tym złożonych przez: 

• osoby prawne    – 6 

• spółdzielnie mieszkaniowe  – 10 

• ZGKZM w Tczewie   – 18 

• osoby fizyczne    – 34. 

 

W 2007 roku wypłacono odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego w wysokości 

ogółem  146.829,73 zł, w tym osobom prawnym w wysokości 25.400,- zł, osobom 

fizycznym w wysokości 110.736,29 zł, koszty sądowe (w tym koszty opinii biegłych) w 

wysokości 9.389,64 zł, oraz odsetki w wysokości 1.303,80 zł. 

 

         3) rozpatrywanie i załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dodatku                     

mieszkaniowego dla uprawnionych rodzin oraz przygotowywanie w tym zakresie  

              decyzji, których wydano 3.001, z czego : 

• 2.716 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 

•   160 o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, 

•     62 o wstrzymaniu wypłat dodatku,  
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•     37 o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu dodatku, 

•     23 o odblokowaniu wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego, 

•       3 o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

 
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2007 r. wynosiła 2.904.463 zł.           

Z powyższej kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań: 

• komunalnych   1.260.255 zł, 

• spółdzielczych  1.032.409 zł, 

• innych      611.799 zł. 

 

Ogółem wypłacono ogółem 17.277 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek 

mieszkaniowy wynosił 168,11 zł. W 2007 r. dodatki mieszkaniowe w 100% obciążały budżet 

miasta. 

 

2. Budownictwo mieszkaniowe – utrzymanie zasobów komunalnych: 

 
1) stan komunalnych zasobów mieszkaniowych na 31.12.2007 r. przedstawiał się  

następująco: 
 
 

              Komunalne zasoby mieszkaniowe : 

 ilość lokali mieszkalnych             - 2 732 szt. 

 ilość lokali użytkowych               -      73 szt. 

 powierzchnia lokali mieszkalnych  - 121 538,74 m2 

 powierzchnia lokali użytkowych  -     6 042,82 m2 

 

  1) Zasoby gminne w budynkach zarządzanych przez ZGKZM: 

 ilość budynków               - 116 szt. 

 ilość lokali mieszkalnych              - 744 szt. 

 ilość lokali użytkowych    -   31 szt. 

 powierzchnia lokali mieszkalnych  - 31 839,41 m2 

 powierzchnia lokali użytkowych   -   3 408,99 m2 

  

a/  w tym budynki 100% Gminy: 

 ilość budynków     - 108 szt. 

 ilość lokali mieszkalnych   - 678 szt.  
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 ilość lokali użytkowych   -   30 szt. 

 powierzchnia lokali mieszkalnych  - 29 179,03 m2 

 powierzchnia lokali użytkowych  -   3 379,78 m2 

       

 

     b/  w tym budynki o nieuregulowanym stanie prawnym: 

 ilość budynków     -   8 szt. 

 ilość lokali mieszkalnych   - 66 szt. 

 ilość lokali użytkowych    -   1 szt. 

 powierzchnia lokali mieszkalnych  - 2 660,38 m2 

 powierzchnia lokali użytkowych  -      29,21 m2 

 

 

 2)  Zasoby gminne w budynkach w których powstały Wspólnoty: 

 ilość Wspólnot                        -    258 szt.  

 ilość gminnych lokali mieszkalnych  -  1 988 szt. 

 ilość gminnych lokali użytkowych  -       42 szt.  

 powierzchnia lokali mieszkalnych   - 89 699,33 m2 

 powierzchnia lokali użytkowych   -   2 633,83 m2 

           

 

     a/  Zasoby gminne we Wspólnotach zarządzanych przez ZGM: 

 ilość Wspólnot        -   193 szt. 

 ilość gminnych lokali mieszkalnych  - 1745 szt. 

 ilość gminnych lokali użytkowych -     41 szt. 

 powierzchnia lokali mieszkalnych     - 78 659,79 m2 

 powierzchnia lokali użytkowych    -   2 546,05 m2 

   

 

    b/   Zasoby gminne we Wspólnotach zarządzanych przez innych  Zarządców: 

 ilość Wspólnot    -       65 szt. 

 ilość gminnych lokali mieszkalnych -     243 szt. 

 ilość gminnych lokali użytkowych  -         1 szt. 

 powierzchnia lokali mieszkalnych   - 11 039,54 m2 

 powierzchnia lokali użytkowych  -        87,78 m2 
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Realizując planowane zadania remontowe wykonano: 

1. roboty ogólnobudowlane – 34 zadania, 

2. roboty dekarskie – 6 zadań, 

3. roboty zduńskie,  

4. roboty stolarskie, 

5. roboty malarskie, 

6. roboty elektryczne - 5 zadań, 

7. roboty wod. – kan. – 3 zadania 

8. roboty związane z instalacją c.o. – 2 zadania, 

9. roboty związane z instalacja gazową – 1 zadanie, 

10. roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne wykonane na podstawie interwencji lokatorów  

     ( zwane ″ awariami ″ ),  

 

 Z uwagi na liczne, nowe okoliczności, które powstały na przestrzeni 2007 roku, a których nie można 

było przewidzieć w chwili sporządzania planu istniała konieczność jego korekty. W ramach tych 

działań, spowodowanych  lub wymuszonych: 

- licznymi interwencjami lokatorów, decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 

 - zdarzeniami losowymi (pożary, pęknięcia rur, zwarcia instalacji elektrycznych) 

wykonano m.in.: 

• adaptację lokalu użytkowego przy ul. Chopina 33 na 2 mieszkalne lokale socjalne,  

• przeprowadzono remonty kompleksowe w 4 mieszkaniach zniszczonych po 

pożarze w  budynku przy ul. Kopernika 8, 

• doposażono 2 mieszkania po pożarze w budynku przy ul. Kopernika 8 (mieszkania 

otrzymane ze wspólnoty w stanie surowym), 

• wymianę instalacji elektrycznej i montaż bojlerów w budynkach przy ul. Wojska  

Polskiego 7 i ul. Zielonej 6 (zagrożenie dla życia, zdrowia  i utraty mienia). 

 

 

Rozbiórki   Budynków  Komunalnych 

 

Zakład Usług Komunalnych dokonał rozbiórki oficyny przy ul. Żuławskiej 2 (czerwiec 

2007) oraz budynku przy ul. Chopina 8 (sierpień 2007) 

Zgodnie z wnioskiem ZGKZM Prezydent Miasta podjął decyzję właścicielską 

wyrażającą zgodę na rozbiórkę oficyny budynku przy ulicy Zamkowej 16 oficyna – na 
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dzień dzisiejszy jeszcze jedna rodzina oczekuje na wykwaterowanie. Natomiast 

przeznaczony również do rozbiórki  budynek przy ul. Zamkowej 26- oficyna nie został 

rozebrany, zamurowano otwory okienne  i drzwiowe zabezpieczając obiekt przed 

dostępem osób postronnych. Oczekuje się na dalsze  decyzje w kierunku sprzedaży lub 

rozbiórki (w tym przypadku konieczne będą znaczne środki finansowe na postawienie 

muru oporowego, utrzymującego skarpę). 

 
 

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

Rok 2007 był piątym rokiem działalności Tczewskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pod obecnym Zarządem. Na początku roku Spółka 

administrowała 158 mieszkaniami wybudowanymi przez TTBS oraz 14 mieszkaniami 

otrzymanymi aportem od Gminy Miejskiej Tczew. Administrowała również 7 lokalami 

użytkowymi.  

Działalność Spółki koncentrowała się na  przygotowaniu dokumentacji inwestycji 

obejmującej budowę dwóch budynków o 56 mieszkaniach. Realizację inwestycji 

rozpoczęto we wrześniu 2007r.   

W wyniku przekazania przez Gminę Miejską Tczew aportu rzeczowego w postaci 

gruntu o wartości 100 000 we wrześniu  2007r.  podwyższony został kapitał zakładowy 

Spółki. Na koniec roku wynosił 9 180 500 zł. Dzielił się na 18361 równych 

niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina 

Miejska Tczew. 

Podstawowym źródłem finansowania działalności Towarzystwa były środki 

własne pochodzące z czynszów za wynajem mieszkań oraz lokali użytkowych, 

partycypacje i kaucje przyszłych najemców mieszkań. Spółka jest w trakcie spłacania 

trzech kredytów   zaciągniętych  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na  łączną kwotę  

           5.631 tys. zł. 

Po otrzymaniu 1 sierpnia 2007r. promesy kredytowej Towarzystwo wystąpiło do  

BGK o kredyt na sfinansowanie realizowanego zadania w wysokości 3 824 tys. zł.  

W związku z bardzo dużym wzrostem cen usług i materiałów budowlanych Zarząd 

trzykrotnie występował do Rady  o podwyższenie kapitału Spółki o 1 mln zł. W 

listopadzie 2007r. Spółka wystąpiła o podwyższenie kapitału o 400 tys. zł. Decyzją Rady 

miejskiej w uchwale w sprawie budżetu miasta na 2008r. TTBS przyznano 200 tys. zł. 

Na koniec 2007r. zadanie inwestycyjne zrealizowane było w ok. 15 %,w stosunku 

do przyjętego harmonogramu robót prace opóźnione były ok. 1 miesiąca. 
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Dokonano przeglądów gwarancyjnych budynków Nr 1,2,3 i 4 oraz przeglądy 

kominiarskie. 

Ponadto w 2007r. wystąpił problem zaległości czynszowych, jednakże Zarząd 

reagował zdecydowanie wysyłając upomnienia do najemców. 

            Wynik bilansowy TTBS za 2007 rok jest następujący: 
 

- przychody z działalności Spółki   -  1.305.414,37  zł 

- koszty działalności Spółki    -  1.255.252,78  zł 

- zysk netto     -       50.161,59  zł 

 

2.1.6. W zakresie dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego 
 
 

1.  W 2007 r. w zakresie dróg ulic oraz organizacji ruchu drogowego zajmowano się 

następującymi sprawami : 

 

1) typowaniem  i zlecaniem remontów bieżących i cząstkowych na drogach miejskich na 

terenie Tczewa, 

2) nadzorowaniem i kontrolowaniem prowadzonych  robót pod  względem  technologii   

wykonywania  robót, jakości  materiałów,  terminowości  wykonywanych  robót,  

zgodności  z zawartą   umową   lub    zleceniem  oraz dokonywał  odbioru  po  wykonaniu, 

3) wydawaniem  decyzji   na zajęcie  pasa  drogowego  pod  rozkopy   oraz  zlokalizowane w 

pasach  drogowych  pawilony  handlowe  i  reklamy. 

6) kontrolowaniem  zatwierdzonego  oznakowania robót,  metod  ich  wykonywania  i 

terminowości zajęć, 

7) uzgadnianiem   dokumentacji   projektowych    takich   jak : wodno -  kanalizacyjnych, 

elektrycznych,  telefonicznych , gazowych , drogowych , oraz  ogólno – budowlanych, 

8) udziałem  we  wprowadzeniach  i  odbiorach  robót  inwestycyjnych  prowadzonych na 

terenie  miasta przez różnych gestorów sieci, 

9) kontrolą spraw związanych z bezpieczeństwem  ruchu drogowego oraz jego organizacją w 

mieście, 

10) prowadzeniem przeglądów  bieżących  ulic i obiektów mostowych oraz  typowaniem  

robót do remontów, 

11) prowadzeniem przeglądów  gwarancyjnych po robotach inwestycyjnych, bieżących i 

zajęciach  pasa drogowego. 

 
   2. Ponadto realizowano zadania przewidziane na 2007 rok w ramach planowych zadań     

inwestycyjnych i remontowych, w tym w szczególności : 
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1. Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie. 

 

Projektant przekazał dokumentację projektową wraz ze studium wykonalności na 

regionalny węzeł ruchu pasażerskiego w Tczewie. Przekazana dokumentacja posiadała 

braki. Projektant uzupełnia bądź poprawia dokumentację projektową. 

Koszt wykonania dokumentacji na regionalny węzeł wynosi 483 730 zł oraz na 

dokumentację projektową parkingu podziemnego 90 890 zł. 

 

 

2.  Modernizacja układu komunikacyjnego na odcinku od węzła w Stanisławiu  do 

Mostu Tczewskiego. 

 

Zadanie ma zostać zrealizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, 

Starostwem Powiatowym  w Tczewie  i Gminą Miejską Tczew. 

  

Podpisany został  list intencyjny pomiędzy samorządami w kwestii przygotowania  

materiałów  i dokumentacji niezbędnych do  złożenia wniosku o dofinansowanie zadania 

w ramach  RPO WP. W myśl tego porozumienia Urząd Marszałkowski (w jego imieniu 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku) realizuje dokumentację projektową na odcinek 

od węzła w  Stanisławiu do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z Al. Solidarności, natomiast 

Gmina Miejska Tczew, Starostwo Powiatowe  realizują koncepcje projektową na odcinku 

od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Al. Solidarności do Mostu Tczewskiego. Studium 

wykonalności na cały odcinek  ma wykonać Wojewódzki Zarząd  Dróg. 

Na sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2007 r. podjęta została uchwała o 

przekazaniu środków  finansowych w wysokości 150 000 zł dla Powiatu Tczewskiego w 

ramach pomocy finansowej. Podpisane zostało porozumienie uszczegółowiające zasady 

współpracy.  

W dniu 20.07.2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie 

koncepcji projektowej (obejmującej odcinek od Alei Solidarności do Mostu Tczewskiego) 

za kwotę 190 320 zł. 

Koncepcja projektowa przebudowy układu drogowego miała zostać zrealizowana w 

terminie do 30.11.2007 r. Projektant nie wywiązał się z umowy, przekazał część 

dokumentacji i wciąż ją kompletuje.  
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  wykonał  koncepcję projektową przebudowy 

drogi na odcinek od granic miasta do Alei Solidarności. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe Urząd Marszałkowski zadecydował o 

ograniczeniu zakresu zadania do niezbędnego minimum i ujęciu do realizacji tylko tych 

elementów projektu, które warunkują funkcjonowanie dojazdu do autostrady w 

niezbędnym minimum. Stąd zakres projektu ograniczyłby się do wybudowania nowego 

wiaduktu w ul. Wojska Polskiego oraz nowego wiaduktu, mostu i  przejazdu kolejowego 

w ul. Jagiellońskiej. 

Przygotowano projekt porozumienia regulujący  zasady wzajemnej współpracy związanej 

z przygotowaniem i realizacją zadania. 

 Przygotowuje się odpowiednią dokumentację aplikacyjną  w celu pozyskania  środków z 

RPO WP w ramach konkursu w Działaniu 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury  

drogowej”  

 

3. Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej”. 

 

Zadanie ma zostać zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tczewie.  

W pierwszym etapie  zadania realizowana będzie przebudowa  ul. Rokickiej. 

W dniu 28.06.2007r. uchwałą Rady Miejskiej udzielono pomocy finansowej w wysokości 

300 000 zł, Starostwu Powiatowemu w Tczewie na wykonanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę wiaduktu. 

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy  Gminą Miejską Tczew oraz Starostwem 

Powiatowym dotyczące zasad współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej na 

wiadukt. Planowany termin wykonania dokumentacji -30.08.2008 r. 

 

4. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Nowowiejskiej oraz remont zatok 

autobusowych przy ul. 30 Stycznia. 

 

 Zadanie miało zostać zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie. 

Uchwałą Rady Miejskiej udzielono pomocy finansowej w wysokości 120 000 zł 

Powiatowi Tczewskiemu na realizację tego zadania. Podpisane zostało również stosowne 

porozumienie pomiędzy  Gminą Miejską Tczew oraz Starostwem Powiatowym dotyczące 

zasad współpracy w zakresie realizacji inwestycji. Starostwo Powiatowe rozpoczęło 

zadanie ale nie zakończyło w 2007 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji ma 

nastąpić najpóźniej do dnia 30.08.2008 roku. 
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5. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg. 

Wykonane zostały  następujące dokumentacje projektowe: 

- ul. Księżniczki Dobrawy; 

- ul. Jasia i Małgosi  

- ul. Świętopełka  

- ul. Wyzwolenia (dojazd do bloków mieszkalnych)  

- ul. Saperska (dojazd do bloków mieszkalnych)  

- ul. Sienkiewicza 

- ul. Czerwonego Kapturka 

- parking przy ul. Kubusia Puchatka  

- układ drogowy przy ul. Czatkowskiej 

- ul. Gałczyńskiego.  

W zakres opracowania dokumentacji wchodziło  wykonanie projektów budowlano – 

wykonawczych wielobranżowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiary, kosztorysy  inwestorskie. 

 

6.  Przebudowa i budowa dróg: ul. Kruczkowskiego, ul. Chłopska, ul. Tetmajera 

ul. Kołłątaja, ul. Brzechwy, ul. Braci Grimm, droga przy TTBS . 

 

- ulica Kruczkowskiego 

W zakres zadania wchodziło: wykonanie drogi o długości 471 mb i o szerokości 6m  o 

nawierzchni bitumicznej, chodnika o szerokości 2m z kostki betonowej, budowa 

oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.  

 

 

- ulica Chłopska 

 W  zakres zadania wchodziło: wykonanie drogi o długości  710 mb i o szerokości 6m  z 

nawierzchni bitumicznej, chodnika jednostronnego o szerokości 2m z kostki betonowej, 

oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. 

 

- ulica Kołłątaja 

W zakres zadania wchodziło : wykonanie drogi o długości 717mb i o szerokości  6m z 

nawierzchni bitumicznej, chodnika o szerokości 1,5 – 2,0 m z kostki  betonowej,  

oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. 
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- ulica Brzechwy, Braci Grimm 

W zakres zadania  wchodziło: wykonanie drogi o długości 250 mb i o szerokości 6m  z 

nawierzchni bitumicznej, chodnika o szerokości 2m z kostki  betonowej, budowa 

kanalizacji deszczowej , przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie 

oświetlenia ulicznego.  

 

- droga przy TTBS ul. Armii Krajowej 

W zakres zadania wchodziło: wykonanie drogi o długości 150mb z kostki betonowej, 

chodnika jednostronnego z kostki betonowej, budowa  oświetlenia ulicznego.  

 

- ulica Tetmajera 

Zadanie zostało wyłączone z realizacji w 2007 roku ze względu na brak środków 

finansowych.  

 

7. Zmiana organizacji ruchu ul. Mostowa. 

 

 Zadanie miało zostać zrealizowane przez Starostwo Powiatowe. Gmina Miejska Tczew 

udzieliła pomocy finansowej na  realizację tego zadania w wysokości 100 000zł. 

W miesiącu kwietniu na sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała  o przekazaniu 

środków  finansowych w wysokości 100 000 zł w ramach pomocy dla Powiatu 

Tczewskiego. Podpisane zostało również porozumienie pomiędzy Starostwem 

Powiatowym i Gminą Miejską Tczew dotyczące tego zadania. 

Starostwo Powiatowe zleciło w 2007 roku wykonanie dokumentacji projektowej 

sygnalizacji świetlnej oraz korekty układu drogowego.  

Starostwo Powiatowe nie zrealizowało w 2007 roku zaplanowanych robót budowlanych i  

zadeklarowało wykonanie zadania do dnia  30.06.2008 r. 

Po ostatnim spotkaniu zespołu roboczego do spraw wspólnych inwestycji w styczniu  

2008 ustalono, że ze względu na brak  odpowiednich środków finansowych zadanie nie 

zostanie w ogóle  zrealizowane. 
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8. Budowa systemu ścieżek rowerowych „Szlak Bursztynowy” 

 

W zakres wchodziło opracowanie  koncepcji  ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren 

miasta (ok. 8,5 km). Ścieżka ta jest częścią składową szlaku przebiegającego przez obszar 

powiatu tczewskiego.   

Planuje się zlecić opracowanie zbiorczej koncepcji przebiegu ścieżki wraz z kosztami dla 

całości projektu – obszar Powiatu Tczewskiego. Koszt opracowania koncepcji miałby 

zostać rozłożony na wszystkich partnerów projektu. 

Koncepcja projektowa , w zakresie dotyczącym obszaru miasta Tczewa została wykonana.  

 

 

9. Usprawnienie systemu wentylacji w Centrum Kultury i Sztuki. 

 

W zakres prac wchodziła budowa czerpni zewnętrznej powietrza oraz modernizacja 

urządzeń wentylacyjnych. 

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak firm zainteresowanych wykonaniem 

tego zadania. 

 

10. Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej. 

 

Przedmiotem   inwestycji   jest   budowa   budynku   komunalnego  wielorodzinnego   przy  

ul. Armii Krajowej w Tczewie. Projektowany budynek jest niepodpiwniczony, 

czterokondygnacyjny. Budynek posiada 16 lokali mieszkalnych, w tym: dziewięć lokali 

jednopokojowych, pięć lokali dwu pokojowych i dwa lokale trzypokojowe. Łączna 

powierzchnia użytkowa wynosi 812m2. 

Zadanie dwuletnie (2007-2008) . Termin umowny upływa  w dniu 30.04.2008 r. 

 

11. Dokumentacja projektowa na następny budynek mieszkalny przy ul. Nowowiejskiej 

  

W zakres wchodziło wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku 

mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej. 

Dokumentacja została wykonana i odebrana. 
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12. Dokumentacja projektowa na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12 

 

Wykonany został projekt boiska wielofunkcyjnego (2 boiska do koszykówki, 2 boiska do 

siatkówki, 1 boisko do piłki ręcznej ).  

 

13. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej „Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda               

w Tczewie 

 

Zakres  inwestycji  obejmował   budowę   budynku   przystani  rzecznej  w   Tczewie   

przy ul. Nad Wisłą wraz z pomostami do cumowania jednostek pływających i slipem do 

wodowania małych jednostek pływających. 

Zadanie dwuletnie (2007-2008), termin realizacji zadania upłynął  dnia 13.02.2008 r. 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

         14. Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte w związku z planowanym 

projektem „Miejski Dom Przedsiębiorców w Tczewie” 

 

Wykonany jest projekt budowlany oraz studium wykonalności. Wykonano aktualizację 

kosztorysów inwestorskich.  

