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1. WSTĘP 

 
Sprawozdanie z działalności za 2008 r. obejmuje : 
- informację z działalności Prezydenta Miasta  w 2008 r., 
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- działalność Straży Miejskiej 
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
 

 
 
 
 

2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA    
MIASTA  ZA  2008  r.  

 

 
       Informacja Prezydenta Miasta za 2008r. obejmuje : 

2.1)      realizację zadań własnych i zleconych, 
2.2) realizację uchwał Rady Miejskiej, 
2.3) strategię miasta 
2.4) realizację interpelacji radnych, 
2.5) realizację zadań kontrolnych, 
2.6) załatwianie skarg i wniosków ludności, 
2.7) zestawienie ilościowe spraw i wniosków rozpatrywanych przez Urząd Miejski 
2.8) zestawienie wydanych przez Urząd Miejski decyzji administracyjnych 
 

Podstawowymi dokumentami, na których działał Prezydent Miasta Tczewa w 2008 roku:   plan  
pracy  Rady  Miejskiej  na 2008 r. oraz  ( opracowany na I i II półrocze 2008r. ) plan pracy 
Prezydenta Miasta.  
 
Do najważniejszych zadań, jakimi zajmował się Prezydent Miasta należało: zapewnienie 
prawidłowej polityki finansowej miasta, w tym realizacja budżetu i planu finansowego, a także 
zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, gospodarowanie mieniem 
komunalnym, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych, opieki i 
pomocy społecznej. 
 
W okresie od 1.01.2008r do 31.12.2008r.  Prezydent Miasta podjął ogółem  540 zarządzeń, w tym 
z zakresu: 

- gospodarki mieniem  - 313              
- zamówień publicznych - 117  
- budżetu i podatków  -   42   
- spraw organizacyjnych -   28     
- oświaty   -   17                 
- spraw społecznych  -   13 
- rozwoju miasta  -     4       
- spraw komunalnych  -     3          
 oraz po 1 zarządzeniu z zakresu :  promocji miasta, zarządzania kryzysowego i  straży    
miejskiej.       

 
Zarządzenia były przekazywane do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu 
oraz  gminnym jednostkom organizacyjnym.  
Ponadto, co kwartał szczegółowo analizowano realizację podjętych zarządzeń. 
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2.1. REALIZACJA  ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH 
 
2.1.1. W zakresie ładu i zagospodarowania przestrzennego : 
 
 
Dla zapewnienia skutecznej realizacji zadań własnych z zakresu ładu i zagospodarowania 
przestrzennego  podjęte zostały niżej wymienione  działania : 
 
1.  Prowadzono bieżącą ocenę aktualności zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa, która  pozwoliła na zebranie uwag i propozycji zmian do 
obowiązujących zapisów planu. Przeprowadzono analizę, w wyniku której podjęto zmiany 
planu: 
1) w zakresie tekstu planu w obszarze jego obecnego obowiązywania, tj. w granicach 
administracyjnych miasta z wyłączeniem obszarów, na których obowiązują miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. 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.  

   (Realizacja na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XII/88/2007 z dnia 27 września 
2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tczewa.  Procedury zmiany planu w toku.) 

  
2)   w obszarze „Węzła transportowego” w rejonie ulicy Pomorskiej i Gdańskiej. 
     Proponowana zmiana przyczyni się do rozwiązania występującego problemu pozyskania 

inwestorów w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w 
sąsiedztwie obecnego dworca PKP. W chwili obecnej obserwuje się wycofywanie 
zainteresowanych inwestorów ze względu na obecne zapisy dotyczące tego terenu. 
Wprowadzenie zmian w ustaleniach dotyczących terenu „Transportowego Węzła 
Integracyjnego” przyczyni się także do likwidacji barier w rozwoju tego obszaru.  

      (Realizacja na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie 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. Procedura zmiany w toku.) 

 
 
  2.  W zakresie rewitalizacji : 
 

� prowadzono prace nad realizacją Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa ( zgodnie z 
Uchwałą  nr XLIX / 452 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 r.) 
dotyczyły one programu projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Tczewie”, 
aplikującego do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.3. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego (RPO WP) 2007 – 2013, 

� zorganizowano i prowadzono punkt „info – Rewitalizacja” przy ul. Chopina 33 w 
Tczewie; Podpisano porozumienie z Forum Inicjatyw Społecznych w sprawie pomocy w 
dyżurach w tym punkcie, 

� w ramach działań informacyjnych zorganizowano  letnie warsztaty dla dzieci „Wakacje z 
rewitalizacją” , 

� zorganizowano Seminarium pn. „Rewitalizacja – co możemy razem wygrać?” we 
współpracy z Forum Rewitalizacji, Politechniką Gdańską i Towarzystwem Urbanistów 
Polskich, 
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� przygotowano i zaprezentowano  materiał informacyjny  pt.: „Rewitalizacja - 
podsumowanie dotychczasowych doświadczeń miasta Tczewa w dziedzinie planowania i 
prowadzenia rewitalizacji miast”, 

� sporządzono  Notę  Intencyjną  Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Tczewie” i 
podpisano porozumienie (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w 
Gdańsku). 

 
 
Ponadto  w ramach rewitalizacji : 
 
� zorganizowano spotkania : 

- z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Starego  Miasta 
w sprawie projektu rewitalizacji , na którym przedstawiono  możliwości partycypacji w 
w/w projekcie (prezentacja multimedialna), 

   - z organizacjami pozarządowymi, na którym poinformowano o możliwości partycypacji 
w    projekcie rewitalizacji „jako beneficjentami”,  

- z gestorami sieci (obszar rewitalizacji) celem koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
(prezentacja multimedialna), 

� z okazji Dnia Otwartego Urzędu – przygotowano prezentację multimedialną dla gości 
urzędu, dotycząca promowania rewitalizacji w Tczewie, 

� zorganizowano wraz z Politechniką Gdańską warsztaty studenckie – w ramach projektu 
pn. „Miasta bez barier” , 

� zaprezentowano  dokonania  tczewskiej rewitalizacji podczas pokazu multimedialnego w 
pałacu w Wilanowie  na  konferencji nt. „Dziedzictwo kulturowe, a rewitalizacja”, 

� dokonano przeglądu stanu technicznego budynków komunalnych na Starym Mieście w 
Tczewie, 

� przedstawiciele Wydziału brali udział w spotkaniach ze wspólnotami mieszkaniowymi 
(Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).Cykl obejmował 9 spotkań z mieszkańcami 
kamienic na Starym Mieście, 

� prowadzono rozmowy z przedstawicielami ASP i PG w sprawie nawiązania partnerstwa w 
ramach projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego na Starym Mieście w Tczewie”, 

� zorganizowano spotkanie ze studentami ASP w CWRDW – spacer z przewodnikiem po 
Starym Mieście, 

� przygotowano wniosek na konkurs „Na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
2008”. Miasto Tczew zostało laureatem  wyróżnienia pozaregulaminowego Marszałka 
Województwa.   
 
 

     3. 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. 
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W wyniku złożonych wniosków o dotacje na prace konserwatorskie została udzielona  
dotacja: 
-  na prace konserwatorskie w Farze Tczewskiej – odnowienie ołtarza   Niepokalanego 
Poczęcia NMP. 

 
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym powstały niżej wymienione opracowania :  
 
 
1) koncepcje : 
     -  funkcjonalno – przestrzenna terenu dawnego folwarku Piotrowo, 
     -  zabudowy budownictwem socjalnym w rejonie ulicy Sadowej, 
     -  uwarunkowań i możliwości lokalizacji szaletu w rej. Starego Miasta, 
     -  rozmieszczenia elementów małej architektury w rej. Starego Miasta, 
2) studium wartości kulturowych ul. Zamkowa, 
3) ekofizjografia,   
4) koncepcja parkingów na Starym Mieście,        
5) w zakresie spraw związanych z rewitalizacją : 
     -  (graficzne założenia do II etapu    rewitalizacji; 
     - uwarunkowania konserwatorskie w zakresie nośników reklamowych w obszarze 

zabytkowym, oraz elementów małej architektury w obszarze rewitalizacji, 
     -  opracowano  materiały informacyjne dot. rewitalizacji, 
6) wytyczne konserwatorskie dla niezabudowanych parcel wzdłuż szlaku wodnego,  
7)  miasto bez barier, 
8)  zalecenia konserwatorskie dot. remontu elewacji obiektów zabytkowych położonych w 

sąsiedztwie szlaku wodnego, 
 Opracowano też  stronę internetową – dotyczącą „gospodarki” 
 
 
 

 
2.1.2. W zakresie gospodarki terenami i mieniem komunalnym : 

 
 

 Gospodarka mieniem komunalnym w 2008 roku odbywała się zgodnie z: 
- uchwałami Rady Miejskiej,  
- zatwierdzonym  budżetem,  
- zarządzeniami Prezydenta Miasta.  

W okresie sprawozdawczym - Rada Miejska podjęła 9 uchwał związanych z gospodarką  
mieniem  komunalnym, w  tym  zmieniła  uchwałę  w  sprawie  nabycia, zbycia 
 i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata. 

Prezydent Miasta podjął 313 zarządzeń  w sprawach dotyczących gospodarki terenami i 
mieniem komunalnym.   
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               W 2008 roku  obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco:          
 
 

1.  NABYCIE 
 
  

L.p. Cel nabycia Forma nabycia 
Ilość 
działek 

Pow. w m2 Wartość w zł. 

zakup 9 5232 335989 

z mocy prawa – podziały 
nieruchomości 5 7226 514 201 1  Pod drogi 

darowizna 7 14191 0 

zakup 5 107235 370020 
2 Na cele inwestycyjne 

zamiana 2 70  10 287                            

 
 

 Jak wynika z powyższego zestawienia Gmina Miejska Tczew nabyła 21działek o łącznej 
powierzchni    26 649 m2   z przeznaczeniem pod drogi.  Zakup 9 działek związany jest z 
planowaną drogą na osiedlu domków jednorodzinnych, pomiędzy ulicami Bema i Kusocińskiego, 
oraz przy ul. Czatkowskiej w celu realizacji inwestycji – budowa ul. Kapitańskiej.   Grunty 
przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne przechodzą z mocy 
prawa na własność Gminy za odszkodowaniem z chwilą kiedy decyzja zatwierdzająca podział 
staje się ostateczna. Przejęcie gruntów tym trybem dotyczy pięciu działek położonych na Oś. 
Górki.   
Darowizna od Powiatu Tczewskiego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Tczew związana była z 
regulacją stanu prawnego dróg wewnętrznych, jak również ze zmianą kategorii dróg powiatowych 
na drogi gminne.   
 Na cele inwestycyjne zakupiono nieruchomość we wsi Ropuchy, Gmina Pelplin , o pow. 
9,92 ha z przeznaczeniem na składowanie odpadów stałych oraz przy ul. Gdańskiej, od Zakładu 
Energetyki Cieplnej  z przeznaczeniem pod inwestycje związane z Regionalnym Węzłem 
Komunikacyjnym.  
Skorzystano również z prawa pierwokupu działki położonej na zapleczu  ul. Jagiellońskiej o pow. 
0,3587 ha. 
 