W 2007 roku nie wykonano aktualizacji studium wykonalności ze względu na brak 

wytycznych co do wymagań  formalnych dotyczących  struktury  studium wykonalności, 

które mają stanowić załącznik do wniosku aplikacyjnego. 

  

15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Sychty i ul. Wincentego Pola 

 

Zakres inwestycji obejmował  budowę kanalizacji deszczowej o długości 430 mb. 

 Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

16. Budowa Kociewskiego Kompleksu Aktywnego Wypoczynku „Kanonka”               

w Tczewie. 

 

Wykonana jest koncepcja projektowa oraz studium wykonalności. W miesiącu kwietniu 

zaktualizowano szacunkowe koszty zadania.   
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17. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy  

       ul. Bałdowskiej w Tczewie 

 

Wykonana jest dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz studium wykonalności. 

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. 

Ze względu na aktualne wytyczne jakie mają spełniać stadiony lekkoatletyczne mające 

zostać objęte dofinansowaniem koniecznym jest wykonanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej uwzględniający te wytyczne. Zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej  

nastąpi w roku 2008.  

 

         18. Rewitalizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych –  

odnowa średniowiecznych murów obronnych Tczewa 

 

Wykonano koncepcję projektową architektoniczną szlaku fortecznego w Tczewie wraz z 

szacunkowymi  kosztami. 

 

     19. Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie 

 

Zakończono procedury odbiorowe i przekazano obiekt do użytkowania. Złożono do 

Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Biuro Zarządzania 

Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego Gdańsku przeprowadziło 

obowiązkową kontrolę z realizacji projektu.  

Inwestycja została zakończona i rozliczona. 

 

      20. Remont elewacji budynku głównego Urzędu Miejskiego 

 

Przedmiotem remontu objęta jest elewacja budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie.  

Planowane prace budowlano-konserwatorskie mają na celu doprowadzenie do właściwego 

standardu technicznego i estetycznego budynku.  

Wykonana została dokumentacja konserwatorska. Kosztorys wykonawczy znacznie 

przewyższył środki finansowe niezbędne do wykonania  renowacji elewacji. Z tego 

powodu w roku 2007 realizacja zadania nie doszła do skutku. 

Zlecona została do wykonania dokumentacja projektowa na wykonanie izolacji 

przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku Urzędu Miejskiego. 
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Dokumentacja została wykonana. Realizacja remontu elewacji w części dotyczącej izolacji 

przeciwwodnej ścian piwnicznych budynku przewidziana jest na 2008 r. 

 

               21. II etap robót remontowo – budowlanych, elektrycznych i teletechnicznych w   

pomieszczeniach gospodarczych Urzędu Miejskiego 

 

Przygotowano dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem remont holu, 

pomieszczenia pod schodami wejścia głównego, pomieszczeń monitoringu i szatni oraz 

schody do warsztatu.  

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

22. Roboty remontowe w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 8 

 

Zakres prac remontowych obejmuje: dokończenie robót remontowych elewacji i ścian 

piwnic oraz  modernizacji   mieszkań, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, naprawa 

konstrukcji  i wymiana pokrycia dachu, wykonanie nowych schodów wejścia do oficyny.  

Ogłoszony przetarg nieograniczony z powodu braku ofert został unieważniony. Ze 

względu na  charakter prac budowlanych oraz porę roku powtórzenie przetargu było 

niemożliwe-zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie remontowe zostało ponownie 

przewidziane do realizacji w 2008 roku. 

 

     23. Adaptacja lokali użytkowych I piętra  budynku przy ul. Kopernika 1 na lokale 

mieszkalne 

 

Wykonano dokumentację projektową. 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych  polegających na adaptacji  

lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne.  

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie prac budowlanych wyłoniono 

wykonawcę  z  terminem wykonania umowy  do dnia  25.12.2007 r. 

Prace budowlane zostały rozpoczęte, ale ze względu na problemy związane z 

udostępnieniem zaplanowanych do remontu  lokali przez Związek Nauczycielstwa 

Polskiego oraz Polski Związek Niewidomych zostały wstrzymane do czasu znalezienia 

przez ZGKZM lokali zastępczych. Jednocześnie został podpisany aneks do umowy 

wydłużający termin realizacji remontu do 14.03.2008r.  

Zadanie zostało wykonane, odbiór nastąpi w miesiącu kwietniu br. 
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24. Roboty remontowe w budynku komunalnym przy ul. Lecha 9 

 

 Zakres  prac przewidzianych do wykonania  obejmuje: remont konstrukcji i pokrycia 

dachu, osuszenie i odgrzybienie piwnic, naprawa spękań kominów, murów i stropów.  

Ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych nie został rozstrzygnięty ze 

względu na brak oferentów. Zadanie nie zostało zrealizowane i zostało przewidziane 

ponownie do realizacji  w roku 2008. 

 

25. Dokumentacje projektowe na remonty w budynkach komunalnych. 

 

Wykonanie dokumentacji na remont budynków – Obrońców Westerplatte 11, Za Portem 1 

i 2, Stoczniowców 1D-1R, inwentaryzacja architektoniczna ośrodka terapii i profilaktyki 

uzależnień alkoholowych. 

 

           26. Wykonane remonty w Gimnazjach, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach. 
 

-  Gimnazjum Nr 2   

 

Zakres zadania obejmował: 

- remont posadzki w sali gimnastycznej   

- remont dachu nad budynkiem łącznika 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

-  Gimnazjum Nr 3   

 

W zakres remontu wchodziła: adaptacja toalet na toalety dla niepełnosprawnych, wymiana 

instalacji elektrycznych, wymiana posadzek i malowanie ścian korytarza, biblioteki i 

czytelni. 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

-  Szkoła Podstawowa Nr 5  

 

W zakres zadania wchodził remont toalet dla personelu na parterze  budynku szkoły. 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 
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-  Szkoła Podstawowa Nr 8  

 

Przedmiotem remontu była wymiana stolarki okiennej w sześciu salach lekcyjnych oraz na 

korytarzu na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 8.  

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

-  Szkoła Podstawowa Nr 10   

 

W zakres remontu wchodziła: wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem 

korytarza parteru, budowa szatni. 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

- Szkoła Podstawowa Nr 12  

 

W zakresie remontu wchodziła wymiana posadzki holu parteru wraz z wymianą drzwi 

zewnętrznych łącznika  E. 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

- Przedszkole Nr 8    

 

W zakres zadania wchodził:  remont sal dydaktycznych nr: 100,101,103 wraz z węzłami 

sanitarnymi polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w salach, malowaniu 

ścian, renowacji i wymianie podłóg, wymianie obudów grzejników oraz kompleksowym 

remoncie węzłów sanitarnych. Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

- Przedszkole Nr 9  

 

W zakres zadania wchodził :  remont kotłowni i instalacji c.o. oraz izolacja ścian 

fundamentowych 

Zadanie zostało wykonane i odebrane. 

 

27.  Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na os. Staszica w Tczewie. 

 

Wykonano dokumentację projektową na boisko piłkarskie pokryte trawą syntetyczną 

ogólnie dostępną dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie. 
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Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w ramach programu „Blisko 

boisko” i uzyskano refundację części poniesionych kosztów. 

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.  

 

28. Remont budynku Straży Miejskiej. 

 

Zadanie wprowadzone do realizacji  na początku lipca 2007.  

Wykonana została dokumentacja projektowa. 

Roboty budowlane przewidziano do wykonania w 2008 r. 

 

29.  Dokumentacja projektowa na remonty w budynkach miejskich, w których 

znajdują się Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

 

 Wykonano  dokumentację projektową.  

 

Informacja  z   realizacji   inwestycji   i   ważniejszych   zadań   remontowych  stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

 

 

2.1.7. Lokalny Transport Zbiorowy 
 

 

W związku z działalnością przewozów pasażerskich w 2007 roku Rada Miejska w Tczewie 

podjęła dwie uchwały: 

• Nr VII/38/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją 

miejską w Tczewie, z uwagi na wprowadzenie wykazu dokumentów poświadczających 

uprawnienia; 

• Nr VIII/46/2007 z dnia 31 maja 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego 

transportu zbiorowego w mieście Tczewie, z uwagi na zastosowanie nowego wzoru 

biletów 7 dniowych.  

 

1.  Po analizie materiału przedstawionego przez ZKM Connex Tczew, dotyczące zakresu 

wykonywania umowy za 2007 rok wynika, że: 
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1)  wykonano  ogólnie  2 774 206  kilometrów , w tym: 

obsługa 13 linii                                                         -   2 633 798 km 

dojazdy liniowe i przejazdy techniczne autobusów    -      120 485 km  

obsługa wynajmów (km nie związane z umową)       -         19 923 km, 

2)   suma kilometrów wykonanych w roku 2007 zgodnie z Umową o świadczenie usług 

transportu zbiorowego w mieście Tczewie                 -   2 754 283 km, 

3)  suma kilometrów wykonanych od początku Umowy o świadczenie usług transportu 

zbiorowego w mieście Tczewie w układzie narastającym wynosi : 19 306 959 km 

(minimalna ilość kilometrów do wykonania zgodnie z ww. Umową w układzie 

narastającym w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2007 r. wynosi : 19 218 946 km) 

 

2.   W ramach nadzoru nad  komunikacją miejską ze strony Urzędu dokonano zgodnie z umową - 

na wniosek Connex-u Tczew waloryzacji  kwoty refundacji na rok 2007 o 20.420 zł - tj. 

wzrost o wskaźnik inflacji w wys. 1 %. W związku z powyższym zawarto aneks Nr 5/2007 z 

dnia 31 maja 2007r. do umowy o świadczenie usług transportu zbiorowego w mieście 

Tczewie. 

 

Ponadto w 2007 : 

 
1) przewoźnik, zgodnie z planem inwestycyjnym odnowił tabor – zakupiono 3 nowe 

autobusy  12 metrowe marki Mercedes-Benz Conecto LF oraz 1 używany autobus Irisbus 

C50 Iveko Daily – rok produkcji 2006. Wartość inwestycji w zakresie zakupu środków 

transportowych w 2007 roku wyniosła: 2.130 tys. zł – zgodnie z Aneksem Nr 4 zawartym 

w dniu 24 grudnia 2007 r. do  Porozumienia z dnia 23 marca 2001r.  

2) ustawiono ławki na przystankach autobusowych koło NOMI i przy ul. 30 Stycznia, 

3) dokonano przeniesienia przystanku autobusu linii Nr 9 w nowe miejsce usytuowane 

wzdłuż płotu boiska szkolnego Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, 

4) ustawiono wiatę przystankową przy ul. Mieszka I, 

5) wyrażono zgodę na wprowadzenie zmiany zakresu usług transportowych, polegających na 

zmianie rozkładów jazdy w okresie: 

• w dniu  8 kwietnia 2007r.  (1-szy dzień Wielkanocy) 

• 30 kwietnia 2007r. oraz 2 i 4 maja 2007 (tzw. długi weekend) 

• od dnia 25 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007r. (okres letni) 

• od 01 września 2007r. do 08 grudnia 2007r. (rok szkolny - do czasu zmiany 

rozkładu jazdy PKP) 
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• 31 października 2007 do 2 listopada 2007r. (Dzień Wszystkich Świętych i Dzień 

Zaduszny) 

• od 24 grudnia 2007r. do 01.01.2007r. (okres świąteczno-noworoczny) 

6) rozliczono szkody w wyniku aktów wandalizmu, wynikające z wybicia  83 (132 w 2006r.) 

szyb we wiatach autobusowych,  na kwotę 12.437,34 zł (14.853 zł w 2006r.), na podstawie 

62 (96 w 2006r.) powiadomień na piśmie skierowanych przez ZKM Veolia Transport 

Tczew do Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej, które w stosunku do roku 2006 

uległy zmniejszeniu 

7) przewoźnik zaangażował się w aktywnie  w życie lokalne miasta (festiwal „Zdarzenia”, 

Dni Ziemi Tczewskiej, Dzień Dziecka, Mikołajki, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, pomoc w organizacji Wigilii Tczewskiej), 

                         

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje  i  wskaźniki  dot. liczby  kursów, kilometrów 

przypadających na poszczególne linie, przychodowość poszczególnych linii,  wiek autobusów, 

itp. 

 

 

Liczba kursów przypadających na linie 

 

Linie autobusowe 
Kursy liniowe 
planowane 

kursy stracone kursy liniowe wykonane 

1 40 715 117 40 598 
2 11 370 7 11 363 
3 72 411 55 72 356 
4 22 531 18 22 513 
6 31 170 1 31 169 
7 13 146 2 13 144 
8 36 477 90 36 387 
9 17 104 4 17 100 
10 11 153 3 11 150 
14 5 495 1 5 494 
19 12 564 1 12 563 
50 25 228 36 25 192 
01 3 595 0 3 595 
szkoła nr 10 199 0 199 
60 16 0 16 
70 76 0 76 
razem 303 251 335 302 916 
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Liczba kilometrów przypadających na linie w roku 2007 
 (z przejazdami technicznymi) 

 
 Linie 
autobusowe 

km liniowe  planowane 
km liniowe 
stracone 

km liniowe wykonane 

1 143 347 410 142 937 

2 140 938 72 140 867 

3 592 635 451 592 184 

4 158 750 132 158 618 

6 90 493 4 90 488 

7 87 355 13 87 342 

8 171 549 423 171 126 

9 64 156 15 64 141 

10 138 298 37 138 261 

14 34 337 6 34 331 

19 151 034 13 151 021 

50 834 327 1 215 833 112 

01 27 996 0 27 996 

szkoła nr 10 776 0 776 

60 102 0 102 

70 494 0 494 

Razem 2 636 587 2 789 2 633 798 

 
 
 
     

2.1.8. W zakresie edukacji publicznej 
 

1. W okresie sprawozdawczym prowadzono sprawy organizacyjne związane                                  

z funkcjonowaniem samorządowych placówek oświatowych, w tym: 

 

- opracowano i zatwierdzono wytyczne do projektów organizacyjnych na rok szkolny 

2007/08 szkół podstawowych i gimnazjów, 

- analizowano oraz zatwierdzono, przedstawione przez dyrektorów placówek, projekty 

organizacyjne szkół, przedszkoli oraz Centrum Edukacji Dorosłych na rok szkolny 

2007/08, 
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- analizowano i zatwierdzano aneksy – zmiany do projektów organizacyjnych przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjów,  

- koordynowano i ustalano na bieżąco godziny nauczania indywidualnego w szkołach 

podstawowych i gimnazjach, 

- w okresie od stycznia do czerwca 2007 r. wydano 1 081 pozytywnych decyzji                           

w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym 5 zasiłków szkolnych                        

natomiast na okres od września do grudnia 2007 - 973 pozytywnych decyzji, w tym                 

2 zasiłki szkolne oraz 15 decyzji negatywnych, 

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

- sporządzono zbiorcze sprawozdanie dotyczące zatrudnienia nauczycieli                        

i pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2007/08 (EN-3), 

- prowadzono bazy danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej; 

trzykrotnie na dzień 15 marca, 10 września  i 30 września, zgromadzono oraz 

zweryfikowano dane zawarte w bazach danych oświatowych,  

- przydzielono dodatkowe środki finansowe na realizację terapii pedagogicznej                      

w szkołach podstawowych i gimnazjach,   

- przydzielono dodatkowe środki finansowe na realizację nauczania indywidualnego              

w szkołach podstawowych i gimnazjach,   

- otrzymano i rozliczono dotację na realizację „Rządowego programu nauczania języka 

angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej” ,  

- otrzymano i rozliczono dotację na realizację „Rządowego programu wspierania organów 

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  w 

publicznych szkołach i placówkach”,  

- otrzymano i rozliczono dotację na realizację „Rządowego programu dofinansowania 

zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub 

naukę w klasach I-III szkoły podstawowej  oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju 

dla uczniów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”,   

- przygotowano program pn. Kierunki prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na 

lata 2007-2010, 

- prowadzono sprawy związane z refundacją kosztów dotacji udzielonych przedszkolom 

niepublicznym oraz Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia na dzieci nie będące mieszkańcami 

Gminy Miejskiej Tczew, 
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2) w zakresie spraw pracowniczych 

 

- przeprowadzono egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wydano akty nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego w wyniku zdanego egzaminu – 4 nauczycieli, 

- przygotowano 6 umów zlecenia dla nauczycieli ekspertów biorących udział w pracach 

komisji egzaminacyjnej, 

- prowadzono sprawy związane z przyznaniem nagród Prezydenta  Miasta Tczewa dla 

nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Nagrody otrzymało 14 nauczycieli, 

- wspólnie z organem nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty Delegatura                     

w Tczewie dokonano oceny pracy dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 12, Gimnazjum 

nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3,  

- wystawiano zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom zatrudnionym 

w poprzednich strukturach organizacyjnych oświaty na podstawie dokumentów 

znajdujących się w archiwach Urzędu Miejskiego, 

- przygotowano 42 umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, 

- prowadzono sprawy związane z organizacją konkursu na stanowisko dyrektora 

następujących placówek: Szkoły Podstawowej Nr 2, 5, 8, 12  oraz Przedszkoli Nr 8 i 9 w 

Tczewie, 

 

3) w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych  

 

- analizowano i przedstawiono propozycje podziału środków finansowych pomiędzy 

poszczególne placówki na podstawie subwencji oświatowej oraz dopłaty z budżetu 

gminy, 

- przygotowano materiały kalkulacyjne do projektu budżetu miasta na 2008 rok 

dotyczących oświaty, kultury i kultury fizycznej, 

- dokonano zestawienia jednostkowych planów dochodów i wydatków przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów oraz Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie na  rok 2007, 

- przygotowano dokumentację stanowiącą podstawę do projektu budżetu miasta na 2008 

rok w zakresie oświaty, kultury i sportu, 
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- 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, 

- prowadzono sprawy związane z przekazaniem środków finansowych organizatorom 

wypoczynku oraz ich rozliczeniem, 

- przygotowano porozumienia w sprawie refundacji kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, 

- zorganizowano zimowy i letni wypoczynek w mieście dla dzieci i młodzieży tczewskich 

szkół pn. „Nieobozowa Akcja Zima 2007” i „Nieobozowa Akcja Lato 2007” , 

- przyznano 5 nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w nauce i artystyczne na 

podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

- dokonano likwidacji niektórych środków trwałych będących w użytkowaniu przedszkoli 

niepublicznych,  

- realizowano zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela związane                                

z dokształcaniem zawodowym nauczycieli – kadry kierowniczej, 

- prowadzono sprawy związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa, 

- realizowano zadania Wydziału w zakresie comiesięcznego refundowania rodzicom 

kosztów dowozu dzieci do szkół,  

- wydano 46 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników, 

- od września 2007 zatrudniono nauczycieli psychologów w trzech gimnazjach, 

nauczyciele ci opieką obejmują również uczniów ze szkół podstawowych, 

 

4)    w zakresie spraw remontowych 

 

współpracowano z Wydziałem Inwestycji i Remontów przy nadzorze przeprowadzonych 

remontów w szkołach, przedszkolach,  

 

5)    w zakresie sportu  

 

− przyznano 19 stypendiów dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 

2006 roku, w tym 4 na okres roku, pozostałe na okres 6 miesięcy , 

− przyznano 61 nagród dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe osiągnięte 

w 2006 r., 
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− prowadzono obsługę Rady Sportu, 

− przygotowano i zawarto 3 umowy z klubami sportowymi na realizację zadania                       

pn.  Promocja Miasta Tczewa, 

− przygotowano program rozwoju sportu na lata 2008-2010, 

− w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej                    

i sportu przyznano  24 dotacje,  

− dofinansowano imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miejski.   

 

6)    w zakresie kultury 

        

     1. W roku 2007 zorganizowano wiele ciekawych imprez o różnym charakterze 

przeznaczonych dla różnorodnej publiczności. Było to możliwe dzięki podjęciu szerokiej 

współpracy z Centrum Kultury i Sztuki,  Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej 

Wisły, Miejską Biblioteką Publiczną, Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz 

włączeniem się do współpracy organizacji pozarządowych. Służył temu opracowany i 

przyjęty do  realizacji Miejski Kalendarz Masowych Imprez Kulturalnych  oraz Masowych 

Imprez Sportowych i Rekreacyjno – Turystycznych na 2007 r. 

      Do organizowanych, a odbywających się w Tczewie i poza jego granicami imprez wymienić 

należy : 

- Koncert Noworoczny, 

- Koncert Wiosenny, 

- prezentacja naukowa dla młodzieży przygotowana przez  Centrum Nauki  

   „Kopernik” z Warszawy, 

-  Otwarcie Bulwaru Nadwiślańskiego 

-  Obchody Dni Ziemi Tczewskiej 

- cykl imprez dla mieszkańców Tczewa w okresie wakacji pn. „TCZEWSKIE LATO  

   W AMFITEATRZE” przygotowany i organizowany przez Urząd Miejski i inne  

   podmioty realizujące  zadania z zakresu kultury: 

 

− 24 czerwca 2007 r. - odbyło się „Święto Młodzieży”. Środki na opłacenie 

zespołu przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W tym dniu wystąpił zespół  83-110 z Tczewa, zaproszoną 

gwiazdą był zespół PEJA/SLUMS ATTACK prezentujący muzykę hip – 

hopową, 
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− 1 lipca 2007 r.-  odbył się corocznie organizowany festyn pod hasłem 

”Dopóki masz wybór”. Środki na opłacenie występu gwiazdy przekazała 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pogadanki 

dla młodzieży zostały przeprowadzone przez p. Grażynę Antczak – 

członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

pracowników Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w 

Tczewie. Gwiazdą wieczoru był zespół „Kobranocka”, 

− 8 lipca 2007 r.- dzieci obejrzały widowisko przygotowane przez Teatr 

„Koliber”, następnie wystąpił zespół „Trio DT” oraz  duet „Chris i Elvis”. 