 
 
 2.  ZBYCIE 
 

 Zbycie  w drodze przetargu 
 

L.p. Przeznaczenie 
ilość 
działek 

łączna  pow. w 
m2 

dochód netto   w zł  

1 Budownictwo jednorodzinne 10 7159 1398000 

 
 
 Do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczone były również grunty przeznaczone pod 
budownictwo wielorodzinne i budownictwo usługowe. Pod budownictwo wielorodzinne 
przeznaczono działkę  położoną przy ul. Jasia i Małgosi  o pow. 11 089 m2 . Pod budownictwo 
usługowe przeznaczono  do oddania w użytkowanie wieczyste jedną działkę  przy ul. Czerwonego 
Kapturka (strefa biznesu)  o pow.  5750 m2  oraz do sprzedaży dwie działki położone przy ul. 
Kwiatowej  o łącznej powierzchni  4647 m2.  Planowano, iż  dochód gminy będzie wynosił ok. 3 
000 000 zł za grunt przy ul. Jasia i Małgosi i  ok. 400 000 zł (pierwsza wpłata - 20 % ceny 
wylicytowanej w przetargu) za grunt przy ul. Czerwonego Kapturka  oraz ok. 1 000 000 zł za 
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grunt przy ul. Kwiatowej.  Ogłoszone przetargi nie przyniosły rezultatu. Brak jakiegokolwiek 
zainteresowania nabyciem gruntów pod budownictwo wielorodzinne. Na działki „usługowe” 
(przy ul. Czerwonego Kapturka dwa ogłoszenia o przetargu) wpłynęły wadia lecz  do przetargu 
nie przystąpiono.  
W 2008 r. planowano również zbycie nieruchomości o pow. 5012 m2 położonej przy ul. 
Zamkowej z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową, usługową oraz obsługi inżynieryjnej. Ze 
względów proceduralnych  przetarg został odwołany z  powodu  konieczności ustalenia, czy 
nieruchomość znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.   

 
 
 
  Zbycie bezprzetargowe 

 
 

L.p. Przeznaczenie 
ilość 
działek 

łączna  pow. w 
m2 

dochód netto   w zł  

1 Bud. jednorodzinne - poszerzenie 6 678 38722 

Bud. jednorodzinne – na rzecz u.w. 37 25551 34064 

Bud. jednorodz.– na rzecz byłego  u.w. 7 5198 4233 

Bud. usługowe  (lokale handlowe) 1 190 5738 

2 

Na rzecz Spółdz. Mieszk. z bon. 99%  5 11181 17904 

3 Inne (stacja trafo) 1 45 6485 

4 Przeniesienie prawa własn. (zamiany, 
zwroty nieruchomości) 

4 2350 11188 

5 Dekomunalizacja 27 11558 0 

 Razem 88 56751 118334 
 
 
        Zbycie wykazanych wyżej nieruchomości nastąpiło na podstawie zapisów art. 37 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również  innych decyzji lub orzeczeń  w  sprawie 
zwrotu nieruchomości, np. Gminie Żydowskiej, czy decyzji Wojewody o dekomunalizacji 
gruntów wchodzących w skład dróg powiatowych. 
 
 
Oddanie w użytkowanie wieczyste 

 
 

L.p. Przeznaczenie 
ilość 
działek 

łączna  pow. w 
m2 

dochód netto   w zł  

1 Na  poszerzenie - bezprzetargowo 2 265 17588 

 
 
 Działki te oddano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym będącym użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługową.  
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Sprzedaż lokali mieszkalnych 

 
 

L.p. Przeznaczenie 
ilość 
lokali 

łączna  pow. 
lokali w m2 

dochód netto   w zł  

1  Lokale mieszkalne 117 6561 1 341 744 
 
 
 
 W 2008 r. do tut. urzędu wpłynęło 139 wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych 
złożonych przez ich najemców. Ponadto do tej pory wspólnoty mieszkaniowe  złożyły  83  
wnioski o sprzedaż przyległych gruntów. Zbyto trzy nieruchomości na rzecz 30 właścicieli lokali. 
W celu załatwienia pozostałych  wniosków prowadzone są działania związane z geodezyjnymi  
podziałami, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w prawo 
własności i  uzyskaniem 100% zgody właścicieli wszystkich lokali mieszkalnych.  Jednocześnie 
dokonano zmiany 9 udziałów w dwóch wspólnotach.   
                                  
 Łącznie  w roku 2008 Gmina Miejska Tczew nabyła 28 działek o  powierzchni  133 954 
m2 , natomiast sprzedano i oddano w użytkowanie  wieczyste 100  działek o   powierzchni  64 175 
m2  oraz sprzedano dotychczasowym najemcom 117 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi o łącznej pow. 6561 m2.  W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2008 r. 
Gmina  Miejska  Tczew  była  właścicielem  7 910 067 m2  gruntów  o wartości 620 078 815,50 zł 
a także właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych wykazanych w poniższej tabeli: 
  
 

LOKALE  MIESZKALNE I UŻYTKOWE 
                                                   (stan na dzień 31.12.2008 r)* 
 
       

Budynki  wspólnotowe z udziałem GM 

  Ilość lokali 
mieszkalnych  

Pow. w m2 Ilość lokali 
użytkowych  

Pow. w m2 

1884 84 819,44 36 2  404,02 

Budynki gminne 

758 32 182,06 35 3 765,79 

          
 *  - dane z ZGKZM 
 

 
 
 Ponadto w 2008 roku zawierano umowy  dzierżawy, najmu i użyczenia, co obrazuje poniższa 
tabela : 
 

                         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  umów 

1 pod zabudowę stałą lub tymczasową. 47 

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

10 

3 na cele reklamowe  12 
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L.p. Cel  dzierżawy Ilość  umów 

4  na cele uprawy warzyw i zagospodarowania zielenią 267 

5 pod uprawy rolne 27 

6 pod garażami 286 

7   najem lokali użytkowych  2 

8 Pod wesołe miasteczka i cyrki 9 

9 użyczenia  18 

                                      Razem  678 

 
 
                                      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 

              *  - sześć umów dzierżawy gruntów pod tymczasowymi kioskami handlowymi                                                                        
( przy hali nr I) wygasło z dniem 30 maja 2008 r.  

 
              Łącznie z tytułu dzierżaw do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 456 213 zł.  
 
   W okresie sprawozdawczym  prowadzono także prace związane z podziałami 
nieruchomości, nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości, windykacją należności oraz 
realizowano zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami a także naliczaniem opłat 
adiacenckich i planistycznych. 
 W 2008 r. dokonano 40 podziałów nieruchomości (na wniosek i z urzędu), uzgodniono 
trzynaście dokumentacji technicznych związanych z czasowym zajęciem terenu na cele 
inwestycyjne oraz wydano 24 zezwolenia na zakładanie i wykonywanie urządzeń technicznych. 
Nadano numery porządkowe 86 nieruchomościom i przeprowadzono kontrolę oznakowania 
nieruchomości. 
                     
W ramach windykacji należności wysłano : 
- 107 wezwań do zapłaty, 
- 50 wezwań ostatecznych przesądowych 
- rozpatrzono 19 wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia należności na raty,  w tym 10 
wniosków załatwiono pozytywnie, natomiast 9 wniosków negatywnie ze względu na  brak 
podstaw.   
Jednocześnie sporządzono 9 ugód, 1 decyzję i 15 pozwów sądowych.  Zawarto 1 ugodę sądową , 
uzyskano 13 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym 12 z klauzulą 
wykonalności.  
 

W ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miejska Tczew 
posiada udziały : 
-  prowadzono ewidencję udziałów spółek,  
-  przygotowywano sprawy związane z obejmowaniem i zbywaniem przez spółki  udziałów   
   oraz z  wnoszeniem aportów do spółek, 
-  uczestniczono w 21 Zgromadzeniach Wspólników.    
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Ponadto w 2008 r. naliczono dwie opłaty adiacenckie związane ze wzrostem wartości 

nieruchomości z tytułu jej podziału na kwotę 262 576 zł  oraz dziewięć opłat planistycznych 
związanych  ze  wzrostem    wartości   nieruchomości   z   tyt.   zmiany   przeznaczenia   na  
kwotę 208 878 zł.   

Łącznie dochód gminy z tego tytułu wynosił 471 454 zł. Wydano 78 decyzji w tym : 40 w 
sprawach podziałów nieruchomości, 11 w sprawie opłat adiacenckich i planistycznych oraz 27 w 
sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w tym 3 pozytywne a 24 negatywne. 
Od wydanych decyzji nie złożono odwołań. 
   
 

2.1.3. W zakresie gospodarki ściekowej, odpadami komunalnymi i ochrony 

środowiska : 

 

1. Gospodarka wodno-ściekowa        

 
Podstawowe zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa 
realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 
W eksploatacji zakładu znajduje się: 

−−−− sieć wodociągowa   -  166,7 km 
−−−− sieć kanalizacyjna  -  141,4 km 
−−−− baza wraz z oczyszczalnią ścieków przy ul. Czatkowskiej   
−−−− Stacja Uzdatniania Wody - Motława ul. Działkowa 
−−−− Stacja Uzdatniania Wody - Park Miejski ul. Kołłątaja   
−−−− Przepompownia Norwida 
−−−− Przepompownia Reymonta  
−−−− Przepompownia Chełmońskiego 
−−−− Przepompownia Kossaka 
−−−− Przepompownia Piotrowo 
−−−− Przepompownia Obrońców Tczewa 
−−−− Hydrofornia  Al. Zwycięstwa 
−−−− Hydrofornia Górki 
−−−− Zbiornik retencyjny Górki 

 

  W 2008r. zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę  było bardzo dobre. Nie odnotowano 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.  
W zakresie gospodarki ściekowej główne działania polegały na rozbudowie sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych. Od momentu uruchomienia oczyszczalni parametry ścieków zrzucanych do 
Wisły spełniają warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 
 
 

2. Gospodarka odpadami stałymi. 
 
 

 Zgodnie z ustawą o odpadach Wydział opiniował wnioski w zakresie gospodarki odpadami. 
W roku 2008r.  wydano 13 postanowień; przyjmowano informacje w zakresie ewidencji i 
składowania odpadów. 

 Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. realizuje zadania z zakresu  gospodarki 
odpadami na terenie miasta i gminy Tczew, tj. eksploatację składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i odpadów obojętnych. 
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      Poza bieżącą eksploatacją istniejącego wysypiska ZUOS Sp. z o.o. wykonywał szereg zadań  
inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem sposobu eksploatacji składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne .  

Działania inwestycyjne, oprócz inwestycji niezbędnych do bieżącej działalności Spółki, 
ukierunkowane były głównie na przygotowanie projektu pn: „Regionalny System Gospodarki 
Odpadami Tczew” i  aplikowaniem o środki Funduszu Spójności. 

Zmierzając do docelowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami Spółka zrealizowała 
następujące  zadania : 

 
a) podniesienie ogroblowania kwatery 
b) poprawa stateczności zboczy 
c) przygotowanie do realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”  
 
 
 
3. Ochrona środowiska  

 

 
3.1. W zakresie spraw administracyjnych realizowano: 
 

1) zdania ujęte w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,  
2) kontynuowano regionalny monitoring atmosfery w Tczewie, dzięki stacji automatycznego 

pomiaru zanieczyszczeń przy ul. Targowej, włączonej do sieci państwowego monitoringu 
środowiska oraz do europejskiej sieci EIONET,  

3) działalność informacyjną dotyczącą jakości powietrza poprzez bieżące pomiary 
zanieczyszczeń, zamieszczane na stronie internetowej fundacji ARMAAG oraz ich 
prezentację na panelu informacyjnym, zainstalowanym w Urzędzie Miejskim, 

4) nadzorowano realizację zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją i odtwarzaniem 
zieleni na terenach miejskich,   

 
 
Poza stałym utrzymaniem miejskich terenów zieleni zrealizowano następujące zadania 
remontowe :  
 
1) wykonano remont nawierzchni dwóch głównych alejek  w Parku Miejskim (od ul. 