Gwiazdą wieczoru była Ania Dąbrowska z zespołem. Partnerem imprezy  

była Powiatowa Komenda Policji w Tczewie, 

− 15 lipca 2007 r. - widowisko dla dzieci przygotował Teatr „Klapa”, na 

scenie prezentowały się zespoły – „Ziętek Band” oraz „Vertigo”. 

Partnerem była Powiatowa Komenda Straży Pożarnej. Gwiazdą wieczoru 

był Maciej Maleńczuk, 

− 22 lipca 2007 r. – dla dzieci wystąpił  Teatr „Stara Wozownia”. W roli 

supportu występowały zespoły „EM” i „Mega –Ton”. Gwiazdą koncertu 

był Zespołu Hey z wokalistką Katarzyną Nosowską. Partnerem był ZKM 

VEOLIA Transport Tczew, 

− 29 lipca 2007 r. - w Amfiteatrze  występowały kabarety –  kabaret Ciach i 

kabaret Jerzego Kryszaka. Dzieci zabawiane były przez  teatrzyk 

„Koliber". Partnerem dnia  był bank Citifinancial  Bank Handlowy w 

Warszawie, 

− 5 sierpnia 2007 r. -  widowisko dla dzieci przygotował zespół Qfer , dla 

publiczności przed występem gwiazdy, przygrywał zespół „Snajper” i 

„Wesoła Kapela”, 

        W roli  atrakcji wieczoru wystąpił zespół „Voo-Voo”  

 

       2. Dodatkowo w  Amfiteatrze odbyły się w trakcie sezonu następujące imprezy  

       organizowane przez inne podmioty: 

− 12 sierpnia  Łagodne spotkania Muzyczne,  

− 19 sierpnia Turniej  Bokserski im J. Kruży,   

− 26 sierpnia  In Memoriam  Festiwal Piosenki Grzegorza Ciechowskiego, 

− 02 grudnia  Biesiada Literacka – spotkanie z Jackiem Federowiczem. 
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3. Ponadto w 2007 r. prowadzono sprawy związane z organizacją, finansowaniem i 

rozliczaniem masowych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez różne 

jednostki    we współpracy z Urzędem Miejskim, takich jak: 

 

 

-     Przegląd Zespołów Folklorystycznych PIASECZNO ,  

- Tczewski Konkurs Matematyczny GRYFIK,  

-  Tczewski Festiwal Twórczości Sakralnej, 

- Koncert Noworoczny, 

- Festiwal Muzyki Słowiańskiej 

- Koncert Kolęd na Suchostrzygach, 

- Wybory Miss Kociewia  i Miss Pomorza , 

- Mistrzostwa Tczewa Strong-Man, 

- Konkurs malarski -Wiosna na Kociewiu, 

- Wielki Koncert Wiosenny, Jesienny , 

- Piknik Tczewski na Górkach,      

- Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, 

- Tczewski Konkurs Twórczości  

- Festyn „Tacy sami,” 

- Wybory Miss i Mistera  Złotego Wieku, 

- Integracyjny Festyn Osiedlowy  na  Suchostrzygach, 

- Imprezy około ”Zdarzeniowe,” 

-  Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 

-  Tczewskie Święto Plonów, 

- organizacja uroczystości 1 września, 

- organizacja Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada,  

                  -     koncert jazzowy w Centrum Kultury i Sztuki, 

- Spotkanie z Mikołajem, 

- Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem 

- Wigilijne Spotkanie Opłatkowe. 
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 Pozostałe zadania podejmowane  w 2007 r. : 

 

1) w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

-   zorganizowano pracę komisji oceniającej wnioski z zakresu kultury i ochrony  

    dziedzictwa narodowego na rok 2008, 

              -   oceniono 22 wnioski o dofinansowanie złożone przez beneficjentów i rozdzielono  

                   środki pomiędzy 16 beneficjentami, 

-   sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym  8 wniosków o  

     dofinansowanie z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 

 

2) w ramach przygotowań do obchodów 750-lecia miasta Tczewa: 

-   zorganizowano pracę zespołów tematycznych z zakresu sportu, oświaty           

     i kultury oceniających projekty zgłaszane do realizacji w trakcie jubileuszu, 

-   oceniono i przedstawiono pod obrady Komitetu Obchodów propozycje imprez. 

 

2.1.9. W zakresie ładu i porządku publicznego 
 
Stan porządku i bezpieczeństwa w mieście jest corocznie  przedmiotem oceny na sesji Rady 

Miejskiej. Wymaga stałego i bieżącego podejmowania działań przez organy powołane do 

zabezpieczenia ładu i bezpieczeństwa publicznego, jak również działań na rzecz likwidacji 

zjawisk patologii społecznej i utrzymania czystości w mieście. 

 

Za bezpieczeństwo i porządek w mieście odpowiada Powiatowa Komenda Policji w Tczewie 

oraz Straż Miejska, które corocznie przedkładają swoje sprawozdania na sesji poświęconej 

bezpieczeństwu. W 2007 r. sesja taka odbyła się w miesiącu  kwietniu. 

 

Według opinii  Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej stan bezpieczeństwa w 

rejonach objętych monitoringiem wizyjnym uległ poprawie i odnotowano spadek niepożądanych 

zdarzeń, w tym zakłóceń porządku oraz niszczenia i dewastacji mienia. 

 

Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się z materiałami  Straży Miejskiej, Powiatowej 

Komendy Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie przyjęła  informację o stanie 

bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa za 2006r. 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej zawarte jest w pkt.4.  
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2.1.10. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej 

1.  W 2007 r.  Urząd Miejski w Tczewie prowadził  rejestrację ( ewidencję )  działalności  

     podmiotów gospodarczych  i realizował inne zadania wynikające z ustawy o działalności  

     gospodarczej, w tym m.in.: 

 

- prowadzono ewidencję przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS, 

- wykonywano czynności związane z prowadzeniem KRS, poprzez: 

• udostępnianie nieodpłatnie urzędowych  formularzy, wniosków wymaganych       

ustawą, 

•  udostępnianie interesantom przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) wraz z załącznikami. 

 

2.  Według stanu na koniec 2007 r. zarejestrowanych było   3824  podmiotów  gospodarczych. 

Stan podmiotów gospodarczych według branż przedstawią się następująco : 

 

 
Lp. 

 
Branża 

Stan na dzień 
31.12.2006r. 

Stan na dzień 
31.12.2007r. 

 
+  - 

1. Handel  stały 830 803 -27 
2. Handel okrężny 425 367 -58 
3. Gastronomia 95 89 -6 
4. Usługi 2166 2096 -70 
5. Produkcja 112 106 - 6 
6. Produkcyjno - usługowe 404 363 -41 
 Razem 4032 3824 -208 

 
 

2.1.11. W zakresie opieki społecznej i zdrowia. 
 
 
1. W dziedzinie opieki społecznej: 
 

Zadania własne gminy  z zakresu opieki społecznej realizowane były przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

We współdziałaniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonywano analiz i ocen 

zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

 

Szczegółowe  sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  zawiera  

załącznik  Nr 6 do niniejszego sprawozdania. 
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2.  W dziedzinie zdrowia: 
 
Na terenie miasta Tczewa działa osiem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które 

zabezpieczają mieszkańców miasta Tczewa w zakresie świadczenia podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego świadczone są w powyższych 

placówkach przez pielęgniarki prowadzące swoją działalność w formie spółek  lub są zatrudniane 

na podstawie umowy o pracę. 

 Opiekę pielęgniarską w szkołach sprawuje spółka skupiająca pielęgniarki posiadające 

kwalifikacje w  zakresie medycyny szkolnej. 

Samorząd wspiera w miarę możliwości placówki służby zdrowia w dążeniu  do 

zabezpieczenia mieszkańcom miasta  usług zdrowotnych. W tym celu  corocznie (także w 

2007r.) organizowane były spotkania między innymi z pracownikami służby zdrowia, 

przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicielami władz 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie służby zdrowia. 

Miasto finansuje również realizację programów z zakresu promocji i profilaktyki 

zdrowotnej dla mieszkańców miasta Tczewa . 

W roku 2007 wśród mieszkańców miasta wykonano 2668 badań radiologicznych klatki 

piersiowej w celu zapobiegania gruźlicy i innym chorobom płuc. 

Przebadano też 644 dzieci (uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Tczewie) celem 

wykrycia wad postawy.   

Zakupiono sprzęt medyczny marki General Electric (model VIVID4) dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Tczewie. 

W bieżącym roku również zostanie ogłoszony konkurs ofert na realizację programu 

profilaktycznego dla mieszkańców miasta Tczewa.   

 
3. W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : 
 
W 2007r. realizowano także  zadania wynikające z przepisów o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii, w tym m.in.: 

- koordynowano działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- prowadzono nadzór i kontrolę w zakresie terminowości rozliczeń i zasadności wydanych 

środków zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania ujęte w Gminnym Programie 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- zapewniano obsługę organizacyjną pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zawarte jest w pkt. 3 niniejszego sprawozdania, a sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii  będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu br. 

 

 

 

 

2.1.12. W zakresie administracji rządowej  
 
 
W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, m.in.  realizowano  zadania 

związane z rejestracją akt stanu cywilnego, ewidencją ludności, wydawaniem dowodów 

osobistych oraz wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej . 

 

 

1. W zakresie rejestracji akt stanu cywilnego : 

 

1) Urząd Stanu Cywilnego  swoim zasięgiem obejmuje miasto Tczew i gminę wiejską Tczew. 

Zgodnie z prawem rejestruje się zdarzenia w miejscu, w którym one nastąpiły, w związku z 

tym - USC w Tczewie rejestruje  w swych księgach urodzenia i zgony osób z całego powiatu 

tczewskiego. 

 

      W okresie sprawozdawczym  sporządzono 2 581  akty stanu cywilnego, w tym: 

           -   1340  - aktów urodzeń, 

           -     675  - aktów zgonu, 

           -     566  - aktów małżeństw. 

    

   2) Do przechowywanych ksiąg stanu cywilnego wpisano : 

 

     a)  265 wzmianek, których podstawą były wyroki sądowe, decyzje administracyjne oraz 

oświadczenia woli osób zainteresowanych, 

        b) na podstawie zawiadomień z innych urzędów stanu cywilnego wpisano do naszych ksiąg 

ok. 902 przypiski o zawartych małżeństwach i zgonach oraz ok. 850 przypisków, których 

podstawą były akty wpisane do naszych ksiąg  w 2007r. 
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     3) Ponadto : 

      a)  wydano 350 decyzji administracyjnych, w tym: 

 -  132 ( dot. popr. błędów pisarskich ) - art. 28 pr.o a.s.c. 

 -    86 ( dot. transkrypcji aktów ) - art. 73 pr.o a.s.c. 

-      2  (dot. tworzenia  aktów ) - art. 70 pr.o a.s.c. 

 -    12  ( dot. odtworzenia treści aktów ) - art. 35 pr.o a.s.c. 

 -    30  ( dot. uzupełnienia treści aktów ) - art. 36 pr.o a.s.c. 

            -    31  (dot. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie  małżeństwa ) - art.   4 k.k  i op. 

-    26  ( dot. zmiany pisowni nazwiska ) - art. 10 k.p.a. 

-      5  ( dot. zmiany imienia ) - art.   7 k.p.a. 

-    26  ( dot. zmiany nazwiska ) - art.   2 k.p.a. 

 

       b)  wydano 391 zaświadczeń , w tym: 

 -   28 - o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju, 

- 363 – stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( śluby  

konkordatowe ), 

      c) przyjęto zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński od 566 par, 

      d) przyjęto podania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego od 4 527 osób, w wyniku  

          czego wydano ok. 9100 odpisów skróconych i zupełnych aktów. 

 

          W 2007 roku przyjęto 131 wniosków o wypłatę nagrody pieniężnej za długoletnie 

pożycie małżeńskie, z czego 98 parom Jubilatów wręczono nagrody pieniężne : 

              - 69 parom za 50-lecie pożycia małżeńskiego, 

   - 16 parom za 55-lecie pożycia małżeńskiego, 

   - 12 parom za 60- lecie pożycia małżeńskiego, 

   -   1 parze za 65-lecie pożycia małżeńskiego. 

 Ponadto w 2007r. dwóm osobom wręczono nagrody pieniężne z okazji setnych urodzin. 
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2.  W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych: 

 

Działania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2006r. obrazuje poniższa 

tabela: 

 

Rok 
Lp. Zadanie 2007 

 

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

4582 
 

2088 
1306 
1036 
152 

2 

Przepracowano akta stanu cywilnego ogółem; 
 z tego: 
- urodzeń 
- małżeństw 
- zgonów 

2063 
 

783 
764 
516 

3 Zaświadczenia meldunkowe 976 

4 Poświadczenia informacji danych osobowych i adresowych  2126 

5 Wykazy dzieci do szkół 28 

6 Wydano zaświadczenia o prawie do głosowania 241 

7 Wydano dowodów osobistych 12318 

8 Wysłano teczki dowodów osobistych do innych urzędów  2417 

9 Przyjęto zgłoszeń o utracie dowodów osobistych i wydano 
zaświadczeń 

498 

10 Inne zaświadczenia i udostępnianie danych z akt dowodów 
osobistych 

636 

11 Wydano decyzji administracyjnych 291 

12 Ogółem (wpłynęło) załatwiono  spraw przez wydział 26176 
 
 
 

3. W zakresie spraw wojskowych , obronnych i pozostałych : 

      
 a) sporządzono dla potrzeb wojskowych wykaz przedpoborowych rocznika 1989 oraz listę 

poborowych rocznika podstawowego, 

b)  przeprowadzono rejestrację przedpoborowych mężczyzn rocznika 1989 oraz uczestniczono w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru. Osoby, które nie  stawiły się na rejestrację 
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przedpoborowych i do poboru zostały wpisane do  wykazu osób o nie uregulowanym 

stosunku do służby wojskowej. 

      W stosunku do osób, co do których ustalono, że nie zamieszkują pod adresem zameldowania,  

wszczęto postępowanie o wymeldowanie, 

c)  dokonano zgodnie z planem 2-ch kontroli w zakresie świadczeń na rzecz obrony, w tym: 

 

• 1 kontroli (oględzin) pojazdów przeznaczonych na świadczenia rzeczowe na 

 potrzeby sił zbrojnych, w wyniku których dokonano 4 oględzin środków 

transportowych ( środki  transportowe w zakładach pracy i prywatni posiadacze ), 

 

• 1 kontroli  dot. sprawdzenia aktualności wydanych decyzji administracyjnych na 

środki transportowe na rzecz obrony. 

   

W wyniku przeprowadzonych kontroli (oględzin)  stwierdzono w 1 przypadku sprzedaż 

pojazdu, na który nałożona została decyzja administracyjna, a zatem uchylono 1 decyzję 

administracyjną w sprawie przeznaczenia świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w związku 

ze sprzedażą pojazdu i w to miejsce wydano nową decyzję na  środek transportowy (pojazd). 

Przypomniano także właścicielom pojazdów o wyposażeniu ich w podstawowe środki 

techniczne zgodnie z ukompletowaniem fabrycznym oraz przepisami o ruchu drogowym  i o 

uzupełnieniu zbiorników paliwowych w określone limity. 

 

Ponadto w  2007r.  wykonywano prace związane z przeprowadzeniem w dniu  21 

października  2007 r. wyborów do  Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( sporządzanie i 

aktualizacja spisu wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania). 

 

4. W zakresie obrony cywilnej: 
 

Zadania obrony cywilnej w 2007 roku realizowano w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony 

Cywilnej Powiatu Tczewskiego z miesiąca lutego  2007 r. w zakresie działalności w 

dziedzinach obrony cywilnej i spraw obronnych w 2007r., oraz Wytyczne Szefa Obrony 

Cywilnej Miasta z marca 2007 r.   

Doskonaląc organizację obrony cywilnej i ochrony ludności na obszarze miasta Tczewa 

w okresie sprawozdawczym realizowano  zadania z zakresu  planowania cywilnego, 

szkoleń i popularyzacji obrony cywilnej, przygotowania do ewakuacji ludności i 
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zabezpieczenia w wodę w warunkach specjalnych, upowszechniania humanitarnych 

zasad ochrony ludności przed zagrożeniami  oraz w zakresie utrzymania i modernizacji 

budowli ochronnych. 

W 2007 r. m.in. 

1) dokonano : 

      -  przeglądu regulacji prawnych, struktur organizacyjnych, planów i procedur 

współdziałania służb na wypadek wystąpienia katastrof, wypracowano wnioski 

dot. zmian w zakresie obrony cywilnej i przekazano je do Powiatu, 

      -  analizy i oceny zagrożeń dla ludności w mieście, określono możliwość 

przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz przesłano wnioski do Powiatu,  

      -  przeglądu i oceny przydatności oraz możliwości efektywnego wykorzystania 

formacji obrony cywilnej w sytuacjach wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych, 

wnioski przesłano do Powiatu, 

      -    konserwacji miejskiego scentralizowanego systemu alarmowego, 

2)  zaktualizowano plany obrony cywilnej, reagowania i bezpośredniej ochrony przed  

powodzią, 

3) kontynuowano prace organizacyjne, techniczne i inwestycyjne w zakresie 

utrzymywania w gotowości do działania systemów alarmowania, ostrzegania i 

powiadamiania ludności o zagrożeniach , 

 
 
 
2.1.14. W zakresie promocji, współpracy zagranicznej i polityki informacyjnej 

 
 
W okresie sprawozdawczym w zakresie promocji, współpracy zagranicznej oraz 

polityki informacyjnej  podjęto szereg działań i inicjatyw, z  których  do najważniejszych 

zaliczyć m.in. należy : 

 

 

     W dziedzinie współpracy zagranicznej: 

 

       - podpisano uroczyście 2 umowy partnerskie z miastami bliźniaczymi ( Aizkraukle/Łotwa/ 

oraz Kursk/Rosja/) w treści których, strony zobowiązały się do nawiązania  związków w 

zakresie turystyki, ekonomii, ekologii, kultury, oświaty i sportu oraz wymiany młodzieży; 
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       - opracowano i przeprowadzono 4-dniowy program pobytu dla 7 delegacji gości  

zagranicznych z Barking&Daggenham/Anglia/, Dębna/Polska/, Aizakraukle/Litwa/ 

Birzai/Litwa/, Werder/Havel/Niemcy/, Witten/Niemcy/, Ilicziyvsk/Ukraina/, w trakcie 

Obchodów Dni Ziemi Tczewskiej, który zawierał zarówno spotkania oficjalne jak również 

poznawanie naszego miasta, jego nowych inwestycji, ziemi tczewskiej oraz  regionu; 

 

       - przygotowano 9 wyjazdów do miast partnerskich  dla  członków delegacji  z Tczewa, 

między innymi: 

-na zaproszenie samorządu z Lev Hasharon/Izrael/ na  uroczystości  Święta Niepodległości. -na 

zaproszenie partnerów litewskich  delegacja  tczewska  wzięła  udział  w   X  Festiwalu  Sportu i 

Sztuki ”Kolory Auksztoty” organizowanym w Birżai  na Litwie, 

-dzięki współpracy z merostwem w Beauvais i Comite’ du Jumelage /Komitet d.s. Współpracy 

z Miastami Partnerskimi/ zorganizowano wyjazd  uczniów wraz z nauczycielami, na 

uroczystości z okazji święta patronki miasta Jeanne Hachett, 

-na  zaproszenie strony brytyjskiej, tczewska delegacja gościła   w  Barking/Dagenham  na 

„Dagenham Town Show”, 

-wyjazd delegacji tczewskiej  na Łotwę z okazji obchodów  40-lecie miasta Aizkraukle, 

-na zaproszenie samorządu miasta Dębna przedstawiciele władz miasta Tczewa wzięli udział w 

obchodach Święta Miasta , 

-udział delegacji tczewskiej w corocznych Dożynkach Cebulowych w Witten. 

-wyjazd do Kurska w celu podpisani umowy partnerskiej pomiędzy miastami w trakcie 

obchodów 975-lecia miasta Kurska, 

-na seminarium w   Beauvais, „Twin  Town  Seminar” dotyczące współpracy miast 

partnerskich w zakresie wymiany młodzieży, 

-przygotowano i zrealizowano uczestnictwo młodzieży tczewskiej (20 osób) w obozie 

młodzieżowym na Litwie w sierpniu 2007 roku (opartym na finansowaniu przez UE) - 

adresowanym do młodzieży z organizacji pozarządowych. 

-przygotowano pobyt młodzieży litewskiej z Birzai ( 27 osób) w Tczewie w grudniu 2007 roku, 

w trakcie pobytu  opracowano  założenia  do  projektu  zakładającego  rewizytę uczniów 

 z Tczewa na Litwie wiosną 2008 roku  

-przygotowano założenia i wytyczne dla projektu z programu „Europa dla Programów   

Europejskich”. Projekt dotyczy pobytu  30  osób  młodzieży  z  miast  partnerskich  w  Polsce  

w roku 2008. Projekt złożono do  oceny i dofinansowania w EACA w Brukseli.  
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W dziedzinie  działań  informacyjnych : 

 

W 2007 roku działania informacyjne realizowane były poprzez : 

� bezpłatny Biuletyn Informacyjny „Panorama Miasta”, 

� strona internetowa  www.tczew.pl 

� Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bazagmin.pl/tczew/ 

� strony internetowe jednostek i stowarzyszeń  

 

W dziedzinie   współpracy z mediami : 

Samorząd Miasta Tczewa konsekwentnie prowadzi otwartą politykę informacyjną, 

dziennikarze mają otwarty dostęp  do osób, które piastują kierownicze funkcje w mieście, jak i 

merytorycznych pracowników urzędu.  

Sesje Rady Miejskiej, są dla dziennikarzy otwarte. Szczegółowy program obrad 

zamieszczany jest  każdorazowo w „Panoramie Miasta”, na stronie www.tczew.pl, w BIP oraz 

przesyłany do mediów.  