Sienkiewicza do schodów w skarpie) oraz remont schodów w skarpie, wykorzystując 
naturalny materiał – kamień łamany frakcji 6-12 mm oraz kostkę granitową i bazaltową, 

2) remont alejek (ok. 412 m²) na skwerze przy ul. Orzeszkowej - w ramach III etapu robót 
wymieniono nawierzchnię na kostkę Polbruk. 

 
 
 
Ponadto : 
 

1)    wydawano zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 55 decyzji oraz 14 postanowień,     
2)   prowadzono postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wydawano    
      decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 16 
3)   opiniowano wnioski w zakresie prac geologicznych - 3 
4) załatwiano bieżące sprawy i wnioski oraz interwencje składane przez podmioty gospodarcze 

i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska   
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3.2. W zakresie bieżącego utrzymania terenów   
 
 
Koszt realizacji umowy na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni 
wyniósł w roku 2008 – 1 215 504,59 zł. 
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o. realizowała zadania w parkach, skwerach, na terenach osiedlowych, w 
miejscach pamięci oraz w pasach drogowych ulic miejskich.  
W szczególności do zadań Spółki należało: 

- bieżące utrzymanie czystości w terenach zielonych, 
- całoroczne oczyszczanie chodników, schodów alejek wraz z utrzymaniem zimowym, 
- opróżnianie koszy wraz z wywozem i utylizacją odpadów, 
- koszenie trawników, 
- odchwaszczanie krzewów, krzewinek oraz cięcia pielęgnacyjne, 
- pielęgnowanie drzewostanu, 
- sadzenie i przesadzanie drzew wraz z bieżącą pielęgnacją, 
- utrzymanie kwietników, rabat, mis, murków sezonowych i bylinowych, 
- utrzymanie rabat różanych. 

Powyższe usługi realizowano na terenach o łącznej powierzchni 131,4 ha. 
 
Ponadto  w 2008r.   dokonano: 
 

renowacji terenu przy ul. Wodnej  

renowacji działki przy ul. Chopina  

renowacji terenu zieleni w rejonie kan. Młyńskiego  

uporządkowania terenu w rejonie ul. Rybackiej i Lipowej   

uporządkowania terenu przy ROD – w rejonie ul. Szewczyka Dratewki  

wykoszenia terenów miejskich w rejonie al. Solidarności  

nasady krzewów – Park Kopernika  
nasady roślin – Park Czyżykowo  

cięć pielęgnacyjnych drzew we wskazanych terenach miejskich  

odwodnienia terenu bulwaru nadwiślańskiego  

uporządkowania miejskich terenów w rejonie ul. Stanisławskiego  i Norwida  

wykonano dokumentację na ścieżkę rowerową w rejonie kan. Młyńskiego  

wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania niecki Czyżykowo 
 

 

                                                                                                        

 
Dodatkowo w ramach zadań inwestycyjnych urządzono teren parkowo- wypoczynkowy przy ul. 
Orzeszkowej  w Tczewie, w ramach którego : 
a) założono trawniki dywanowe o pow. 4200 m², 
b) wbudowano urządzenia zabawowe i rekreacyjne oraz elementy małej architektury: 

- tablica informacyjna     
- zestaw zabawowy     
- huśtawka ważka    
- huśtawka podwójna     
- karuzela tarczowa     
- drabinka krzyżakowa     
- drążki gimnastyczne podwójne   
- równoważnia łamana     
- piaskownica z bali     
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- stolik do gry w szachy    
- ławka z bali stała     
- stojak na rowery    
- kosze na śmieci     
- ogrodzenie terenu placu zabaw   

 
W zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 
 
W oparciu o przepisy ustawy o ochronie środowiska, środki Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska wydatkowane są na realizację zadań związanych  z ochroną środowiska.  
W 2008 r. zadania  te realizowane były w następujących grupach: 
 
1. Edukacja ekologiczna - zajęcia edukacyjne skierowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych, 

podstawowych i przedszkoli oraz osób dorosłych. Wykonanie zadań następuje na podstawie 
rocznego planu pracy pracowni, który zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta, a 
informacja o realizacji przedstawiana jest Radzie Miejskiej. 
      W 2008r. z różnych form edukacji ekologicznej przeprowadzonych przez Pracownię    
Edukacji   Ekologicznej  skorzystało  6121  osób. W tym: 

 
Zajęcia stacjonarne w PEE  (w os./godz.) 2780 
Konkursy dla uczestników indywidualnych 902 
Konkursy dla placówek oświatowych  537 
Happeningi, imprezy integracyjne 300 
Przeglądy twórczości 45 
Zajęcia terenowe jednodniowe 966 
Warsztaty z edukacji ekologicznej wielodniowe 309 
Szkolenia dla nauczycieli (całodzienne) stacjonarne (w os./godz.) 174 
Warsztaty terenowe dla nauczycieli 23 
Spotkania informacyjne (koordynatorzy, komisje) 85 

 
 
2. Urządzanie terenów zielonych - realizowane są dodatkowe zadania polegające na urządzaniu 

nowych terenów zielonych oraz odtwarzanie zdegradowanych terenów.  
 