Serwisy informacyjne dotyczące działalności samorządu i wydarzeń w Tczewie otrzymują raz w 

tygodniu, a w miarę potrzeb częściej: 

� „Dziennik Bałtycki”,  

� „Gazeta Tczewska”,  

� „Gazeta Wyborcza” (Morska),  

� „Dziennik” 

� Miesięcznik „Echo Tczewa” 

� Radio Gdańsk,  

� Radio Głos,  

� Radio Fabryka 

� TVP Gdańsk,  

� Telewizja Tetka.  

� Telewizja Vectra 

� Portal internetowy: www.tcz.pl 

� Portal internetowy www.wrotapomorza.pl 

Zaproszenia i informacje  przekazywane są także do TVP 1, TVN, TV Polsat, TV Polonia. 

 

 „Lista” mediów otrzymujących serwis informacyjny jest otwarta i w miarę potrzeb poszerzana. 

W wielu przypadkach (np. „Dziennik Bałtycki”, „Gazeta Tczewska”, Radio Gdańsk, TVP 
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Gdańsk”) serwisy otrzymuje kilku dziennikarzy z jednej redakcji. 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 Promocji – zwracając się po określone 

informacje. Przedstawiciele mediów są informowani i zapraszani na uroczystości, spotkania, 

których organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd miasta.  

Mimo przekazywania mediom wielu informacji, nie mamy wpływu na to, co w efekcie 

zostanie wydrukowane, wyemitowane.  

Z Radiem „Głos” oraz firmą Telkab podpisane zostały umowy o współpracy w zakresie 

przekazywania informacji. Telewizja TeTka, oprócz informacji bieżących, emituje cykl audycji z 

udziałem przedstawicieli samorządu miasta, na tematy najbardziej aktualne, wzbudzające 

największe zainteresowanie mieszkańców i takie na przekazaniu których zależy urzędowi. Wśród 

uczestników audycji byli:  

� Helena Kullas - skarbnik miasta (audycja nt. budżetu miasta); 

� Gabriela  Kaczmarek (dwukrotnie) – nacz. Wydz. Spraw Obywatelskich (na temat wymiany 

dowodów osobistych oraz wyborów); 

� Bożena Nowopolska – naczelnik Wydz. Spraw Społecznych (mieszkania komunalne, dodatki 

mieszkaniowe); 

� Danuta Morzuch-Bielawska (dwukrotnie) - nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego 

(rewitalizacja Starego Miasta i bulwar nad Wisłą); 

� Dariusz Wiśniewski i Alicja Gajewska - (Centrum Wystawienniczo-Regionalne D. Wisły). 

Dziennikarze Radia „Głos”, w ślad za każdym wysłanym do nich serwisem informacyjnym, 

telefonują do Biura Promocji by nagrać  informacje i poszerzyć je. Pojawiają się one na bieżąco 

w audycjach radiowych. 

 

 Publikacje promocyjno-informacyjne 

 

Redagowano  bądź współpracowano przy redagowaniu dodatków tematycznych, reklamowych 

ukazujących się w gazetach i czasopismach, a dotyczących Tczewa. Przykładem może być 

� wydany wspólnie z „Gazeta Tczewską” dodatek podsumowujący 2006 rok  - „RAPORT 

2006”, 

� artykuł promocyjny zamieszczony w dzienniku „Fakt” na temat inwestycji związanych z 

powrotem Tczewa nad Wisłę ( w dodatku „Gminy i powiaty Pomorza”) 
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�  

�  

�  przygotowywanie materiałów o Tczewie do Atlasu Metropolii Zatoki    

Gdańskiej – publikacji „Dziennika Bałtyckiego”, 

 

� przygotowanie materiałów promocyjnych dla portalu internetowego województwa 

pomorskiego: www.wrotapomorza.pl (były to informacje  dotyczące historii Tczewa, jego 

walorów turystycznych, atrakcji kulturalnych, imprez -  opublikowane dodatkowo, 

niezależnie od bieżących informacji przekazywanych cotygodniowo); 
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Ponadto przygotowano: 

� miejski kalendarz imprez 2007, 2008 – kultura, sport rekreacja (nakład 

1500 egz.) (we współpracy z Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu), 

� artykuły promocyjne do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, 

� artykuł do katalogu wystawy filatelistycznej z okazji 150-lecia mostu 

tczewskiego, 

� ulotki (dołączone do „Panoramy Miasta” i kolportowane „luzem”) nt. służby zdrowia oraz 

akcji „Posprzątaj po swoim psie”, 

� plakaty i ulotki informujące o ważnych imprezach w mieście (m.in. otwarcie bulwaru nad 

Wisłą, Dni Ziemi Tczewskiej, Lato w  amfiteatrze, Dzień z Telewizją Gdańsk,  Turniej 

piłkarski o Puchar Warszawskiej Syrenki), 

 

 Redakcja „Panoramy Miasta” 

 

„Panorama Miasta” to ukazujący się od 1993 r. bezpłatny biuletyn 

informacyjny samorządu miasta Tczewa. Wydawana jest co miesiąc. 

 Z uwagi na dużą poczytność od września 2007 r. roku zwiększony został 

nakład  „Panoramy” z 3 000 do 3 500 egzemplarzy.  

Co miesiąc pismo dostarcza wielu informacji na temat tego, czym zajmuje 

się Urząd Miejski i samorząd lokalny. Znajdują się w nim: wywiady, 

informacje z minionej sesji Rady Miejskiej, program 

kolejnej, informacje o inwestycjach miejskich, 

planowanych zmianach w mieście o imprezach i 

ważnych wydarzeniach. Artykuły urozmaicane są 

fotografiami, tabelkami, wykresami itp.  

Do niemal każdego numeru „Panoramy Miasta” 

dołączany jest dodatek z uchwałami Rady Miejskiej podjętymi podczas 

sesji.  Dzięki temu mieszkańcy Tczewa na bieżąco mogą kontrolować zmiany  w prawie 

lokalnym.  

Zawartość merytoryczna pisma jest każdorazowo konsultowana z Radą Programową 

„Panoramy Miasta” w skład której wchodzą: 

� Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący Rady Programowej, radny Rady Miejskiej  

� Włodzimierz Mroczkowski  - przewodniczący Rady Miejskiej 

� Mirosław Pobłocki – wiceprezydent Tczewa 
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� Zenon Drewa – wiceprezydent Tczewa  

� Zyta Myszka – sekretarz miasta  

� Grażyna Antczak – radna Rady Miejskiej 

� Gertruda Pierzynowska – radna Rady Miejskiej 

� Tomasz Jezierski – radny Rady Miejskiej 

� Ludwik Kiedrowski - kierownik Biura Promocji  UM 

� Małgorzata Mykowska - redaktor naczelna „PM”.  

 

„Panorama Miasta” jest pismem bezpłatnym dla odbiorców, a finansowanym z budżetu 

miasta. Jego wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna. Kolportażem zajmuje się Urząd 

Miejski.  

Biuletyn jest wysyłany do związanych z Tczewem osób i instytucji na terenie całego kraju i 

za granicą. Otrzymują go: honorowi obywatele Tczewa, przedstawiciele miast partnerskich, 

redakcje znanych periodyków, media lokalne i wojewódzkie oraz inni zasłużeni dla miasta 

tczewianie. Egzemplarz przekazywany jest także do: Biblioteki Narodowej w Warszawie i 

Krakowie oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Biuletyn przesyłamy także do 

zaprzyjaźnionych urzędów miast i gmin (Wejherowo, Gdynia, Dębno, Gdańsk, Kwidzyn, 

Gniew, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego). 

Aktualny numer „Panoramy Miasta” zamieszczany jest na miejskiej stronie internetowej 

www.tczew.pl 

 

 Biuletyn Informacji Publicznej 

Elementem polityki informacyjnej Urzędu Miasta jest także Biuletyn 

Informacji Publicznej. Zawiera on codziennie aktualizowane dane 

dotyczące struktury organizacyjnej i funkcjonowania Urzędu Miejskiego 

oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, aktualności,  komunikaty. Jak wynika ze 

statystyk, odwiedzających najbardziej interesują: 

� ogólne dane urzędu 

� prezydent, 

� Rada Miejska, 

� przetargi 

� oferty inwestycyjne 

� jednostki organizacyjne,  

� wydziały. 
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 Redagowanie strony internetowej  

 

Strona internetowa nabiera coraz większego 

znaczenia, zwłaszcza gdy chodzi o szybki 

przekaz informacji. Jest na bieżąco 

aktualizowana, nowe informacje pojawiają 

się niemal codziennie zastępując te, które 

straciły aktualność. 

W roku 2007 strona www.tczew.pl zmieniła 

układ graficzny, dzięki czemu stała się 

bardziej przejrzysta i może się na niej znajdować więcej informacji. 

Oprócz zmieniających się na bieżąco aktualności, są informacje stałe, takie jak m.in. krótki rys 

historyczny Tczewa, zabytki, położenie miasta, wyróżnienia tczewskiego samorządu, znani 

tczewianie, ogłoszenia - gdzie swoje miejsce znalazły informacje praktyczne, aktualne przez 

dłuższy czas (dotacje przyznane organizacjom pożytku społecznego oraz osobom fizycznym na 

realizację zadań, Regulamin utrzymania czystości i porządku, informacje o możliwościach 

ubiegania się o świadczenia rodzinne itd.). Co miesiąc aktualizowana jest informacja ILU NAS 

JEST?, gdzie na bieżąco podajemy liczbę mieszkańców Tczewa. Do informacji stałych 

dołączyliśmy w tym roku „Strategię rowerową Tczewa i okolic” oraz panel REWITALIZACJA 

Na stronie znajduje się plan Tczewa, kalendarz imprez, podstawowe informacje o 

władzach miasta, Urzędzie Miejskim, godzinach pracy UM i kasy, wydziałach, a także 

jednostkach organizacyjnych UM, szkołach. Na stronie umieszczono linki do stron m.in. TCSiR, 

CKiS, ZHP, festiwali „Familia”, „Zdarzenia”, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, 

PKP, ZKM, Pracowni Edukacji Ekologicznej.  Lista linków jest systematycznie poszerzana na 

wniosek poszczególnych instytucji oraz samodzielnie przez Biuro Promocji. 

Strona wskazuje też adresy mailowe do naszych miast partnerskich. Strona www.tczew.pl ma 

czytelny,  przejrzysty układ, jest przydatna zarówno mieszkańcom jak i turystom czy 

przedsiębiorcom. Na www.tczew.pl można znaleźć ważne adresy i telefony (policja, straż 

pożarna, przychodnie, szpitale, szkoły, jednostki podlegające UM itd.). Jest też wykaz 

tczewskich firm wraz z danymi teleadresowymi. 

Na stronie internetowej opisana jest Tczewska Trasa Turystyczna oraz folder o Tczewie – w 

wersji polsko-niemieckiej i polsko-angielskiej. 

Przez  www.tczew.pl  można dotrzeć także do informacji o przetargach oraz o dokumentach, 

jakie znajdują się w archiwum Urzędu Miejskiego. 
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Ponadto Biuro Promocji reprezentowało miasto Tczew na 

targach: 

1) w dniach 11-13 maja 2007 w Szczecinie odbyły się XVI 

Targi Turystyczne Market Tour, połączone z „Piknikiem 

nad Odrą”. Biuro Promocji wraz ze Starostwem Powiatowym 

w Starogardzie Gd.  wspólnie promowały atrakcje turystyczne 

regionu.  

2)  promocja Tczewa w Elblągu 

Podczas uroczystości zorganizowanej z 

okazji 88 rocznicy powstania 16 Pomorskiej 

Dywizji Zmechanizowanej, które odbyło się 

w dniu 14 września w Garnizonie w 

Elblągu. Na uroczystości prezentowały się 

miasta, gdzie stacjonują jednostki 

przyporządkowane 16 Pomorskiej Dywizji 

Zmechanizowanej - prócz gospodarzy także 

Tczew, Braniewo, Morąg, Suwałki, Bartoszyce. Miasto zorganizowało stoisko promocyjne, 

gdzie prezentowało dorobek miasta oraz Kociewia. Liczne materiały promocyjne wzbudzały 

duże zainteresowanie gości. 

 Na scenie każde miasto prezentowało swoich artystów. Tczew przedstawił krótki występ 

artystów, którzy prezentowali miasto i region kociewski.  Zaprezentował się zespół „Modraki”, 

para taneczna Agnieszka Pomorska z partnerem Jarosławem Klebanem. Na zakończenie odbył 

się konkurs dotyczący wiedzy o Tczewie, w którym bardzo chętnie udział brali mieszkańcy 

Elbląga. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, gadżety promocyjne miasta.  

3)  Międzynarodowy Zlot Żeglarski w Krynicy Morskiej 

Dnia 30 czerwca odbył się w Krynicy Morskiej 

Międzynarodowy Zlot Żeglarski oraz konferencje 

„Program Rozwoju Dróg Wodnych Delty Wisły i Zalewu 

Wiślanego”. 

Uczestnicy zaprezentowali w Krynicy Morskiej swoje 

walory turystyczne. Każdy podmiot promował się na 
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oddzielnym stanowisku. Stoiska przygotowały urzędy i gminy z różnych rejonów, wśród nich: 

Urząd Miasta i Lokalna Organizacja Turystyczna Krynica Morska, Urząd Miejski w 

Gdańsku, Kwidzynie, Tczewie, Urząd Morski, Urząd Gminy Subkowy, Suchy Dąb, Stegna, 

Cedry Wielkie, Urząd Miasta i Gminy: Braniewo, Frombork, Pelplin, Nowy Dwór Gdański, 

Gniew, Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku, P.P.U. KAROS, Telekomunikacja Polska S.A.  

 

Ponadto współpracowano z: 

1) Pomorskim Stowarzyszeniem „Wspólna Europa”: 

W ramach  współpracy z organizacjami pozarządowymi i naukowymi Biuro Promocji 

wystąpiło z inicjatywą współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem „Wspólna Europa”. Jej 

rezultatem było zorganizowanie konferencji oraz podpisanie Umowy Konsorcyjnej. Umowa o 

powołaniu Grupy Partnerskiej Programu „Zielony Rozwój Doliny Dolnej Wisły” została zawarta 

w dniu 19 lipca 2007r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Tczewie a Uniwersytetem Gdańskim, 

Norweskim Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Osób Dorosłych - 

Voksenopplaeringsforbundet, Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Wschodniopomorski, 

Pomorskim Towarzystwem Przyrodników TRINGA, Pomorskim Stowarzyszeniem „Wspólna 

Europa”, Centrum Edukacji Dorosłych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, I Liceum 

Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej- Curie, Szkołą Podstawową nr 10 im. płk. Stanisława 

Dąbka. Projekty realizowane przez Grupę Partnerską będą dotyczyły następujących obszarów 

tematycznych: 

- projektów czynnej ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej, 

- projektów edukacji rowerowej i zrównoważonego transportu, 

- projektów tworzenia na terenie Doliny Dolnej Wisły Centrów Edukacji i Kultury zarówno 

krajów z Europy jak i innych kontynentów, 

- tworzenia Zielonych Miejsc Pracy wykorzystujących nowe technologie.  

Duże znaczenie dla rozwoju miasta mają projekty „miękkie” składane przez PSWE do funduszy 

unijnych.  

 

We wrześniu br. PSWE złożyło 3 pierwsze wnioski aplikacyjne, tj. : 

a) projekt "Zielony Rozwój Doliny Dolnej Wisły" - wniosek aplikacyjny został złożony do 

Funduszu Dla Organizacji Pozarządowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt 

zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i stworzenie na jej podstawie 

szczegółowej bazy danych i planów działań poprzyrodniczych oraz opracowanie i 
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zrealizowanie programów edukacyjnych. Wszystkie działania projektowe zaplanowana na 

terenie Tczewa, 

 

b) projekt "OBIS", dotyczący utworzenia na terenie Tczewa pierwszego w Polsce systemu 

wypożyczalni rowerów publicznych. Członkami Konsprcjum "OBIS" są takie instytucje jak 

m.in.: Senat Berlina, Deutsche Bahn Rent, Politechnika w Wiedniu, Royal Institute of 

Technology ze Sztockholmu, Transport for London oraz inni partnerzy z Niemiec, Włoch, 

Hiszpani, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Czech, 

 

c) projekt "Pomorskiej Internetowej Telewizji Rowerowej" (PITR) - wniosek aplikacyjny 

został złożony do Funduszu Dla Organizacji Pozarządowych Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. Projekt zakłada utworzenie platformy telewizji internetowych, na której to będą 

przedstawiane amatorskie programy telewizyjne dotyczące problematyki zrównoważonego 

transportu i problematyki rowerowej. Główna siedziba PITR zlokalizowana będzie w Tczewie. 

Zagraniczni partnerzy projektu to norweskie VOFO, czeski CDV, niemiecki choice, holenderski 

Balancia Transport Consultancy, Uniwersytet w Lund oraz wiedeński Instytut Fatum. 

Ponadto Biuro Promocji przyczyniło się do wdrożenia prac związanych z utworzeniem w 

Tczewie jedynego na kontynencie Europejskiego Centrum Edukacji i Kultury Indian 

Północnoamerykańskich. Kolejne propozycje współpracy to projekty związane z tworzeniem 

ścieżek rowerowych, zielonych miejsc pracy oraz inne projekty przyrodnicze związane z 

wykorzystaniem walorów naturalnych Tczewa.  

 

Dzień z Telewizją Gdańsk 

 

Biuro Promocji zorganizowało plenerową imprezę w ramach 

programu „Wakacje z Telewizją Gdańsk”, który był na żywo 

prezentowany na antenie.  Była to znakomita okazja, aby 

zaprezentować bogaty dorobek kulturalny oraz atrakcje 

turystyczne. Powstał scenariusz programu scenicznego (występy 

zespołów folklorystycznych, rozrywkowych, tanecznych). Były 

wśród nich: Harcerska Orkiestra Dęta, Chór Męski „Echo”, Big 

Band Tczew, Wiecznie Młodzi, Homeovox, Piaseckie Kociewiaki, 

Modraki. Imprezę uświetniła Mistrzyni Świata Strong Woman 

Aneta Florczyk (członek Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego Brama), która zaprezentowała 
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ciekawe show, w którym wzięli udział także mieszkańcy miasta Tczewa. Zorganizowaliśmy 

również show motocyklowe, które zaciekawiło najmłodszych mieszkańców miasta. 

Motocyklistom zostały wręczone koszulki promocyjne miasta. Do kafejki telewizyjnej 

zaprosiliśmy samorządowców, działaczy kulturalnych, sportowych, twórców, którzy na co dzień 

swoją pracą przyczyniają się do rozwoju naszego miasta.  

Telewizja Gdańsk, prócz audycji na żywo, wyemitowała także nakręcony wcześniej program 

dotyczący najciekawszych miejsc, zabytków, zachęcający do odwiedzenia naszego miasta  

 

Dzień bez samochodu  

 

Miasto Tczew zgłosiło swój udział w kampanii Europejski 

Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski 

″Dzień bez Samochodu″. Jej celem jest promocja 

zrównoważonego transportu oraz zwiększenie 

świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia 

korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla 

środowiska form transportu. Biuro Promocji we współpracy z partnerami podpisanego w lipcu 

porozumienia „Zielony Rozwój Doliny Dolnej Wisły” włączyło się do proponowanych przez 

Ministra Środowiska obchodów. W dniach 21 i 22 września na terenie miasta Tczewa odbyły się 

wydarzenia promujące nasze miasto jako przyjazne dla rowerzystów.  

 

 

Promocja poprzez kulturystykę 

 

Biuro Promocji wraz z Tczewskim Towarzystwem 

Kulturalnym Brama zorganizowało na bulwarze nad 

Wisłą zawody Strongman - I Memoriał im. Jolanty 

Liebrecht o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa. Na 

scenie, specjalnie dla tczewskiej publiczności, 

zatańczyła Agnieszka Pomorska (tancerka występująca 

w pierwszej edycji „Tańca z Gwiazdami”) wraz z 

partnerem Jarosławem Klebanem. Odbyły się również 

występy dziewcząt ze szkółki fitness Mistrzyni Świata 
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Aleksandry Kobielak. Zawody Strongman poprowadziła Mistrzyni Świata Strongwoman Aneta 

Florczyk, która w przerwach między konkurencjami zaprezentowała widzom swoje umiejętności. 

   

W okresie sprawozdawczym  

 

1) przygotowano następujące materiały promocyjne: 

� Plan miasta Tczewa – wydana przez Wydawnictwo Remedium  

� Planszę - tablica reklamowa z planem miasta Tczewa - wydana przez Wydawnictwo 

„Pomoże” 

� Tablicę informacyjną w formie zdjęcia panoramicznego mostu z opisem w trzech wersjach 

językowych 

� Informator statystyczny „Tczew w liczbach” w 4 wersjach  

Współpracowano również w wydaniu Kalendarza Imprez Miejskich na 2008 rok 

 

2) zakupiono następujące  publikacje dotyczące miasta i regionu m.in.:  

� „Harcerska Orkiestra Dęta im. St. Moniuszki” pod redakcją Kazimierza Ickiewicza,  

� „Teatr Polski, Litwy i Rosji XXw.” materiały z sesji teatrologicznej zorganizowanej w 

Tczewie 

� „Grzegorz Ciechowski 1957-2001 wybitny artysta rodem z Tczewa” pod red. Jana Kulasa, 

� „Kronika 85 lat KKS „Unia” w Tczewie 1922-2007” autorstwa Jana Stachowiaka, 

� „Album Tczewski - Tczewskie Mosty przez Wisłę” autorstwa Józefa Golickiego, 

 

3) przygotowano  upominki promocyjne, 

 

Przy realizacji zadań związanych z promocją współpracowano, m.in. z : 

� Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie”, 

� Centrum Wystawienniczo - Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie,  

� Tczewskim Towarzystwem Kulturalnym "Brama" , 

� Kociewskim Kantorem Edytorskim, 

� Centrum Kultury i Sztuki, 

� Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji, 

� Fundacją Domu Kultury 

� organizacjami pozarządowymi. 
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2.1.15  W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 
 
W 2007 r. prowadzono  następujące działania związane z przygotowywaniem i zarządzaniem 

projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym:  

 

• Projekty w realizacji 

 

W okresie sprawozdawczym przygotowywano nowe projekty oraz trwała kontynuacja projektów 

partnerskich, jak również współpraca w zakresie prowadzenia działań merytorycznych, 

zarządzania i raportowania projektów.  Poniżej opis poszczególnych tematów. 

 

- „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” (akronim 

InWater, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego) 

Cele projektu: 

Aktywizacja śródlądowych dróg wodnych, jako elementu stymulacji gospodarczej gmin i małej 

średniej przedsiębiorczości.  

Krótki opis: 

Na projekt składają się kompleksowe działania, takie jak zdefiniowanie barier i problemów  

związanych z wykorzystaniem śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego w aspekcie 

ekonomicznym i społecznym, analiza i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i następnie 

działania pilotowe z wykorzystaniem wspomnianych rozwiązań. 

Lider projektu: Politechnika Gdańska  

Partnerzy projektu: Polskie samorządy zlokalizowane na drodze wodnej E-70 tj. Gdańsk, Tczew, 

Bydgoszcz, Toruń, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich a także partnerzy z Niemiec, Litwy i 

Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej 

 

W efekcie realizacji projektu uzyskano perspektywiczną koncepcję zagospodarowania kolejnych 

obszarów nadwiślańskich w granicach miasta Tczewa, projekt budowlany dojścia i dojazdu do 

Cypla Nadwiślańskiego z pieszo-rowerowym połączeniem z bulwarem.  

W trakcie trwania projektu nawiązane zostały cenne kontakty z instytucjami i osobami 

zainteresowanymi sieciowym rozwojem i aktywizacją dróg wodnych. 

Projekt zakończony. 
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- „Potencjał obszarów Hinterland rzecz rozwoju przestrzennego w aspekcie degradacji”  

(akronim: HINTERLAND, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego) 

Cele projektu: 

Projekt miał na celu wypracowanie i wskazanie instrumentów dla powstrzymania procesu 

degradacji, jego spowolnienie i dotarcie do przyczyn. 

Do celów miasta należało zbadanie: 

− związków miasta z otoczeniem wiejskim, dla którego jeszcze do niedawna stanowiło centrum 

subregionalne,  

− związków z aglomeracją trójmiejską, gdzie zagadnienia migracji i poszerzanie oferty 

usługowej w różnych obszarach aktywności społecznej wpływają na poziom i tempo rozwoju 

miasta 

− oddziaływania zjawisk zewnętrznych na uwarunkowania strategii rozwoju  

Krótki opis: 

Głównym zagadnieniem projektu jest problem długoterminowej degradacji obszarów położonych 

w pewnej odległości od stref wybrzeża, obszarów metropolitarnych oraz dużych miast. 

Kluczowym elementem jest określenie rdzennych potencjałów tych obszarów, możliwych do 

wykorzystania na dla rozwoju. Istotne jest wskazanie obszarów współpracy z terenami 

rozwiniętymi, których wzrost gospodarczy i społeczny odbywa się, m.in., dzięki obszarom 

Hinterland.  

Lider projektu: Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming (Regionalny Zarząd 

Planowania Havelland-Flaeming, Brandenburgia, Niemcy) 

Partnerzy projektu z Niemiec, Danii, Rosji, Litwy, Polski 

 

W efekcie realizacji projektu uzyskano: 

- wynik ankiety służącej zbadaniu roli jaką odgrywa miasto Tczew w regionie (ankieta 

przeprowadzona wśród burmistrzów i wójtów okolicznych gmin); 

- „Raport z realizacji badania w ramach proj. Hinterland” - opracowanie zawiera m.in. badanie 

postrzegania Tczewa wśród mieszkańców Tczewa, Trójmiasta i okolicznych gmin 

- materiały ułatwiające weryfikację strategii rozwoju miasta z uwzględnieniem wytycznych 

Polityki Spójności UE 2007-2013. 

   Projekt zakończony. 
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- Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Klaipėda w Tczewie i 

Kłajpedzie” (Program Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej 

Interreg IIIA). 

 

Celem realizacji  projektu  jest podniesienie  atrakcyjności  turystycznej  trasy  wodnej   Berlin – 

Kaliningrad – Kłajpeda poprzez wzmocnienie infrastruktury przystanku wodnego w  Tczewie  i 

Kłajpedzie. Podjęte zadania dla poprawy stanu otoczenia spowodują wzmocnienie sektora usług 

realizowanych przez małą i średnią przedsiębiorczość na rzecz obsługi drogi wodnej. W wyniku 

budowy  przystani  zostaną  wykreowane  nowe  produkty  turystyczne, oparte  na  żeglarstwie, 

podróży drogą wodną i sportach wodnych. Projekt jest  realizowany w partnerstwie z  miastem 

Kłajpeda   na  Litwie.  Partner  litewski  zlecił  wykonanie  dokumentacji  technicznej  ścieżek 

rowerowych, jako elementów zagospodarowania stref nadrzecznych miasta Kłajpeda, studium 

wykonalności oraz plan zagospodarowania przestrzennego obszaru  od  mostu  Birża do  drogi 

Palanga wzdłuż rzeki Dane w Kłajpedzie. Trwa realizacja inwestycji budowy budynku przystani 

rzecznej w  Tczewie  wraz  z  pomostami  do  cumowania  jednostek  pływających  i  slipem do 

wodowania małych jednostek pływających. W ramach projektu dnia 26 października 2007 r. w 

Centrum  Wystawienniczo - Regionalnym  Dolnej  Wisły  w  Tczewie  odbyło  się  spotkanie 

międzynarodowe na temat drogi wodnej Berlin – Kaliningrad –  Kłajpeda.  Podczas  spotkania 

Partner  Wiodący  podzielił  się  doświadczeniem  w  tworzeniu  portu  rzecznego  i   nowymi 

możliwościami dla żeglarzy, turystów, mieszkańców, usługodawców. Uczestnikami spotkania 

byli Partner Finansowy projektu z Kłajpedy, operatorzy statków wodnych, animatorzy turystyki 

 z woj. pomorskiego i  z Kłajpedy. Została  również  wydana  broszura  informacyjna  na  temat  

drogi wodnej Berlin - Kaliningrad- Kłajpeda. 

Projekt kontynuowany.  

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2008 r. 

 

- Model zarządzania przestrzenią miejską (akronim: URBAMAS, Inicjatywa URBACT) 

Cele projektu: 

-  podniesienie umiejętności profesjonalnych osób odpowiedzialnych; za rozwój urbanistyczny 

miast, 

-  wzmocnienie świadomości i zrozumienia wśród mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów      

gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji publicznych miast dla problemu 

zarządzania przestrzenią miasta, 
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-  wymiana doświadczeń, w szczególności dobrych praktyk, pomiędzy miastami partnerskimi 

sieci, 

- testowanie (konsultacje) modelowych rozwiązań w wybranych miastach partnerskich.  

Oczekiwane wyniki: 

 - stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy miastami, urzędnikami, uczelniami i 

mieszkańcami w sferze podejścia do zarządzania przestrzenią miasta poprzez seminaria i 

warsztaty, wymianę urzędników oraz utworzenie strony internetowej, 

 - analiza porównawcza sposobu podejścia do zarządzania przestrzenią w każdym z miast sieci, 

 - przewodnik dla miast określający modelowy sposób zarządzania zrównoważonym 

gospodarowaniem przestrzenią miasta ze wskazaniem najlepszych praktyk i instrumentów 

zarządzania w aspektach przestrzennych. 

Projekt merytorycznie prowadzony i podlegający sprawozdaniu przez Biuro Planowania 

Przestrzennego. WRM współpracował przy zarządzaniu finansowym projektu. 

Projekt zakończony. 

 

- EFS – Edukacja Formą Sukcesu Miast Pomorskich – Kwidzyn, Malbork, Starogard 

Gdański, Tczew (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, priorytet II, 

związany ze współfinansowaniem ze środków EFS) 

Cele projektu: 

Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, wzmocnienie pozycji zawodowej osób zatrudnionych 

na terenie województwa pomorskiego 

 

Krótki opis: 

Projekt Edukacja Formą Sukcesu Miast Pomorskich odbywał się równolegle w czterech 

miastach – Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gd. i Tczewie. Jego założeniem było 

przeszkolenie łącznie ok.1800 osób.  

Zapotrzebowanie na projekt szkoleniowy sprawdzane było w każdym z miast za pomocą 

ankiety, kierowanej do pracowników wybranych firm i instytucji. Ilość miejsc szkoleniowych w 

każdym z miast uzależniona była zarówno od wyniku ankiety, jak i wyniku naborów wstępnych 

na szkolenia, które przeprowadzane były w listopadzie 2006 r. 

W Tczewie w projekcie uczestniczyło 308 osób. 

284 osoby ukończyły szkolenia (w tym 145 os. szkolenia językowe), otrzymując stosowne 

zaświadczenia.  
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W ramach projektu w Tczewie przeprowadzono szkolenia: 

- językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) na różnych poziomach zaawansowania 

- komputerowe (MS Office, komputerowe programy graficzne, systemy zabezpieczeń  

komputerowych) 

- komunikacja społeczna 

- zamówienia publiczne 

- marketing i reklama 

- pozyskiwanie środków z UE 

- księgowość, rachunkowość i finanse z modułami językowymi (angielskim i niemieckim) 

- kurs operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 

     Projekt zakończony. 

 

- Aktywni z harcerzami. Wykorzystanie atrakcyjności lokalnych zasobów Tczewa i okolic 

dla promocji zdrowego trybu życia (Środki przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości 

społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”) 

Projekt związany z kreowaniem zadań wzmacniających zagospodarowanie nadwiślańskie, w tym 

funkcjonowanie obiektu przystani rzecznej. Przygotowany we wrześniu 2007 przy współudziale 

Hufca ZHP i wdrażany w roku 2008 przez tczewskich harcerzy. 

Cele projektu: 

Celem projektu jest działanie na rzecz zdrowego wypoczynku i prozdrowotnych zachowań w 

codziennym życiu  

Krótki opis: 

Projekt dotyczy środowiska lokalnego mieszkańców miasta Tczewa i okolic. Ma związek z 

geograficznym położeniem miasta i popularyzacją jej zasobów urządzonych i przyrodniczych na 

rzecz promowania prostych, powszechnie dostępnych aktywnych form wypoczynku. Działania 

zaproponowane w projekcie to propozycje aktywności w terenie, zbudowane na bazie 

doświadczeń harcerskich, zorganizowane w sposób otwarty dla wszystkich chętnych.  

W ramach projektu podejmuje się działania w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące poprawę 

aktywności fizycznej poprzez promowanie zdrowego wypoczynku, w tym z wykorzystaniem 

infrastruktury nadwodnej.  

Lider projektu Związek Harcerstwa Polskiego, partner projektu Urząd Miejski w Tczewie 

W ramach projektu: 

- zakup sprzętu sportowego 

- zakup nagród na imprezy zaplanowane w projekcie 
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- remont pomieszczenia hufca 

- zakup materiałów promocyjnych 

- wykonanie broszury promocyjnej projektu „ Ptaki okolic Tczewa” 

- korzystanie ze sprzętu sportowego przez mieszkańców miasta 

- współpraca z organizacją pozarządową 

- udział mieszkańców miasta w imprezach organizowanych w ramach projektu    

 

- Specjalistyczne wyposażenie portu rzecznego w Tczewie (Dotacja Związku Miast 

Nadwiślańskich) 

Projekt związany z doposażeniem przystani rzecznej w sprzęt specjalistyczny – dofinansowanie 

łodzi ratunkowej i radiowej stacji brzegowej. Projekt będzie zrealizowany do kwietnia 2008.  

 

- Budowa boiska sportowego przy ul. Stoczniowców 15 A w Tczewie (Środki Ministerstwa 

Sportu - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, środki PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A.) 

Cele projektu: 

- propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz 

promocja zdrowego stylu życia, 

- wychowanie poprzez sport, które jest skuteczną metodą walki z patologiami: chuligaństwem, 

narkomanią czy alkoholizmem, 

- poprawa bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych  

Krótki opis: 

Projekt budowy boiska sportowego na Osiedlu im. Stanisława Staszica, na terenie zarządzanym 

przez SP Nr 7 w Tczewie zakładał stworzenie profesjonalnego, bezpiecznego i zadbanego obiektu 

sportowego dostępnego dla dzieci oraz młodzieży. Nowo powstałe boisko ma stanowić 

alternatywę dla innych form spędzania wolnego czasu oraz ma służyć do propagowania kultury 

fizycznej i rekreacji opartej na aktywności ruchowej. Dzięki tej inwestycji wzmocniona została 

słaba infrastruktura Osiedla.  

W ramach projektu: 

Wybudowano obiekt sportowy, na który składają się:  

- arena boiska o wymiarach 30 x 60 m; 

- podbudowa pod nawierzchnię; 

- nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej wraz z zamieszczonym logo Grupy PZU; 

- ogrodzenie terenu o wys. 4,0 m; 
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- 3 wejścia w tym 2 wejścia piesze oraz 1 wejście przejezdne; 

- wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej. 

Projekt zakończony.  

 

- Kadry dla rozwoju turystyki w Tczewie (Wojewódzki Program Wspierający Rozwój 

Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów 

Przyrodniczych Regionu – GRYF) 

Projekt współtworzony z Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły, realizowany 

przez CWRDW z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie. 

Cel projektu: 

Stworzenie kadr dla rozwoju turystyki w Tczewie w oparciu o wykorzystanie tradycji regionu. 

Krótki opis: 

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy we współpracy z UM Tczew i Centrum Wystawienniczo-

Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie. 

Projekt zakładał przeszkolenie 5 osób bezrobotnych w obszarze turystyki oraz wypłacenie 1 

osobie bezrobotnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dziedzinie 

tradycyjnych rzemiosł artystycznych.  

W ramach projektu: 

- powstanie firmy prowadzącej unikatową działalność, tj. obróbkę bursztynu, umożliwi to 

turystom i mieszkańcom Tczewa zapoznanie się z metodami obróbki bursztynu oraz zakup 

wyrobów bursztynowych. 

- uzyskanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich w temacie metod i technik pracy z grupa 

turystyczną, marketingu usług turystycznych, przepisów prawnych, elementów komunikacji 

interpersonalnej.   

   Projekt zakończony. 

 

• Projekty w przygotowaniu 

 

Przez cały rok 2007 odbywała się współpraca międzywydziałowa  na rzecz przygotowania 

kolejnych projektów, planowanych do dofinansowania zewnętrznego. Są to projekty o 

roboczych tytułach: Miejski Dom Przedsiębiorcy, Regionalny Węzeł Transportowy, Planty 

Miejskie, Rozbudowa stadionu przy ul. Bałdowskiej, ścieżka rowerowa Tczew-Gniew. 

Prowadzona jest również współpraca ze służbami Urzędu Marszałkowskiego nad projektem 

„Pętla Żuław”, związanego z aktywizacją dróg wodnych delty Wisły.  
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Ponadto tworzone są projekty dotyczące zagadnienia społeczeństwa informacyjnego i szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zarówno urzędników samorządowych jak i pracowników instytucji 

i przedsiębiorstw miasta. Monitorowano stan przygotowania procedur i planowanie kalendarza 

konkursów, współpracując przy tworzeniu projektów. 

W wielu projektach trwają poszukiwania stworzenia dobrego partnerstwa, podnoszącego 

jakość tych projektów i ich realność.  

Brany jest pod uwagę udział również w programach transgranicznych i transnarodowych w 

zagadnieniach dotyczących wzmocnienia działań na rzecz rewitalizacji starego miasta, 

turystyki, działań CWRDW, przedsiębiorczości i innowacyjności, zagadnień związanych 

rozwojem o charakterze strategicznym (kontynuacja celów, realizowanych w ramach projektu 

HINTERLAND). Dokładne określenie tematów i zadań na tym etapie nie jest jeszcze możliwe, 

ze względu na brak wytycznych wdrażania programów, będących w centrum naszych 

zainteresowań, tj. „Region Morza Bałtyckiego” i „Współpraca Transgraniczna Południowego 

Bałtyku”. O programie współpracy Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej” 

wiadomo obecnie, że prawdopodobnie nie zostanie uruchomiony przez rokiem 2010.    

 
Ponadto w okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podejmował działania w zakresie : 
 

I.  Inwestycji, remontów, spraw komunalnych i  rozwoju miasta, m.in : 
 

1. W zakresie gospodarki mieszkaniowej : 

 

1) zatwierdził listę przydziału mieszkań na 2006 r. oraz przyjął informację z jej 

realizacji, 

2) zatwierdził zasady dotyczące zabezpieczenia budynków po wykwaterowaniu   

lokatorów i procedurę rozbiórek budynków komunalnych, 

3)  okresowo analizował informacje o wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu 

nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym, z 

zaleceniem , aby problem ten uwzględnić w projekcie budżetu miasta na 2007r., 

  

2. W zakresie inwestycji i remontów: 

 1)    zatwierdził harmonogram realizacji zadań oraz okresowo (raz na kwartał)  

       analizował realizację ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych,   

2)   zapoznał się z zakresem niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych oraz     

      szacunkowych kosztach obiektów podstawowej opieki zdrowotnej. 
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       3. W zakresie spraw komunalnych : 

 

1) przyjął informację : 

    -    dot.  zarządzania cmentarzem komunalnym za rok 2006, 

    -    z przebiegu Akcji Zima w miesiącu listopadzie i grudniu 2006r., 

    -  o wskaźnikach dot. realizacji umowy oświadczenie usług przewozowych przez   

ZKM Connex Tczew Sp. z o.o., 

    - o stanie czystości i porządku w mieście, 

    - z realizacji zadań w zakresie modernizacji oświetlenia miasta w 2007r. oraz 

zatwierdził planowane zadania do wykonania w roku 2008 

   2)  dokonał analizy oraz oceny : 

    -    realizacji zadań w zakresie utrzymania miejsc pamięci w roku 2006,  

    -  realizacji zadań wykonywanych przez ZUK, w tym informację z łagodzenia 

skutków bezrobocia w mieście Tczewie poprzez realizację zadań w ramach 

miejskich  robót publicznych,  

    -   rodzaju i ilości zebranych i odzyskanych odpadów na terenie miasta Tczewa w     

2006r., 

   - przygotowania służb do okresu zimowego 2007/2008 w zakresie służb komunalnych 

i pomocy społecznej, 

                  - realizacji zadań w zakresie zieleni miejskiej i zobowiązał do pilnego uporządkowani 

stanu zieleni w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, 

3) zatwierdził : 
  -  plan pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej na 2007r. oraz przyjął informację z  

realizacji działania Pracowni Edukacji Ekologicznej za 2006r.  

  -  regulamin konkursu na najładniej utrzymany dom, balkon, otoczenie z zaleceniem 

rozważenia możliwości zrównania wysokości nagród za zajęcie pierwszych  trzech  

miejsc dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

                 - aktualizację założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, gaz i energię 

elektryczną, jednocześnie zaakceptował rozpoczęcie prac nad opracowaniem 

diagnozy systemu ogrzewania w rejonie Starego Miasta, 
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           4.  w  zakresie planowania przestrzennego, ochrony zabytków: 

 

                1)     przyjął propozycje przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie miasta, 

                2)  przyjął założenia do współpracy z ZGKZM  w ramach realizacji Gminnego 

Programu nad Zabytkami, 

                 3) zatwierdził harmonogram prac nad zmianami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, z zaleceniem maksymalnego 

skrócenia procedury zawartej w harmonogramie prac w terminie do końca 

2008r., 

5. W zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych : 
 
1)  przyjął informacje: 

     -   dot. działań związanych z realizacją Programu rewitalizacji miasta Tczewa  i 

zaakceptował dotychczasowe kierunki działania w tym podjęte prace nad projektami 

przygotowywanymi do dofinansowania w ramach RPO a zawartych w Programie 

Rewitalizacji, 

     - na temat zaawansowania prac nad wnioskami o środki unijne, 

  2) polecił wzmóc działania w zakresie uruchomienia projektów „miękkich” w ramach 

strategii rozwoju, programu rewitalizacji i strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, wykorzystując do tego celu partnerów społecznych , w tym organizacje 

pozarządowe, 

  3) zaakceptował treść porozumienia z Pomorskim Stowarzyszeniem „Wspólna 

Europa” celem realizacji wspólnych projektów, 

  4) podpisał z Wojewodą Pomorskim umowę w sprawie realizacji Projektu 

„Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin -Kaliningrad- Kłajpeda w Tczewie i 

Kłajpedzie „ – przystań rzeczna, 

  5) pozytywnie ocenił udział miasta w projektach InWater, Hinterland i Urbamas, 

    

6. W zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi i spółkami gminnymi: 
  

  1) odbywał zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek z udziałem  

gminy, 

   2) przyjął informację z realizacji zobowiązań wynikających z  umów sprzedaży udziałów  

ZKM „Connex Tczew” i ZEC, 
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   3) przyjął informację n/t. planów finansowo - rzeczowych  ZGKZM, TCSiR, MBP, 

CWRDW,CKiS. 

 

 

II.  gospodarki mieniem komunalnym, m.in. : 
 

1)  kwartalnie oceniał   realizację planu obrotu mieniem komunalnym, 

2)  podejmował decyzje w zakresie sprzedaży i wydzierżawiania mienia, 

3)  zatwierdził informację o stanie mienia komunalnego za okres 01.10.2006r. do  

     30.09.2007r.,   

 

III. W zakresie finansów i budżetu, m.in: 

 
 

1) zaakceptował  wykaz zadań, w ramach środków  przewidzianych  w budżecie miasta   

na remonty szkół,  

2)  zaakceptował  wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych, 

3)  zatwierdził  plany finansowe na 2007 r. szkół  podstawowych i gimnazjów, 

4)  zatwierdził plan kontroli finansowej  gminnych jednostek organizacyjnych na 2007 

rok, 

5) ustalił plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 r., 

6) podejmował zarządzenia w sprawie zmiany budżetu miasta w 2007 r., 

7) ustalał harmonogramy dochodów i wydatków  na  poszczególne kwartały 2007 r., 

8) akceptował  propozycje do projektów korekty budżetu miasta na 2007r, 

9) sukcesywnie dokonywał oceny realizacji budżetu miasta, 

10) ocenił  stan zaległości podatkowych wobec budżetu miasta i zalecił  kontynuację 

działań windykacyjnych w celu ich zmniejszenia, 

11) analizował  informacje o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za 2006r., 

12) przygotowywał projekt budżetu miasta na 2008 r., 

13) przyjął informację z realizacji planu  finansowo-rzeczowego za 2006r. ZGKZM w 

zakresie zadań remontowych, komunalnych zasobów mieszkaniowych 
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   IV.  spraw organizacyjnych, oświaty, kultury i sportu oraz spraw społecznych, m.in.: 

 

1. W zakresie spraw organizacyjnych : 
 
1)  ocenił realizację : 

       -  planu zamówień publicznych w 2006 r. i zatwierdził plan zamówień publicznych na 

2007r.  