      W roku 2008 zrealizowano następujące zadania:  
a)  dokonano zakupu ozdobnego materiału szkółkarskiego, w celu jego uzupełniającego    
wysadzenia w miejskich terenach zieleni, 

b) zrealizowano 11 dodatkowych zadań, m.in.: 
• wykonano projekt koncepcyjny rewitalizacji miejskiego obszaru 

nadwiślańskiego – skarpy wiślanej, 
• wykonano nasadzenie żywopłotu na skarpie Parku Miejskiego od strony  
       ul. Kołłątaja, 
•  wykonano nasadzenia uzupełniające na terenie bulwaru nadwiślańskiego, 
• wykonano projekt fontanny na stawie w terenie rekreacyjnym w rejonie  
      ul. Piotrowo i Jagiellońskiej, 
• wykonano nasady uzupełniające w miejskich terenach zieleni, 
• zrealizowano projekt wykonawczy na zegar słoneczny oraz podesty drewniane 

w Parku Miejskim w Tczewie. 
       
 
3. Pozostała grupa zadań realizowanych w zakresie GFOŚ i GW to: 

• udział miasta w kosztach systemu monitoringu powietrza  
• konsulting w zakresie ochrony środowiska 
• usuwanie zagrożeń ekologicznych.  
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W ramach tej tematyki wykonano 51 zadań, do głównych należały: 
• wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta,  
• wykonanie odwodnienia placu zabaw na oś. Strzelnica,  
• oczyszczenie rowu melioracyjnego ul. Ceglarska,  
• oczyszczenie rowu melioracyjnego ul. Działkowa,  
• oczyszczenie rowu melioracyjnego ul. 30 Stycznia,  
• oczyszczenie rowu melioracyjnego od ul. Bałdowskiej do Strugi Subkowskiej,  
•  ułożenie koryt odwadniających ul. Andersena,  
• konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na terenie miasta . 
 

 
4. Utrzymanie czystości, ładu i porządku : 
 
 

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”. 

 
 
       Ponadto : 

 
1) w dniach 19 - 21 września 2008r. przeprowadzona została akcja pod hasłem „Sprzątanie 

Świata”. Do udziału w akcji zaproszono szkoły podstawowe                     i gimnazjalne. 
W akcji wzięło udział ok. 5.600 młodzieży. Do akcji włączono  ZUK, celem wywozu 
zebranych śmieci. Wszystkich biorących udział  w akcji zaopatrzono w worki do  śmieci 
oraz rękawiczki. Sprzątaniem objęto cały teren miasta i zebrano ok. 3.000 kg odpadów 
komunalnych. Zebrane odpady wywiezione zostały na wysypisko miejskie przy  ul. 
Rokickiej 
 

2)   w  marcu i październiku 2008r.  przeprowadzono kompleksową  akcję deratyzacji. W 
przypadku zgłoszeń wykonywana była lokalna deratyzacja w miejscu pojawienia się 
gryzoni. Koszt akcji wyniósł 49 318,50 zł. 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 Osiedlu Garnuszewskiego,  Osiedlu 
Suchostrzygi oraz  Starym  Mieście. 

 
3) przeprowadzono konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, otoczenie.                        

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

 
•  budynki jednorodzinne – w których  oceniano elewację budynku, 

zagospodarowanie działki oraz  utrzymanie  otoczenia, 
                     
•  budynki wielomieszkaniowe – w których oceniano zagospodarowanie i 

utrzymanie otoczenia, najładniej utrzymany balkon oraz elewację budynku na  
obszarze rewitalizacji  w zakresie terenu objętego wpisem do rejestru zabytków 
decyzją nr 81 z dnia 16.07.1959r. 

 
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane zostały nagrody pieniężne, natomiast 
wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Konkurs został 
przeprowadzony w miesiącu lipcu 2008r., natomiast wręczenie nagród laureatom 
konkursu nastąpiło w miesiącu  wrześniu.  
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     5. Miejsca pamięci narodowej : 
 
 
 Wydział sprawował nadzór nad właściwym utrzymaniem miejsc pamięci narodowej ze 
strony Urzędu Miejskiego przeprowadzane były kontrole i lustracje grobów, cmentarzy, 
obelisków i tablic. 
     Konserwacją, bieżącym utrzymaniem, wystrojem oraz przygotowaniem do obchodów 
rocznic grobów i cmentarzy wojennych oraz pozostałych miejsc pamięci (tablice, pomniki, 
obeliski) zajmuje się Zieleń Miejska Sp. z o.o. Uwagi, spostrzeżenia jak również zalecenia 
przekazywane były na bieżąco do Zakładu Zieleni Sp. z o.o. celem realizacji.     
  
W  zakresie utrzymania miejsc pamięci oraz grobów i cmentarzy wojennych w 2008 roku : 

• opracowano koncepcję zagospodarowania terenu miejsca pamięci na cmentarzu przy  
         ul. 30 Stycznia w Tczewie, 
• opracowano wizualizację w formie elektronicznej i papierowej terenu w rejonie miejsca 

pamięci na cmentarzu przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie, 
• wykonano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia miejsca pamięci na cmentarzu przy 

ul. 30 Stycznia w Tczewie, 
• wykonano montaż łańcuchów ozdobnych przy pomniku na Cmentarzu Wspólnoty 

Niepodległych Państw przy ul. 30 Stycznia w Tczewie. 
• wykonano płytę granitową przeznaczoną do ustawiania zniczy przed pomnikiem Jana Pawła 

II zlokalizowanym na skwerze przy rozwidleniu ulic Rokickiej i Jagiellońskiej, 
 

 W związku z planowaną w 2009 roku modernizacją (której celem jest stworzenie przestronnego, 
wygodniejszego miejsca do odbywania uroczystości ) miejsca pamięci znajdującego się na Cmentarzu 
tzw. Starym przy ul. 30 Stycznia, gdzie znajdują się kwatery pochowanych ofiar terroru, 
pomordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 - wystąpiono do Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskiem o dofinansowanie 
remontu i modernizacji tego miejsca pamięci. 
 Podjęto szereg z tym związanych działań przygotowawczych, tj.: uzyskano zgodę na 
ekshumację (Sanepid), zgodę na remont i modernizację (Pomorski Urząd Wojewódzki), zgodę 
właściciela cmentarza (proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św.), dokonano częściowej 
wycinki drzew i krzewów celem odsłonięcia terenu tego miejsca pamięci, opracowano 
dokumentację remontu i modernizacji oraz oświetlenia tego miejsca. 
 