    -  zadań kontrolnych realizowanych przez wydziały urzędu i stanowisko do spraw 

kontrolnych , z zaleceniem aby kontrole przeprowadzić w zakresie najbardziej 

istotnych spraw dot. funkcjonowania wydziałów UM oraz  zatwierdził plan                

na 2007 r.,   

    -   interpelacji zgłoszonych przez Radnych, 

    -   załatwiania skarg przez wydziały Urzędu Miejskiego, 

      2)   zatwierdził : 

      -  plan szkoleń pracowników na 2007r., 

      -  program obchodów „Dnia Tczewa”, 

      - sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2006r.i przekazał je do Ministerstwa 

Finansów Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego , 

zgodnie z wymogami  oraz zatwierdził plan audytu na 2007 r., 

3)   przyjął raport o postępach wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, 

4)  przyjął szczegółowe warunki na przeprowadzenie badań radiologicznych klatki 

piersiowej dla mieszkańców oraz  ogłosił i przeprowadził konkurs w w/w sprawie, 

5)    przyjął informację : 

       -  z przebiegu wydawania dowodów osobistych w 2006r., oraz zobowiązał 

pracowników odpowiedzialnych do sukcesywnego przygotowywania apeli do 

mieszkańców Tczewa o konieczności wymiany dowodów osobistych 

      -    o złożonych oświadczeniach majątkowych oraz dokonał ich analizy, 

      -    o przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru w 2007r., 

      -   z realizacji zadań w ramach Akcji „Przejrzysta Polska”, 

      -   z realizacji współpracy zagranicznej miasta Tczewa, 

      -  o przebiegu  auditu pośredniego SZJ na zgodność z wymogami normy EN ISO 

9001-2000, 

     -    przygotowania  do  wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

      -  z przeprowadzonej rejestracji przedpoborowych rocznik 1989 
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2. W zakresie oświaty : 
 

1)   zatwierdził: 

  -   organizację roku szkolnego 2007/2008 szkół podstawowych i gimnazjów, 

  - arkusze organizacyjne szkół podstawowych, gimnazjów i CED na rok szkolny 

2007/2008, 

  - etaty administracyjne i obsługi w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 

szkolnym 2007/2008, 

  - etaty kalkulacyjne nauczycieli oraz administracji i obsługi  roku szkolnego 

2007/2008, 

     -  program organizacji przedszkoli  publicznych w roku szkolnym 2007/2008,  

     -  plan pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie na rok kalendarzowy 

2007, 

     - wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych, 

 

3) wyraził zgodę na : 

    -   przebadanie 657 uczniów I klas szkół podstawowych w kierunku wad postawy, 

    - zwiększenie ilości godzin w placówkach oświatowych, z uwagi na zatrudnienie 

logopedów w szkołach podstawowych i psychologów w gimnazjach z dniem 1 

września 2007r., 

4) przyjął : 

    - sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji Dorosłych – Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie za rok 2006, 

    - informację dot. rozpoczęcia roku szkolnego  2007/2008 w placówkach 

oświatowych,   

     - informację dot. wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2006r., 

     - informację z działalności Młodzieżowej Rady Miasta za rok szkolny 2006/2007, 

     - informację dot. stanu bezpieczeństwa w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Tczew,  

     - informację z  realizacji stypendiów szkolnych za rok szkolny 2006/2007, 

     - ocenę przebiegu Nieobozowej Akcji Lato 2007  

5)  ustalił stawkę dotacji w 2007r. na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola 

niepublicznego,  
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3. W zakresie kultury i sportu: 
 

1)  zatwierdził : 

-   Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystyczno-Rekreacyjnych,  

-   Program „Tczewskiego Lata w Amfiteatrze 2007”  oraz przyjął informację z  jego 

przebiegu, 

2) przyjął propozycje zmian organizacyjnych  Centrum Kultury i Sztuki, 

3)  przyjął materiał dot. realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w 2006r., 

4)  rozdzielił nagrody dla sportowców za wyniki oraz jako motywacje dla osiągnięcia 

wyników gwarantujących awanse do klasy wyższej, 

5) przyjął informację  : 

     - z działalności Centrum Wystawienniczo-Regionalnego – Dolnej Wisły w Tczewie  

od początku powstania tej instytucji i pozytywnie ocenił jego działalność, 

     - z działalności klubów i organizacji sportowych w 2007r., 

     - dot. wymiany młodzieży w roku 2007 w ramach współpracy z miastami 

partnerskimi  

 

4. W zakresie spraw społecznych: 
 
 
1)   zatwierdził : 

      -  wysokość dotacji  z budżetu dla organizacji pozarządowych, 

      - plan prac społecznie użytecznych na 2007r. oraz przyjął informację z jego 

realizacji wg stanu na IX/2007, 

      - plan prac społecznie użytecznych na 2008 r., 

2)  zatwierdził podział środków finansowych dla podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki 

wychowawczej i przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z 

przedstawionym protokołem, z zaleceniem aby przy podziale środków na realizację 

zadań każdorazowo określić kryteria i zasady podziału środków. 

3) przyjął  protokół z przebiegu konkursu ofert dla osób fizycznych w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i 

profilaktyczno-terapeutycznych oaz zatwierdził proponowany podział środków 
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4)   ustalił : 

      - średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

      - średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego w Dziennym Domu Pobytu w 

Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

5)   powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

6)  przyjął informacje : 

    -   z realizacji rocznej listy przydziałów mieszkań za 2006r. oraz zatwierdził nową na 

listę na 2007r.,  

    -  dot. wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez gminę 

lokali socjalnych  przyznanych wyrokiem sądowym, 

    - z przebiegu realizacji celów i kierunków działań ujętych w strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2006r., 

    -  o przygotowaniu miasta do przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, 

zaliczkę alimentacyjną oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na 

okres zasiłkowy 2007/2008 

    -  dot. wypłaty dodatków mieszkaniowych, z zaleceniem monitorowania kwot 

wypłacanych dodatków mieszkaniowych lokatorom zamieszkałym w budynkach 

TTBS sp. Z o.o. 

    -    z realizacji prac społecznie użytecznych, 

    -   z przeprowadzonych badań rtg klatki piersiowej dla mieszkańców miasta Tczewa, 

    -    z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2006r., 

    -   dot. systemu współpracy podmiotów działających w obszarze polityki społecznej, 

    -  z realizacji badań przesiewowych w zakresie wad postawy uczniów klas I szkół 

podstawowych w Tczewie, z zaleceniem sprawdzenia, czy dzieci u których 

wykryto wady postawy korzystają z zajęć organizowanych przez Ośrodek 

Gimnastyki Korekcyjnej 
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2.2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2007 r. 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Tczewie podjęła ogółem 118 uchwał oraz 4 

stanowiska.   

Uchwały Rady Miejskiej dotyczyły następujących  spraw: 

 
- podatków i opłat 6 
- finansów i budżetu miasta 7 
- spraw organizacyjnych 13 
- oświaty ( szkoły, przedszkola ) 20 
- nazw ulic 2 
- zawieszenia waloryzacji diet radnych 1 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  2 
- Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym 5 
- Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. 1 
- rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 4 
- gospodarki mieniem komunalnym 2 
- powiadomienia Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia  
  Radzie Miejskiej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach  
  bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 lub współpracy z tymi organami  

2 

- zbiorowej komunikacji miejskiej i transportu  2 
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 6 
- Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły  1 
- przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew oraz  
  przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 

2 

- przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do Stowarzyszenia Żuławy 1 
- przystąpienia Miasta Tczewa do projektu ″ Pętla Żuławska –  
  Międzynarodowa Droga Wodna E-70 ″ 

1 

- przyjęcia projektu konkursowego na rzecz środowiska osób  
  niepełnosprawnych o nazwie ″ Bank Czasu – Bankiem Życzliwości ″ 

1 

- realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla m. Tczewa 1 
- ławników do sądów powszechnych 3 
- podpisania umów  o współpracy partnerskiej z miastami partnerskimi  2 
- powołania Miejskiego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu  
   750 lecia nadania praw miejskich miastu Tczew 

1 

- deklaracji woli współpracy z Miastem Gdańsk o ubieganie się o tytuł  
   Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez Miasto Gdańsk 

1 

-  medalu ″ PRO DOMO TRSOVIENSI ″ 3 
- zmiany nazwy Tczewskiego Centrum Kultury i zmiany statutu 1 
- nagród i stypendiów sportowych 2 
- programu rozwoju sportu na lata 2008-2010 1 
- opinii o lokalizacji salonów gier na automatach 3 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy na rzecz  
  realizacji projektu upamiętnienia miejsca martyrologii narodu polskiego na  
  początku II wojny światowej w 1939r., grobów masowych w Szpęgawsku  
  pn.″ Golgota Kociewska″ 

1 
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- wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na świadczenie  
  usług w zakresie prowadzenia AZYLU dla bezdomnych zwierząt w latach  
  2008-2010 

1 

- wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na opłaty za  
  rozmowy telefoniczne przy pomocy cyfrowej centrali telefonicznej Urzędu  
  Miejskiego 

1 

- wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na świadczenie  
  usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2008-1010 

1 

- ustanowienia zabezpieczenia realizacji umowy na dofinansowanie zadania  
  pn. ″ Budowa boiska sportowego przy ul. Stoczniowców 15A w Tczewie″ w  
  ramach programu Ministra Sportu ″ Blisko Boisko ″ 

1 

- utworzenia obwodów glosowania w szpitalach dla przeprowadzenia w  
  mieście Tczewie wyborów do sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

1 

- Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z  
   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
   2006-2008 

1 

- Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi 
  działalność pożytku publicznego na rok 2008 

1 

- planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  
  ZWiK  Sp.zo.o. na lata 2007-2008 

1 

-użyczenia sprzętu medycznego marki General Electric ( MODEL VIVID 4 )  
 Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie 

1 

- ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego  
  taksówką w roku 2008 

1 

- regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew 1 
- ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
  artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury 

1 

- spraw różnych  8 
 
Stanowiska Rady Miejskiej w 2007 r. dotyczyły spraw: 

-  współpracy między miastem Tczew ( Rzeczypospolita Polska), a miastem Aizkraukle 

   ( Łotwa ), 

-  pilnego zwiększenia środków finansowych dla poradni specjalistycznych  działających w  

   Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tczewie, 

-  zapewnienia środków finansowych na promocję miasta w 2008 roku,  

- realizacji przez Powiat Tczewski zadań: 

• ″ Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z Gdańską oraz wprowadzenie ruchu 

dwukierunkowego w ul. Mostowej w Tczewie″, 

• ″ Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej podmiejskiej – etap I w 

Tczewie″ 

•  ″ Budowa zatoki autobusowej przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie ″, 
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• ″ Modernizacja układu komunikacyjnego od węzła w Stanisławiu do Mostu 

Tczewskiego″  ( połączenie drogi A 1 z drogą krajową nr 7 ).  

Spośród 118 uchwał, część zrealizowanych zostało z chwilą podjęcia, dotyczyły one spraw 

organizacyjnych Rady, komisji Rady, statutowych i regulaminowych. 

Pozostałe uchwały były realizowane przez Prezydenta Miasta Tczewa jako organu 

wykonawczego za pośrednictwem wydziałów Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek 

organizacyjnych . 

 

Część uchwał podejmowanych przez Radę Miejską ma charakter przepisów prawa miejscowego. 

W 2007 roku Rada Miejska podjęła takich uchwał  21, dotyczyły one: 

 

• podatków i opłat   - 5 

• spraw organizacyjnych - 3 

• spraw pozostałych    - 13 

 

Zbiór przepisów prawa miejscowego prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, który 

udostępniany jest do publicznego wglądu. 

Na koniec 2007 roku obowiązywały 153 przepisy prawa miejscowego, z tego: 

 

• w sprawach organizacyjnych     - 19 

• podatków i opłat       - 25 

• gospodarki lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i gruntami  - 16 

• gospodarowania przestrzennego      - 10 

• nadawanie nazw ulicom i placom      - 22 

• pozostałe         - 61 

 

Szczegółową informację z realizacji uchwał w 2007 roku obrazuje załącznik Nr 2 do 

niniejszego sprawozdania. 
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2.3. Strategia miasta Tczewa 
 
 
Wraz ze zmianami organizacyjnymi, przeprowadzonymi w Urzędzie Miasta, dotychczasowe 

Biuro Integracji Europejskiej zostało przemianowane na Wydział Rozwoju Miasta. Zachowało 

ono  swoje dotychczasowe kompetencje, które poszerzono o sprawy dotyczące weryfikacji i 

monitoringu strategii rozwoju miasta.  

Od października 2007 zostały podjęte  czynności związane z analizą aktualności i zasadności 

przyjętych tez, na tle szybkich przemian społeczno-gospodarczych regionu, a w szczególności 

wobec faktu przyjęcia na poziomie centralnym nowych wytycznych rozwoju kraju w aspekcie 

polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Podstawową przesłanką dla nowego 

okresu programowania wspólnotowego i krajowego było odniesienie się do odnowionej strategii 

lizbońskiej i zasad zrównoważonego rozwoju. 

Analiza własnych dokumentów programowych, a zatem założonych kierunków działania na 

rzecz rozwoju jest istotna wobec faktu silnego podejścia regionalnego do konkurencyjności w 

skali kraju i wspólnoty, a jednocześnie podjęcia przez władze regionalne strategii rozwoju 

opartej na spójności, wewnętrznej konkurencyjności i wielosektorowego partnerstwa na rzecz 

wzrostu. 

Uwzględniając aspekt regionalny i wspólnotowy, założono, iż równorzędnym celem strategii 

miasta jest odejście od dotychczas, często stosowanych, jednolitych standardów tworzenia 

lokalnych strategii i wypracowanie podejścia, gdzie uwarunkowania zewnętrzne będą 

zharmonizowane ze specyfiką lokalną, silnym własnym potencjałem miasta, walorami 

miejscowymi i aspiracjami tczewskiej społeczności.       

Prace na rzecz weryfikacji strategii, niezbędnej z punktu widzenia zmiany polityki rozwoju 

wspólnoty i kraju, zostały włączone do projektu HINTERLAND i w ten sposób uzyskały 

współfinansowanie w ramach Programu Morza Bałtyckiego Interreg IIIB (współfinansowanie 

UE).   

W ramach projektu, na rzecz strategii wykonano badania wizerunku Tczewa (postrzeganie 

publiczne i ocena), ankietowanie władz samorządowych gmin powiatu tczewskiego na temat roli 

Tczewa jako ośrodka subregionalnego i możliwości współpracy na rzecz rozwoju. Dodatkowe 

cząstkowe prace eksperckie, dotyczące potencjału Tczewa na rzecz wzrostu i realizacji strategii 

w aspekcie Polityki Spójności 2007-2013 UE umożliwiły dopełnienie dokumentu o istotne 

elementy diagnozy i uzasadnienia dla wyboru kluczowych projektów o znaczeniu 

subregionalnym i regionalnym. 
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Równolegle były prowadzone prace związane z analizą obowiązującej strategii. Przeprowadzono  

ankiety adresowane do Radnych i wyższego i średniego kierownictwa Urzędu Miejskiego. Ich 

celem było określenie wagi celów, założonych w dotychczasowych kierunkach rozwoju. Ponadto 

wykonano obszerne zestawienie zadań realizowanych przez UM i jednostki gminne, pod kątem 

domen i celów strategii.  

W wyniku tych prac możliwe było sformułowanie wniosków co do realizacji dotychczasowych 

kierunków rozwoju i ocena ich wykonania.  Przeprowadzone szczegółowe dyskusje wewnętrzne 

potwierdziły, iż zadania przyjmowane w rocznych planach operacyjnych i budżecie miasta były 

zgodne zarówno z wymaganiami ustawowymi, jak i przyjętymi kierunkami rozwoju. Wnosiły 

istotną wartością dodaną, a ich wyniki pozwalały na podejmowanie kolejnych wyzwań. Jednak 

rosnące wymagania społeczne, rozwój technologiczny i wzrost aspiracji tczewian nie pozwalają 

na poprzestaniu na tym poziomie. Zwiększająca się mobilność i poziom wykształcenia oraz 

rozwijające się zjawisko konkurencyjności miast, wymagają zindywidualizowania zadań przy 

jednoczesnym uwzględnieniu wyzwań wspólnotowych.   

Podchodząc do zagadnienia szczegółowo należy podkreślić, iż wyniki wykonanych analiz w 

ramach m.in. projektu HINTERLAND, potwierdzając przyjęte główne kierunki rozwoju, 

wskazały na potrzebę wzmocnienia roli Tczewa jako ośrodka subregionalnego i wykorzystanie 

nowej jakości, która winna być uwzględniona w podejściu do weryfikacji strategii, a mianowicie 

włączeniu Tczewa do obszaru metropolitalnego. Jego szczególne „przy-krawędziowe” położenie 

w tym obszarze może stać się atutem na rzecz odegrania przez miasto roli „zwornika” pomiędzy 

aglomeracją a terenami wiejskimi południowej części województwa. Dotychczasowe atuty 

dogodnych połączeń komunikacyjnych i lokalizacji strefy ekonomicznej winny dawać efekt 

synergii.   

 Teza dotycząca możliwości wykorzystywania położenia miasta pomiędzy aglomeracją 

trójmiejską a lokalizacjami o lokalnych zasobach została potwierdzona, poprzez ważny dla 

Tczewa projekt „InWater” – Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych na rzecz rozwoju 

(dofinansowanie UE, Program Regionu Morza Bałtyckiego Interreg IIIB). W projekcie tym 

uzyskano dalsze, przyszłościowe koncepcje zagospodarowania obszarów nadwiślańskich, zostało 

też wskazane oddziaływanie rozwojowe na trzech poziomach:  

1) ponadregionalnym – tworzenie infrastruktury sieci międzynarodowej drogi wodnej E-70, 

2) regionalnym – poprzez lokalne działania nadwodne wkład do rozwoju idei i programu Pętli 

Żuław (nowa marka Tczewa jako „Bramy Żuław”), 
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3)lokalnym – poprzez zagospodarowanie bulwaru nadwiślańskiego, wzmocnienie własnych 

zasobów rekreacyjnych i przyrodniczych na rzecz rozwoju lokalnego z poszanowaniem wartości 

przyrodniczych sieci ″Natura 2000″.   

Do końca roku 2007 trwały prace nad weryfikacją dokumentu strategii, który zostanie, 

przed uchwaleniem, poddany konsultacjom w  2008 r.  Uchwalona zmiana strategii umożliwi 

spójne uzasadnianie podejmowanych projektów rozwojowych z możliwością ich monitoringu i 

tworzenia sekwencji działań w różnych obszarach odpowiedzialności formalnej.  
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2.4. Realizacja interpelacji radnych zgłoszonych w 2007r. 
 
W omawianym okresie radni Rady Miejskiej zgłosili 65 interpelacji, z tego 9 w okresie 

międzysesyjnym.  