 
6. 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.  

 
W 2008 roku na cmentarzu komunalnym dokonano  209 pochówków.     
Na podstawie danych z ewidencji ludności ustalono, że ilość zmarłych mieszkańców Tczewa w 
roku 2008 wyniosła 503 osoby. Ilość pochówków na cmentarzu komunalnym, w stosunku do 
liczby zmarłych mieszkańców Tczewa stanowi ponad 41,55 %. 
 
 
 Zarządca cmentarza ma zawarte umowy na : 
 

• stały wywóz śmieci z kontenerów (z SITĄ Tczew)  - na terenie cmentarza ustawione są 
duże kontenery na śmieci, natomiast w czasie wzmożonego gromadzenia śmieci tj. Święta 
Zmarłych dostawiane są dodatkowe  kontenery; 
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• 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 
 

          
         Zarządzeniem Prezydenta Nr 543 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie opłaty za 
korzystanie z Cmentarza Komunalnego wprowadzono zmiany polegające na umożliwieniu zapłaty 
za miejsce w rozbiciu na system roczny. Jest to istotne w przypadku wcześniejszego pochówku 
zmarłego w miejscu  rezerwowym  wykupionym na 20 lat, gdzie przy pochówku pobiera się 
opłatę na kolejnych 20 lat, po potrąceniu lat wcześniej opłaconych. 
Ponadto – z uwagi na znaczny wzrost cen za składowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 
2008r. wzrosły koszty wywozu śmieci na wysypisko, co spowodowało deficyt w działalności 
związanej z zarządzaniem cmentarza - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 641/2008 z dnia 27 
maja 2008r. podwyższono o 100 zł wysokość opłaty eksploatacyjnej pobieranej przy każdym 
pochówku.  
Z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z rodzinami osób opiekujących się grobami, a 
mającymi zadłużenia w opłatach - w okresie poprzedzającym  Święto Zmarłych zarządca 
przeprowadził akcję nalepiania na tych grobach informacji o zgłoszeniu się do zarządcy 
cmentarza celem uregulowania zadłużenia, z zagrożeniem likwidacji nieopłaconego grobu (co 
ustawowo jest możliwe po 20 latach).   To działanie zarządcy doprowadziło w 2008roku do 
wzrostu wpływów. 
      W zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym Urząd  przeprowadził    
doraźne lustracje całego terenu cmentarza, pod kątem utrzymania czystości i porządku terenu 
cmentarza komunalnego, dojazdów i ścieżek, odpowiedniej ilości i opróżniania kojców na śmieci, 
które nie wykazały zaniedbań i uchybień w tym zakresie.  
        Dodać należy, że na przestrzeni 2008 roku nie było żadnych skarg oraz interwencji na 
zarządzanie Cmentarzem Komunalnym.  
      Dodatkowo w 2008 roku na Cmentarzu Komunalnym przy ul Rokickiej wykonano końcowy 
odcinek ogrodzenia z elementów betonowych od strony wysypiska.  
 
 

8. Targowiska 
 
 

Liczba targowisk w mieście: 2 - tj. ul. Żwirki i ul. Targowa 
Liczba stałych punktów sprzedaży drobno-detalicznej - 331, w tym: 

- przy ul. Żwirki   - 168,  
- przy ul. Targowej – 163, 

Liczba targowisk lub miejsc wyznaczonych na ulicach i placach uruchomionych okresowo 
(zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2006 roku)   – 
35.    
 

Administrowaniem targowiskami zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Tczewie. Poza 
poborem opłat targowych i za korzystanie z targowiska oraz sprzątaniem i bieżącym 
utrzymywaniem porządku na terenie targowisk w 2008 roku  na Targowisku przy ul. Żwirki 
wykonano n/w prace modernizacyjno-remontowe: 

− zlikwidowano tymczasowe pawilony drewniane przy hali Nr 1 
− przeniesiono namioty i stoły 
• wykonano: 
-    fundamenty pod konstrukcję zadaszenia 
-    montaż stalowej kontynuacji zadaszenia  
-    instalację oświetleniową wiat 
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2.1.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, wodę i gaz 
 
1). W zakresie  zaopatrzenia w energię elektryczną : 
 

W roku 2008  szczególnym nadzorem objęto funkcjonowanie oświetlenia ulicznego oraz 
konserwację i eksploatacji sieci energetycznej . 
 