Zgłoszone interpelacje dotyczy różnych spraw, i tak : 

 

1) z zakresu gospodarki komunalnej – 10 interpelacji dotyczących:  odpowiedniego 

oświetlenia ul  Bałdowskiej, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych;  braku  

odpowiedniego zasilenia w energie elektryczną nowo wybudowanej sceny na Bulwarze  

nad  Wisłą; ustawienia większej ilości koszy na śmieci przy ul. Niepodległości oraz 

ławeczek na przystanku  przy  ul. Kardynała  Wyszyńskiego;  nie  wykonania  montażu  

gniazd wtykowych do mediów teletechnicznych oraz domofonów specjalnie 

zabezpieczonym przed  zniszczeniem  w  budynku  komunalnym  przy  ul . Koziej;  

prawidłowego odwodnienia terenu przy ul. Nowowiejskiej Nr 1,3 i 5; uporządkowania i 

ogrodzenia ogrodów działkowych położonych przy ul. Suchostrzyckiej; 

2) z zakresu inwestycji i remontów – 26  interpelacji  dotyczących:  remontów  chodników 

ul.  Mostowej, ul. Sobieskiego, ul. Czyżykowskiej, ul. Konarskiego, ul. Żwirki ( przy    

      przystanku ZKM ) oraz przy budynkach mieszkalnych ul. Jedności Narodu Nr 20,21 i   

      22; poprawy stanu nawierzchni dróg  w  rejonie  budynków  przy ul. Jagiellońskiej  55  

      oraz ul. Andersena, ul. Wigury ( na odcinku łączącym ul. Jagiellońską ze Żwirki ),  

      ul.Zygmunta Starego i Królowej Marysieńki, ul. Jedności Narodu, ul. Rokickiej,   

      ul. Zamkowej;  wybudowania  zatoczki  autobusowej   na   przystanku   przy 

      ul. Nowowiejskiej ( przy skrzyżowaniu z ul. Czyżykowską ), ul. Konarskiego oraz   

     zatok postojowych  Przy  ul. Jagiełły;  wybudowania  parkingu  przy  budynkach   

     mieszkalnych  przy  ul. Czyżykowskiej Nr 64 i Nr 65 oraz przy Gimnazjum Nr 1  

    ( wzdłuż ogrodzenia ul.  Konarskiego ); budowy boiska do piłki plażowej ręcznej i piłki  

    plażowej nożnej;  utwardzenia ul. Za Portem i wymianę nawierzchni ul. Okrętowej oraz  

    budowę drogi  wzdłuż wału wiślanego; ujęcia w budżecie miasta środków finansowych  

     na budowę  zatoki autobusowej przy ul. Nowowiejskiej oraz na budowę szatni i auli  

    przy Gimnazjum Nr 1; wybudowania ścianki do tenisa ziemnego; przewidywanego  

    terminu i  zakresu remontu ulic na osiedlu Prątnica; niezwłocznej budowy przejścia dla  

    pieszych   przy  ul. Armii  Krajowej  na  wysokości  Tczewskiego  Towarzystwa  

    Budownictwa Społecznego oraz zamontowania przy nim sygnalizacji świetlnej z  

    przywołaniem;  remontu ulicy Kołłątaja, a  w  związku  z  tym  zapytania,  czy  w  
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    przypadku przekroczenia terminu zakończenia remontu zostaną wyciągnięte  

    konsekwencje  w  stosunku  do wykonawcy  i  czy ogłoszone  przetargi  umożliwiają  

    wykonawcom prowadzenie więcej,   niż jednego remontu ulic; zapytania,  czy  

    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad planuje przebudowę drogi krajowej  

    E-1 na odcinku od Tczewa do Czarlina;  terminu przebudowy skrzyżowania ulic: Braci  

    Grimm z Jagiellońską i Żwirki; 

3) z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach – 10 interpelacji dotyczących:   

      wyegzekwowania  prawidłowego parkowania samochodów na skrzyżowaniu  ulic  

      Matejki i Wyspiańskiego; sposobu rozłożenia natężenia ruchu samochodowego  od  

      strony ul. 30-go Stycznia i ul. Bałdowskiej w kierunku ronda przy Placu Piłsudskiego  

      oraz  ustalenia  terminu  dostosowania  sygnalizacji  świetlnej  na  odcinku  Aleja  

      Solidarności od skrzyżowania Jana Pawła II do granic miasta  w  kierunku  Łodzi;  

      podjęcia działań mających na celu rozładowanie korków i  podniesienie  poziomu  

      bezpieczeństwa na ul. Bałdowskiej oraz zabezpieczenia barierkami tejże  ulicy  w   

     okolicach sklepu ″ Lidl ″;  zamontowania  progów  spowalniających  na  ul. Prusa,  

     Zygmunta Starego,  Królowej Marysieńki i Andersena; poprawy bezpieczeństwa ruchu  

     przy ul. Armii Krajowej na odcinku od sklepu ″ Intermarche ″ do tzw. starej pętli;  

     ustawienia lustra po    przeciwnej stronie wyjazdu z ul. 30-go Stycznia; 

4) z zakresu poprawy porządku i bezpieczeństwa w mieście – 7  interpelacji 

dotyczących: ustanowienia w Gimnazjach stałych dyżurów strażników miejskich                  

w czasie  odbywających się zajęć edukacyjnych; zabezpieczenia nieruchomości i terenu  

      i przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Jagiełły ze względu na zły stan  techniczny budynku;  

     zainstalowania monitoringu na Bulwarze nad Wisłą oraz zwiększenia patroli Straży  

     Miejskiej w tym rejonie, w związku z zagrożeniem terenu wandalizmem i  

     zanieczyszczaniem przez psy; zakłócania porządku publicznego przez  

     osoby spożywające alkohol oraz przekazywania comiesięcznych informacji  o ilości  

     podjętych interwencji, udzielonych pouczeń i wystawionych mandatów za zakłócanie  

           porządku publicznego przy sklepach na ul. Jedności Narodu od Nr 29 do Nr 32;  

     podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonie II LO przy  

     Królowej Marysieńki; działania Prezydenta Miasta mające na celu skierowanie  

     wzmożonych służb porządkowych na Stare Miasto w dni wolne od pracy; zwiększenia  

      ilości patroli Straży Miejskiej przy ul. Jodłowej; 
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5) z zakresu spraw różnych – 12 interpelacji dotyczących: ustalenia, czy na terenie firmy 

″Comal″ Sp. zo.o. dokonuje się przerobu i spalania zużytych olejów bez wymaganych 

zezwoleń;  wejścia w życie porozumienia międzygminnego z Izbą Wytrzeźwień; 

przeprowadzenia kontroli w piekarni przy ul. Kaszubskiej 15, ze względu na emitowanie 

przez komin piekarni dymu zawierającego duże ilości sadzy; podjęcia uchwały przez 

Radę Miejską  w sprawie inicjatyw obywatelskich; zapytania, czy aktualny remont 

basenu krytego obejmuje dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych; sposobu 

załatwienia poszerzenia działki przy ul. Matejki 4; cofnięcia zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu podmiotom, w których dokonuje się sprzedaży alkoholu osobom nieletnim; 

wypowiedzenia dzierżawy siedziby dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo oraz możliwości zagospodarowania innej nieruchomości dla Stowarzyszenia; 

zbadania wpływu składowiska części samochodowych przy ul. Matejki 9 na środowisko 

naturalne; zapytania, czy planowana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla osiedla Bajkowego w zakresie przesunięcia planowanej linii 

zabudowy; podjętych działań w sprawie samochodów porzuconych na miejscach 

parkingowych; przedstawienia informacji dotyczącej pozyskiwania przez Gminę Miejską 

Tczew środków zewnętrznych w latach 2004-2007; zmiany na wcześniejszą godziny 

rozpoczęcia uroczystości Wigilii Bożego Narodzenia; ustalenia, dlaczego miasto nie 

nabyło lodołamacza ″ Lampart ″ od Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego;   

 

Spośród zgłoszonych 65 interpelacji: 

-  36 rozpatrzył Prezydent Miasta udzielając odpowiedzi na piśmie, 

- pozostałe przekazano według właściwości do załatwienia przez:  

• Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym,  

• Komendę Straży Miejskiej,  

• Starostwo Powiatowe,  

• Powiatowy Zarząd Dróg;  

• ″ Energia ″ Zakład Oświetlenia Sp.zo.o. w Sopocie,  

• Komendę Powiatową Policji,  

• Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

• Zakład Usług Komunalnych,  

• Zarząd Powiatu Tczewskiego,  

• Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,  
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• Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad,  

• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.  

 

Na zgłoszone interpelacje radni otrzymali odpowiedzi na piśmie. W sprawach wymagających  

przesłania interpelacji  wg właściwości do załatwienia  przez inny podmiot, nie zawsze udawało 

się udzielić odpowiedzi w terminie, było to jednak niezależne od pracowników UM. 

 

Szczegółowy wykaz zgłoszonych interpelacji  oraz sposobu ich załatwienia obrazuje załącznik 

Nr  3 do niniejszego sprawozdania.   
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2.5. Realizacja zadań kontrolnych 
 
Podstawą dla przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Tczewie i gminnych 

jednostkach organizacyjnych było Zarządzenie Nr 7/01 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 

grudnia 2001r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w gminnych jednostkach 

organizacyjnych i wydziałach Urzędu Miejskiego ( zmienione Zarządzeniem Nr 873/04 

Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2004r. ). 

 Plan przewidywał objęcie w ciągu całego roku kontrolą 70 zagadnień tematycznych i 

przeprowadzenie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz wydziałach Urzędu 

Miejskiego. 

W  okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. przeprowadzono kontrole  z tego : 

�  98 kontroli wewnętrznych w wydziałach Urzędu Miejskiego,  

�  296 kontroli zewnętrznych, w tym w gminnych jednostkach organizacyjnych i 

jednostkach podległych. 

 Podstawowym celem kontroli było w szczególności badanie zgodności działania z 

obowiązującymi  przepisami prawa, zbieranie informacji dot. funkcjonowania jednostek i ich 

działalności, wskazywanie nieprawidłowości występujących w wykonywaniu zadań, ustalenie 

przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobu i środków 

umożliwiających usunięcie nieprawidłowości i uchybień. 

 

 Zadania kontrolne wykonywane były przez Wydziały Urzędu Miejskiego w formie 

kontroli wstępnej, wewnętrznej i zewnętrznej. 

 Kontrola wstępna dokonywana była przez wydziały i polegała na sprawdzeniu 

dokumentów, umów, porozumień i decyzji, a także faktur powodujących powstanie zobowiązań. 

Umożliwiała ona bieżące wyeliminowanie ewentualnych niepożądanych działań, jak również 

niepożądanych skutków finansowych. Kontrola wewnętrzna dokonywana była w wydziałach 

Urzędu Miejskiego w formie kontroli problemowej i bieżącej. Prowadzona była przez: Wydział 

Organizacyjny i Kadr, Wydział Budżetu Urzędu, Wydział Gospodarczy oraz inspektora ds. 

kontroli budżet.    

 Kontrola  zewnętrzna   obejmowała  gminne jednostki organizacyjne.: 

• przedszkola  ( publiczne ),  

• szkoły ( podstawowe,  gimnazja, CED ),  

• ZUK,  

• TCSiR,  
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• MOPS,  

• CKiS,  

• ZGKZM,  

• MBP,  

• CWRDW  

• oraz jednostki niepodporządkowanie ( m.in. stowarzyszenia, kluby, organizacje ), a 

powiązane z budżetem miasta w szczególności w zakresie prawidłowości 

opodatkowania nieruchomości, odprowadzania podatków, wydatkowania środków 

pod względem zgodności z otrzymanymi dotacjami, a także zadań związanych z 

prowadzeniem robót inwestycyjnych i remontowych na terenie miasta, usług 

związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni, czystości terenów, utrzymaniem jezdni i 

chodników w okresie zimowym. 

 

Ponadto w 2007 roku Urząd Miejski został skontrolowany przez: 

 

I. Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku: 

• kontrola została przeprowadzona w terminie od dnia 05 lutego do dnia 31 maja 2007 roku, 

• okres objęty kontrolą: lata 2003 – 2006, 

• tematyka kontroli: kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych; 

• zalecenia pokontrolne – z dokonanych ustaleń wynika, że większość zadań wykonywana była 

prawidłowo, za wyjątkiem następujących uchybień: 

- nieprzedłużenie organowi stanowiącemu projektu uchwały w sprawie określenia stawek  

  jednostkowych dotacji przedmiotowych planowanych na 2006 rok dla przedszkoli  

  publicznych prowadzonych w formie zakładów budżetowych, stosownie do postanowień art.  

  117 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych,  

- niepowierzenie na piśmie Głównemu Księgowemu Urzędu Miejskiego obowiązków i  

  odpowiedzialności  w zakresie prowadzenia rachunkowości i wykonywania dyspozycji  

  środkami pieniężnymi, czym naruszono przepisy art. 35 ust. 1 w zw. z art. 28a  ustawy z  

  dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 5 ustawy z 1994r. o  

  rachunkowości, 

- powierzenie na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2004 roku Zrzeszeniu Społecznych  

  Miłośników Zwierząt w Tczewie prowadzenia od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia  

  2007r. schroniska dla bezdomnych zwierząt ″AZYL ″ w Tczewie i udzielenie wskazanemu  
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  wyżej podmiotowi dotacji celowej w kwocie brutto 390.000 zł po przeprowadzeniu  

  postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zamiast ustawy z dnia  

  24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z uchybieniem art. 4  

  pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 118 ustawy z dnia  

 26.11.1998r. o finansach publicznych, 

- uchybienie w latach 2005 i 2006 postanowieniom obowiązującego do dnia 01 lipca 2006r.  

   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad  

   rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu  

   terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz  

  obowiązującego od dnia 24 sierpnia 2006r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28  

  lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu  

  państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora  

  finansów publicznych, poprzez: 

� ewidencjonowanie na koncie 130 - ″ Rachunki bieżące jednostek budżetowych ″ dochodów  

  uzyskiwanych z majątku i opłaty targowej, zbiorczo na koniec każdego miesiąca, na  

  podstawie zestawień zrealizowanych z tego tytułu dochodów sporządzonych przez  

  pracownika prowadzącego ewidencję powyższych wpłat, 

� nieewidencjonowanie na koncie 011 - ″ środki trwałe ″ zmniejszenia stanu posiadanego  

  majątku w wyniku sprzedaży gruntów komunalnych,  

- zaniżenie potencjalnych dochodów własnych gminy poprzez ustalenie, w ośmiu podjętych w  

  latach 2001 – 2004 uchwałach Rady Miejskiej, zerowej stawki procentowej służącej do  

  naliczania i pobierania opłaty należnej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z  

  uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

  27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

II. Wojewodę Pomorskiego, pracowników oddziału ds.  ewidencji ludności: 

• kontrola została przeprowadzona w dniu 02 lutego 2007 roku, 

• przedmiotem kontroli był całokształt realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i  

   dowodów osobistych ze szczególnym uwzględnieniem: dotychczasowej praktyki  

  wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, przepracowywania  

  informacji osobowo – adresowych – aktualizacja LBD, procedury przyjmowania i  

  wydawania dokumentów tożsamości, zasad meldowania cudzoziemców, 

• zalecenia pokontrolne –niezwłoczne rozpoczęcie wprowadzania archiwalnych danych  

   znajdujących się na KOM-ach do Bazy LBD. 
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III.  Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku: 

• kontrola została przeprowadzona w terminie od dnia 14 czerwca do dnia 05 października  

   2007 roku ( z przerwą w okresie od 09 lipca do 12 września 2007 ); 

• okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2006r. - 30 czerwca 2007r; 

• tematyka kontroli: prawidłowość udzielania i rozliczania przez Urząd dotacji na zadania  

   zlecone  podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;  

• zalecenia pokontrolne:   Najwyższa Izba Kontroli wniosła o: 

- przestrzeganie procedur zlecania zadań organizacjom pozarządowym określonych w  

  Tczewskiej Karcie Wieloletniej Współpracy  Gminy Miejskiej Tczew, 

- rozważenie udziału w pracach Komisji Oceniającej oferty z zakresu przeciwdziałania  

   patologiom społecznym  osoby, której bezstronność z uwagi na fakt bycia założycielem  

   danego Stowarzyszenia i powiązania rodzinne może budzić wątpliwości, 

- przestrzeganie warunków określonych w umowach o realizację zadań publicznych, w  

  odniesieniu do składania sprawozdań częściowych. 

IV. Urząd Skarbowy w Tczewie: 

A. kontrola została przeprowadzona w dniu 14 sierpnia 2007 roku, 

•••• tematyka kontroli: sprawdzenie rozliczenia  z tytułu podatku od towarów i usług w zakresie  

   rzetelności transakcji sprzedaży zawartych z  ROBI  INTERNATIONAL Tczew, 

   czynności sprawdzające przeprowadzono w budynku Urzędu Skarbowego w Tczewie 

   ul. Gdańska 33, 

• zalecenia pokontrolne: brak; 

B. kontrola została przeprowadzona w terminie od 15 października 2007r. do 09 listopada 

   2007r., 

• okres objęty kontrolą: 01 marca 2005r. – 31 grudnia 2005r., 

• tematyka kontroli: sprawdzenie rozliczenia z tytułu podatku  od towarów i usług 

   ( podatek od  towarów i usług VAT ) 

   kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Piłsudskiego 1; 

• zalecenia pokontrolne: Urząd Miejski czeka na decyzję z  Urzędu  Skarbowego  dotyczącą 

   wymiaru podatku VAT; 

C. kontrola została przeprowadzona w dniu 20 listopada 2007 roku, 

• tematyka kontroli: sprawdzenie rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług w zakresie  

   rzetelności transakcji sprzedaży zawartych z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym  
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   GAMMA  oraz  KARLET  z Tczewa; 

   czynności sprawdzające przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac 

   Piłsudskiego 1, 

• zalecenia pokontrolne: brak; 

D.  kontrola została przeprowadzona w dniach 11 i 12 grudnia 2007 roku, 

• tematyka kontroli: sprawdzenie rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług w zakresie  

   sprawdzenia transakcji zawartej z Resteks Dom Sp. zo.o. z Tczewa, 

   czynności sprawdzające przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac 

   Piłsudskiego 1,   

• zalecenia pokontrolne: brak; 

 

Dokumenty z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Kadr oraz inspektora 

ds. kontroli budżetu oraz organów zewnętrznych kontrolujących Urząd znajdują się w Wydziale 

Organizacyjnym  i   Kadr  Urzędu  Miejskiego  w  Tczewie.  Pozostałe  dokumenty  z  kontroli  

( protokoły, protokoły odbioru, protokoły z przeglądów, kontrolki pracy, notatki służbowe ) 

znajdują się w merytorycznych wydziałach. Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.tczew.pl ( kontrole ) publikowane są wykazy z przeprowadzonych kontroli ( rejestr 

przeprowadzonych kontroli ). 

Wydziały Urzędu Miejskiego współpracowały z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w zakresie 

przygotowania materiałów dla Komisji zgodnie z jej oczekiwaniami. 

Zestawienie ilościowe przeprowadzonych kontroli przez Wydziały Urzędu Miejskiego za 2007 

rok obrazuje załącznik Nr 4  do niniejszego sprawozdania.  
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2.6. Załatwianie wniosków i skarg ludności 
 
 
Skargi, wnioski  i uwagi mieszkańców stanowią istotny element oceny funkcjonowania 

Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, pozwalają  ocenić w jaki sposób realizujemy 

swoją służebną rolę wobec mieszkańców, są sygnałem do podjęcia działań zapobiegawczych i 

korygujących, a także stanowią jeden z mierników oceny pracy poszczególnych wydziałów i 

gminnych jednostek organizacyjnych.  

Zasady organizacji  przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego, który jest  zgodny z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków. Naszym dążeniem jest, aby zasady te były przez pracowników urzędu bezwzględnie 

przestrzegane. 

Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przyjmuje kierownictwo urzędu w określone 

dni i godziny przyjęć, a naczelnicy i pracownicy wydziałów we wszystkie pracujące dni tygodnia 

w godzinach pracy.  

W  okresie sprawozdawczym ,w ramach przyjmowania interesantów w sprawach skarg       

i wniosków Prezydent, Z Prezydenta i Sekretarz Miasta przyjęli  około 500 osób, głównie           

w sprawach: 

 

1) wykupu mieszkań z bonifikatą,  

2) pomocy finansowej, 

3) przyspieszenia przydziału mieszkania, 

4) przyznania dodatku mieszkaniowego, 

5) zaległości czynszowych,  

6) zakłócania spokoju lokatorów, 

7) wymiany okien, pieca, drzwi, 

8) odprowadzenia wód  opadowych, 

9) podziału nieruchomości, 

10) trudnej sytuacji mieszkaniowej, 

11) pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej, 

12) utrzymania czystości przez właścicieli psów, 

13) wycięcia drzewa, 

14) inne. 
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Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie jest na bieżąco monitorowane  

i poddawane szczegółowej  analizie przez kierownictwo Urzędu Miejskiego, i tak :  

1) prowadzony jest centralny rejestr skarg wpływających do Urzędu oraz całość 

dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, który znajduje się w Wydziale 

Organizacyjnym i Kadr, 

2) przygotowywane są   półroczne i roczne informacje z realizacji skarg i wniosków, 

które są przedmiotem dyskusji na naradach Prezydenta Miasta,  

3) sprawowana jest bieżąca kontrola terminowości oraz sposobu załatwienia skarg.  

 

Analizie wpływających skarg służy też  wdrożona  w Urzędzie Miejskim   procedura  

SKARGI I  WNIOSKI, a analiza prawidłowości przebiegu załatwienia skargi  dokonywana jest 

także przez auditorów wewnętrznych Urzędu Miejskiego, zgodnie z przyjętym na dany rok 

harmonogramem auditów. 

Dokumentem, który zapewnia prawidłowy tryb załatwiania jest karta obiegu skargi, 

stanowiąca załącznik do w/w procedury, w której właściwe komórki organizacyjne odnotowują 

kolejne etapy przebiegu rozpatrzenia skargi.  W karcie wpisuje się :  imię i nazwisko skarżącego, 

adres, datę wpływu, termin załatwienia, czego dotyczy skarga, do kogo ją skierowano celem 

załatwienia, współdziałającego przy załatwieniu skargi,  podjęte działania, ostateczny sposób             

i datę załatwienia , a także datę i numer pisma zawiadamiającego o załatwieniu sprawy, podpis 

przyjmującego oraz zdającego dokumentację. 

W okresie od  01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. do Urzędu Miejskiego 

wpłynęło 8 skarg, które zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze i przekazane                                  

z odpowiednią adnotacją Prezydenta Miasta do załatwiania właściwym komórkom 

organizacyjnym Urzędu Miejskiego zgodnie z ich właściwością rzeczową.  

 

Siedem skarg zostało wniesionych przez obywateli – mieszkańców miasta, natomiast jedną 

skargę wniosła spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko – własnościowa. 

Złożone skargi dotyczyły następującej tematyki: 

� błędnie zaadresowanej korespondencji w zakresie realizacji obowiązku nauki, 

� odmowy sprzedaży nieruchomości w całości oraz udziału w innej nieruchomości,  

� wycięcia drzew, 

� niewłaściwego koszenia trawników, 

� zarządzania budynkiem przy ul. Matejki 4, 

� pokrycia dachu nieruchomości dachówką bitumiczną, a nie blachodachówką, 
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� niewłaściwego zachowania pracownika  Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem 

Mieszkaniowym oraz praw właściciela wykupionego mieszkania i lokatora gminnego,  

� wyegzekwowania wierzytelności z tytułu nie uiszczonych należności czynszowych przez 

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym.  

 

W/w skargi wymagały przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  i dowodowego                   

w celu ustalenia zasadności podnoszonych zarzutów w przedmiotowych skargach.  

Przeprowadzone postępowania wyjaśniające pozwoliły na obiektywne i zgodne ze stanem 

faktycznym udzielenie zainteresowanym odpowiedzi na wniesione skargi.  

        

Podsumowując sposób załatwiania skarg w 2007 r. należy podkreślić bezstronność 

prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dowodowego, terminowość i szybkie reagowanie 

na zgłaszane bolączki i problemy mieszkańców Tczewa. Liczba skarg wpływających do Urzędu 

Miejskiego nie jest duża , co świadczy o dobrej i kompetentnej pracy urzędników zatrudnionych 

w naszym urzędzie.  

 

Poniższa tabela obrazuje ilość skarg wpływających do Urzędu w ostatnich latach.  

 

 

                                                                                                                              Tabela Nr 1 

 

 

Zestawienie liczbowe skarg i wniosków 

lata 2003 – 2007 

Urząd Miejski w Tczewie 

 

 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 

liczba skarg 11 7 6 3 8 

 
 
 
2.7. Zestawienie ilościowe spraw i wniosków wnoszonych do Urzędu 

Miejskiego w 2007 r. ( poprzez Biuro Obsługi Klienta) 
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Do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w roku 2007 wpłynęło 

ogółem  32.549 spraw i wniosków, z tego adresowanych do : 

 

- Prezydenta, Jego zastępców i sekretarza miasta -   3648 

- Wydziału Spraw Obywatelskich   - 11815 

- Wydziału Budżetu i Podatków i skarbnika miasta  -   5487 

- Wydziału Spraw Społecznych   -   2739 

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  -   2487 

- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym -   1587 

- Wydziału Spraw Komunalnych   -   1270 

- Wydziału Planowania Przestrzennego  -   1123 

- Wydziału Inwestycji i Remontów   -     762 

- Wydziału Gospodarczego    -     611 

- Wydziału Budżetu Urzędu    -     358 

- Wydziału Rozwoju Miasta    -       73 

- Biura Zamówień Publicznych   -     453 

- Centrum Informatycznego    -       64 

- Biura Promocji     -       72 

 

Przyjmowanie podań i wniosków wnoszonych do Urzędu  odbywa się poprzez Biuro Obsługi 

Klienta , z wyłączeniem : 

-   Urzędu Stanu Cywilnego, 

-   Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie wniosków o wydawanie dowodów   

     osobistych oraz zgłoszeń meldunkowych, 

-  Wydziału Spraw Społecznych w zakresie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wniosków związanych z ewidencją działalności gospodarczej.  

      Jest to zgodne  z  Zarządzeniem Nr 1391/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 grudnia 

2005r. w sprawie  zmiany zarządzenia Nr 24/03 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 

stycznia 2003r.   w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu Regulaminu Organizacyjnego. 

 

Wnoszone sprawy /wnioski/ do Urzędu Miejskiego były  rejestrowane i przekazywane przez 

Biuro Obsługi Klienta odpowiednim komórkom organizacyjnym do załatwienia, jak również 

sprawowana była bieżąca kontrola w zakresie terminowości i sposobu ich załatwiania. 
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Sprawy /wnioski/ te, z reguły wymagały wszczęcia postępowania administracyjnego i 

załatwienia ich  zgodnie  z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. 

Wydziały UM , do których wpłynęły sprawy/wnioski/ z reguły rozpatrywały je  w terminie 

jednego miesiąca. Sprawy nie skomplikowane, nie wymagające prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego   i dowodowego – były załatwiane „od ręki” w terminie do 14 dni. 

W sprawach skomplikowanych wymagających dłuższego postępowania administracyjnego ,  

nie zawsze udało załatwić się sprawę w terminie określonym w kpa.  

Miało to miejsce przede wszystkim w Wydziale Spraw Obywatelskich UM, gdzie 

dwumiesięczny termin załatwienia spraw był przekraczany  z uwagi na  poszukiwanie stron, 

zbieranie informacji o miejscu pobytu osoby ( informacje z CBA , rejestru skazanych w 

Warszawie oraz  z Centralnego Biura Adresowego,) oraz konieczności występowania do 

Sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla strony nieobecnej w sprawie w trybie art. 34 

kodeksu postępowania administracyjnego. 

Ogółem 52 sprawy załatwiono w terminie powyżej dwóch miesięcy . O niemożności 

załatwienia w terminie każdorazowo powiadamiano stronę wnoszącą podanie. 

 

Załatwianie spraw przez poszczególne Wydziały  poddawane było okresowej kontroli  

dokonywanej przez Wydział Organizacyjny i Kadr i nadzorowane przez Sekretarza Miasta, 

co powodowało bieżące eliminowanie występujących niedociągnięć, a także służyło 

doskonaleniu pracy urzędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych w 2007 r. 
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Z przedstawionego zestawienia wynika, iż w 2007 roku wydano 22.743 decyzje 

administracyjne z zakresu zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej. 

Odwołań od decyzji złożono 28  , to jest  0,12 % w stosunku do ogółu wydanych (  w tym 10 

do Wojewody Pomorskiego).  Niewielka liczba odwołań od decyzji wniesiona do organów II 

instancji świadczy, iż rozstrzygnięcia administracyjne podejmowane były ze znajomością 

przepisów formalnych oraz prawa materialnego i po dogłębnym zbadaniu stanu faktycznego  

w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. 

W wyniku wniesionych odwołań organ odwoławczy II instancji rozpatrując wniesione 

sprawy: 

a)    10 decyzji utrzymał w mocy,  

b)   4 decyzje przekazał do ponownego rozpatrzenia , 

c)   2 decyzje uchylił,  

 

W  trakcie załatwiania przez organ odwoławczy II instancji na koniec 2007 r. było 10  

odwołań 

 

Szczegółowe  zestawienie wydanych decyzji  administracyjnych stanowi załącznik Nr 5  do 

niniejszego sprawozdania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2007r. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem opiniującym i 

inicjującym w zakresie rozwiązywania i przeciwdziałania problemów alkoholowych.    

Prezydent Miasta Tczewa Zarządzeniem Nr 66/2007 z dnia 23.01.2007 r. powołał nowy 8 

osobowy skład Komisji. W związku z rezygnacją 1 osoby z funkcji członka GKRPA oraz 

powołania dodatkowo członka do składu ww. Komisji Prezydent Miasta Tczewa Zarządzeniem 

Nr 150/2007 z dnia 30.04.2007 r. powołał 9 osobowy skład Komisji,  w tym: 1 przedstawiciel 

Prezydenta Miasta Tczewa, 1 przedstawiciel Rady Miejskiej, 1 przedstawiciel Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, 1 

przedstawiciel Policji, 1 przedstawiciel Sądu – społeczny kurator  rodzinny, 1 pedagog 

szkolnych, 1 przedstawiciel Centrum Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciel 

Stowarzyszenia Terapii Profilaktyki Szkolnej. 

W 2007 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 16 posiedzeń 

roboczych, na których omawiała sprawy, m. In.: wypoczynku zimowego i letniego dzieci i 

młodzieży (zimowiska, półkolonie), programu "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze", 

organizacją biegów, rajdów, turniejów, działalnością 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 154 postanowienia w sprawie 

usytuowania na terenie miasta Tczewa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w 

oparciu o uchwałę Nr XXIII / 221 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004 r. Wyznaczeni 

członkowie Komisji w ramach działalności punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Miejskim 

przyjęli 182 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 67 złożono do lekarza biegłego psychiatry i 

psychologa, z czego na badanie zgłosiło się 36 osób, 49 wniosków skierowano do Sadu 

Rejonowego w Tczewie III Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w 

Tczewie współpracowała z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami z terenu miasta 

Tczewa w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, t.j. Stowarzyszeniem Tczewski Klub Abstynenta "Sambor", Stowarzyszeniem 

Terapii  i Profilaktyki Szkolnej " Przemiana ", Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Caritas Diecezji Pelplińskiej oraz 
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Caritasami Parafialnymi, Strażą Miejską, Policją, Środowiskowym Hufcem Pracy,   a także z 

dyrektorami tczewskich szkół, pedagogami szkolnymi oraz  kuratorami. Komisja 

współpracowała także z prasą lokalna, w której ukazywały się informacje  na temat działań w 

ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz o 

punktach pomocy dla osób nadużywających alkohol oraz ich rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2007 r. 
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W 2007 r. Straż Miejska : 

-  przeprowadziła  43206 kontroli, 

-  podejmowała  interwencje w 3899 przypadkach.  

 

W ramach tych interwencji pouczano, karano osoby wykraczające przeciwko : 

- porządkowi i spokojowi publicznemu, 

- instytucjom, 

- zdrowiu, 

- mieniu, 

- obyczajności, 

- urządzeniom publicznym, 

- łamaniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

- oraz innych. 

Poniższa tabelka obrazuje ilość nałożonych mandatów, pouczeń oraz wniosków skierowanych do 

sądu w 2007 r.: 

 

Mandat  
 

Lp. 
 

 
 

Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 
 

Pouczenie  
liczba 

 
kwota 

 
Wniosek          
do sądu 

 
 

Dowóz 

 
 

Razem 

1 Kodeks wykroczeń       
 a) Wykroczenia przeciwko po-

rządkowi i spokojowi  
publicznemu 

 
483 

 
5 

 
300 

 
2 

 
53 

 
543 

 b) wykroczenia przeciwko  
instytucjom państwowym,  
samorządowym i społecznym 

 
1 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
1 

 c) wykroczenia przeciwko  
bezpieczeństwu osób i mienia 

 
340 

 
27 

 
5400 

 
7 

 
1 

 
375 

 d) wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji 

 
839 

 
400 

 
39250 

 
23 

 
-- 

 
1262 

 e) wykroczenia przeciwko osobie 2 -- -- -- -- 2 
 f) wykroczenia przeciwko zdrowiu  

166 
 
3 

 
250 

 
1 

 
-- 

 
170 

 g) wykroczenia przeciwko mieniu 1 -- -- -- -- 1 
 h) wykroczenia przeciwko  

interesom konsumentów 
-- -- -- -- -- -- 

 i) wykroczenia przeciwko  
obyczajności publicznej 

 
161 

 
21 

 
1500 

 
3 

 
-- 

 
185 

 j) wykroczenia przeciwko  
urządzeniom użytku 

 
377 

 
256 

 
15900 

 
8 

 
-- 

 
641 
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publicznego 
 k) szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe 
-- 4 250 -- -- 4 

2 ustawa o utrzymaniu czystości        i 
porządku w gminach 

 
116 

 
2 

 
400 

 
-- 

 
-- 

 
118 

3 Ustawa o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi. 

 
299 

 
153 

 
15000 

 
20 

 
-- 

 
472 

4 inne pozakodeksowe przepisy            
o wykroczeniach 

 
77 

 
18 

 
950 

 
1 

 
-- 

 
96 

5 akty prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

 
29 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
29 

 ogółem 2891 889 79200 65 54 3899 
 

W 2007 r. nałożono: 

- 889 mandatów karnych na sumę 79200 zł w tym „fotoradar”, 

- 35 mandatów na sumę 4000 zł., 

-   4 mandaty gotówkowe na sumę 350 zł., 

- 885 mandatów  kredytowych na sumę 78850 zł. 

Na dzień 31.12.2007 r. do kasy UM wpłynęło 72116,72 zł., w tym 350 zł z tytułu mandatów 

gotówkowych. 

 

 Ponadto Straż Miejska w 2007r. : 

- zatrzymała i przekazała  policji : 

•  6 sprawców czynów zabronionych ( 3 – uczestników bójek, 1 – sprawcę przestępstwa, 1 

– sprawcę wybicia szyby przystankowej i 1 sprawcę uszkodzenia pojazdów ), 

 - odnalazła dwie osoby ( małoletnie dziecko i osobę upośledzoną), 

- przeprowadziła  21 kontroli z pracownikami urzędu miar i wag ( wystawiono 3 mandaty karne, 

oraz pouczono 5 sprzedawców ),   

 - w ramach stałej współpracy z Policją przeprowadziła 447 wspólnych służb  w  patrolach 

mieszanych w godzinach rannych , popołudniowych i nocnych, 

- doręczyła 4677 pism i wezwań na rzecz Wydziałów : Społecznego, Obywatelskiego i 

Organizacyjnego i Kadr  ( pracownik cywilny ), 

- dokonała 539 konwojów środków pieniężnych na rzecz UM i ZUK, 

- przeprowadziła 6  wywiadów środowiskowych na rzecz Wydziału Spraw Obywatelskich, 

- dowoziła  osoby z upojeniem alkoholowym  do:   
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• miejsca zamieszkania – 30 osób, 

• Izby Wytrzeźwień  - 17 osób,  

• izby zatrzymań policji – 4,  

• noclegowni – 2. 

• szpitala – 1, 

- wykonywała stałą ochronę obiektów UM i LOK. 

Ponadto strażnicy  SM  wzięli  udział w 12 spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych osiedli. 

 

W okresie sprawozdawczym do Straży Miejskiej wpłynęły 1673 interwencje zgłaszane przez 

mieszkańców  i służby komunalne ( osobiście, telefonicznie ).  

Interwencje mieszkańców dotyczyły głównie: 

-  nie usuwania skutków zimy, 

-  parkowania pojazdów w miejscach objętych zakazem, 

-  spożywania alkoholu w miejscach zakazanych, 

-  handlu w miejscach niedozwolonych,  

- wyprowadzania psów luzem i zanieczyszczania przez psy urządzeń wspólnego   użytku, 

pogryzień, 

- niezabezpieczeni   urządzeń komunalnych  ( rozkopy bez oznakowania, braki pokryw   

   studzienek burzowych w jezdniach ), 

- niszczenia zieleni, urządzeń komunalnych, 

- ptasiej grypy. 

 

W omawianym roku samochody Straży Miejskiej przejechały:  

• Nexia      -   8412 km, 

• Lublin     -    5114 km, 

• Caddy     -   30496 km. 

 Stan osobowy Straży Miejskiej w Tczewie na dzień 31. 12. 2007 r. wynosi 22 osoby,  z tego 

dwóch pracowników cywilnych: kierowca doręczyciel oraz dozorca. 

        

        Poniżej przedstawiono ważniejsze informacje zawierające działania SM na rzecz 

poprawy stanu sanitarno – porządkowego i estetyki miasta oraz bezpieczeństwa 

mieszkańców.     
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W zakresie  poprawy stanu sanitarno porządkowego i estetyki  miasta: 

 

        W ramach wykonywanych patroli rejonów miasta zwrócono uwagę na bieżące 

utrzymanie stanu s. porządkowego. Dotyczyło to w dużym stopniu systematycznego 

opróżniania kontenerów i pojemników na odpady stałe. Odnotowano liczne przypadki ich 

przepełnień w dniach wolnych od pracy ( soboty, niedziele ), w zw. z tym zwrócono się do 

właścicieli zarządców budynków o spowodowanie w tych dniach częstego ich opróżniania. 

Temat ten wpisano również do realizacji w planie rocznym SM na 2008r. 

      Zwrócono również uwagę na należyte utrzymanie porządków na placach budów, 

posesjach i innych terenach w mieście. 

      Odnotowano opóźnienia  w koszeniu terenów zielonych, co miało istotny wpływ na 

pogorszenie się estetyki miasta. ( Taki stan rzeczy spowodowany był szybkim wzrostem traw 

w zw. z częstymi opadami deszczy w okresie wiosennym ). 

       Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew ( uchwała Nr XLI / 368 / 2006 RM z dnia 

23.02.2006r. ) dwukrotnie dokonano kontroli wymiany piasku w piaskownicach ( na wiosnę i 

na początku jesieni ). Właściciele i zarządcy zgłosili fakt dokonanej wymiany piasku 

pisemnie . 

       W miesiącu lipcu 2007r. na zgłoszenie Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Tczew 

Suchostrzygi I  przeprowadzono rozmowy ze wskazanymi osobami dokarmiającymi koty. To 

ostatnie powodowało, że gromadziły się one w dużych ilościach w jednym miejscu – co 

stanowiło dużą uciążliwość dla mieszkańców zamieszkujących w tych rejonach ( pchły, 

zanieczyszczenie odchodami klatek schodowych, piwnic ). Duży nacisk położono również na 

działania w kierunku przeciwdziałania niszczeniu zieleni, a szczególnie parkowania 

pojazdów na terenach zielonych. Sprawcy karani byli mandatami karnymi oraz kierowano w 

tych sprawach wnioski o ukaranie do Sądu. 

Prowadzono również przy współdziałaniu z Wydziałem Spraw Komunalnych działania 

związane z wywieszaniem i wyklejaniem w miejscach do tego nie wyznaczonych plakatów i 

różnego rodzaju ogłoszeń. Do działań tych zmobilizowano również właścicieli i zarządców 

budynków. Należy podkreślić, że przyniosły one pozytywny efekt, WYRAŹNIE zmalała 

ilość wywieszania materiałów w miejscach do tego nie wyznaczonych.   

       W okresie letnim kontrolowano na targowiskach między innymi osoby dokonujące 

sprzedaży grzybów ( w oparciu o wydanie zaświadczenia SANEPIDU ).  
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      W związku z prowadzonymi działaniami kontrolnymi pod kątem likwidacji i 

przeciwdziałaniem powstawania dzikich wysypisk, ustalono między innymi jednego sprawcę 

wyrzucenia dużej ilości różnego rodzaju elementów z rozbieranych na części  samochodów. 

Odpady te zostały złożone na międzywalu rzeki Wisły na wysokości  os. Staszica – sprawca 

został ukarany mandatem karnym w wysokości  500zł, następnie z uwagi na to, że nie 

uprzątnął ich w wyznaczonym terminie został na niego skierowany  wniosek o ukaranie. 

Taką   samą  kwotę   mandatu   został   ukarany   sprawca, który   wysypał   odpady   przy  

ul. Malinowskiej. 

Doprowadzono do usunięcia wraków samochodów osobowych, które negatywnie wpływały 

na estetykę miasta jak również stwarzały zagrożenie dla dzieci, które urządziły sobie w nich 

zabawy. 

Łącznie w 2007r. skierowano 151 pisemnych  wezwań o uporządkowanie zaniedbanych 

terenów. Wezwani stosowali się do nakazów i uprzątali je w wyznaczonych terminach. 

 

    W zakresie poprawy bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego : 

 

         W  omawianym roku odnotowano trzy poważniejsze pożary budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych ( pożary przy ul. Kopernika, Mickiewicz i Ogrodowej ) strażnicy 

zabezpieczali zarówno miejsca pożarów jak i mienie pogorzelców ). 

        Od dnia 01.04.2007r. rozpoczęto stałe kontrole w rejonach gimnazjów w ramach akcji 

Bezpieczna Szkoła. Głównym celem działań jest przeciwdziałanie wszelkim patologiom              

z udziałem młodzieży  ( narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, wymuszenia, pobicia 

itp. ). Realizując te zadania ujawniono między innymi jeden przypadek sprzedaży papierosów 

na sztuki – sprawca został ukarany mandatem karnym, przeciwdziałano kilku przypadkom 

bójek z udziałem większych grup młodzieży, usuwano z terenu szkół osoby nieupoważnione 

do przebywania w nich, udzielano asyst pedagogom szkolnym.   

       Prowadzono również systematyczne kontrole wskazanych przez mieszkańców miejsc 

zagrożonych i dewastacji  różnego  rodzaju  urządzeń  i  klatek  schodowych   (  plomby  przy  

ul. Jed. Narodu, Kopernika 1, Kozia 2, Jodłowa 1 itp. ).  

       Podejmowano również szereg interwencji związanych z nie zachowaniem środków 

ostrożności przy wyprowadzaniu psów. Należy stwierdzić, że zdecydowanie spadła ilość 

naruszeń norm prawnych z tym związanych w porównaniu do lat ubiegłych. Nie osiągnięto  

natomiast zadawalających wyników jeżeli chodzi o sprzątanie odchodów – to jeden                     

z głównych celów działania na 2008r. W omawianym okresie ukarano mandatami karnymi  



 113 

49 właścicieli psów na łączną kwotę 6650 zł., oraz skierowano 7 wniosków o karanie do 

Sądu Rejonowego w Tczewie V Wydział Grodzki. 

         W związku z zagrożeniami powodziowymi w dniach od 20 – 22.04  i od  18 – 24.09  

2007r. prowadzono systematyczne kontrole obwałowań Wisły na odcinku od Strugi 

Subkowskiej do wsi Czatkowy. W tym również prowadzono odczyty wskazań poziomu 

wody – dane z odczytów przekazywane do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

oraz do sąsiadujących gmin. 

       W okresie letnim kontrolowano brzeg Wisły celem przeciwdziałania kąpielom                 

i przebywaniu nad wodą małoletnich, bez opieki dorosłych.  

       Zabezpieczano szereg imprez kulturalnych i sportowych takich jak: TUR DE 

POLOGNE, Dni Tczewa, Lato w Amfiteatrze, Zdarzenia itp. 

       W ramach współpracy z policją wykonywano wspólne patrole mieszane w rejonach 

najbardziej zagrożonych. Wykonywano je najczęściej w godz. popołudniowych i nocnych. 

Od kwietnia 2007r. zrezygnowano ze wspólnych patroli w ramach II Rewiru Dzielnicowych 

Policji Tczew Suchostrzygi – ze względu na nie zadawalające wyniki działań  Strażników, 

chodzących w patrolach z dzielnicowymi policji. 

       Systematycznie kontrolowano budynki mieszkalne i inne obiekty pozostające                         

w zasobach miasta przeznaczone do remontu bądź do rozbiórek. W tych przypadkach 

przeciwdziałano dewastacjom i kradzieżom dokonywanych przez osoby trudniące się 

pozyskiwaniem złomu. Opisane działania mogły prowadzić w konsekwencji do katastrof 

budowlanych.  

       W okresie zimowym podejmowano interwencje wobec osób bezdomnych, często 

przebywających w miejscach gdzie narażone były na utratę zdrowia i życia ( znaczny spadek 

temp. powietrza ). Osoby te umieszczano w Izbie Wytrzeźwień, w szpitalach                                 

i noclegowniach.  

       Na bieżąco zgłaszano właściwym służbom, wszelkie nieprawidłowości mogące mieć 

istotny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i prawidłowe funkcjonowanie miasta              

( odkryte studzienki kanalizacyjne, nie zabezpieczone urządzenia elek, niesprawne 

oświetlenie ulic i niewłaściwe ich oznakowanie, niezabezpieczone budowy itp.      
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ZAŁĄCZNIKI 