W okresie sprawozdawczym do celów oświetlenia ulicznego zużyto : 2.456.510      kWh 

 
 

Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia miasta w 2008 roku wykonano: 
  
1)  konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 

 

a) łączna ilość punktów świetlnych                 -   4833 szt. 
b) punkty świetlne będące własnością miasta  -   2 423 szt.    

konserwację prowadzi firma ELWIT   
c) punkty świetlne będące własnością ENERGA''  
     zakład Oświetlenia Sopot sp. z o.o.   -   2 410 szt. 

konserwację prowadzi, „ENERGA''  
zakład Oświetlenia Sopot Sp.  z o.o.,  

                                            
 

2) zadania w zakresie budowy - modernizacji oświetlenia ulicznego: 
 

a)  oświetlenie chodników i ścieżek  w  Parku Miejskim ,  

b) oświetlenie placu zabaw przy ul. Jedności Narodu ( pomiędzy wieżowcami)  

c) oświetlenie  ulic : 
     -  Wybudowanie   
     -  Działkowej  
     -  Kwiatowej   
     -  Głowackiego  
     -  odcinka ulicy Andersena 

 

d) oświetlenie terenu : 
    -  przy ul. Nowowiejskiej 12-14,  
    -  terenów rekreacyjnych przy: ul. Orzeszkowej/Tetmajera; Czerwonego  
       Kapturka oraz Kossaka - Malczewskiego 
     

 

e) modernizację oświetlenia :  
    -  przy ulicy Orkana 2 i 3,  
    -  na boisku przy  ul. Modrzewskiego,  
      - przy przedszkolu na ulicy  Jodłowej 

 

f)  remont oświetlenia: 
     -  przy Al. Zwycięstwa, 
     -  przejętego od PKP Pomorska, Dworzec 

 

g)  oświetlenia trzech  miejsc przejść dla pieszych przy ulicach Bałdowska 
      i 30-go Stycznia (w trakcie realizacji) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 19 

2).  W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - ZEC Sp. z o.o. 
 
 
Zaopatrzenie miasta Tczewa w ciepło realizowane jest poprzez Zakład Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. w 2008 roku  : 
 

1) produkcja ciepła wyniosła                  - 462 696,6 GJ 
2) łączna sprzedaż ciepła wyniosła                - 385 040,29 GJ 
3) zużycie na cele technologii i ogrzewania wyniosła       -     731,7 GJ 
4) straty przesyłowe                                                                 – 70343,61 GJ 
5) zużycie paliw technologicznych przedstawia się następująco 

 
 
 

Lp. Kotłownia Wartość zużycia 
1. KT - 1602 20.363 T 
2. KT - 1702 1.380089 m3 

3. Kotłownie lokalne 118033 m3 

28.032  l 
 
 
 
Ponadto w 2008 r. zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną wartość - 2.408700 zł 
Plan remontów i konserwacji został wykonany w pełnym zakresie, wartość wykonanych robót 
wyniosła -  180619 zł 
Długość sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wyniosła - 45 km 
 
 
3) W zakresie dostarczenia  wody i odprowadzenia  ścieków  
 
 
W okresie sprawozdawczym  ZWiK Sp. z o.o. wykonał następujące zadania inwestycyjne : 
 
Lp. Wykonane zadania inwestycyjne Ilość       - szt. 

Długość  - mb 
1. Sieć wodociągowa 1 161,50 mb 

1 szt. 

 -  Sieć wodoc.  ul. Jasia i Małgosi φ 110 PCW 
-  Przyłącza wodoc. ul. Jasia i Małgosi φ 90 PCW 

243,00 mb 
∑ 60,00 mb  →   7 szt. 

 -  Sieć wodoc.  ul. Czerwonego Kapturka φ 160 PCW 40,00 mb 
 -  Sieć wodoc.  ul. Świętopełka Dokumentacja projektowa 
 -  Sieć wodoc.  ul. Głowackiego φ 110 PCW 95,00 mb 
 -  Sieć wodoc. spinająca od ul. Obrońców Tczewa do                

ul. Armii Krajowej φ 90 PCW 
-  Przyłącza wodoc. ul. Armii Krajowej nr 80 i 78 φ 63 PE 

186,00 mb 
 

∑ 15,00 mb  → 2 szt. 

 -  Sieć wodoc. ul. Księżniczki Dobrawy φ 32 PE 10,00 mb 
 -  Sieć wodoc. ul. Tetmajera φ 110 PEHD  

-  Przyłącza wodoc. ul. Tetmajera φ 63 PE  
300,00 mb 

∑ 17,00 mb  →  2 szt. 

 -  Sieć wodoc.  ul. Orzeszkowej φ 160 PEHD 
-  Przyłącza wodoc. ul. Orzeszkowej φ 63 PE  

80,50 mb 
∑  115,00 mb → 4 szt. 

 -  Komora wodomierzowa przy ul. Głowackiego (dz. nr 20) 1 szt. 
2. Sieć kanalizacji sanitarnej 2 541,00 mb 

 -  Sieć kanal. sanit.  ul. Jasia i Małgosi  φ 200 PCW 
-  Przyłącza kanal. sanit. ul. Jasia i Małgosi φ 200 PCW 

223,00 mb 
∑ 50,00 mb → 7 szt. 

 -  Sieć kanal. sanit. ul. Księżniczki Dobrawy φ 200 PCW 25,00 mb 



 20 

 -  Przyłącze kanal. sanit. ul. Jodłowa (dz. nr 141/1)                       
φ 160 PCW  

30,00 mb  → 1 szt. 

 -  Sieć kanal. sanit. ul. Czerwonego Kapturka φ 200 PCW 
-  Przyłącza kanal. sanit. ul. Czerwonego Kapturka                    
φ 200 PCW 

209,00 mb 
∑ 77,00 mb → 8 szt. 

 -  Kolektor sanitarny A2 (III etap)  
� φ 800 [ul. Nadbrzeżna],  
� fi 600  [ul. Nadbrzeżna/ul. Ceglarska],  
� fi 400  [ul. Gen. Dąbrowskiego],  
� fi 450  [nasyp Park „Czyżykowski”], 
� fi 110  [tłoczny do przepompowni ścieków 

Konarskiego II] .    
Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR . 

1927,00 mb 
850,00 mb 
446,00 mb 
333,00 mb 
265,00 mb 
33,00 mb 

 -  Kolektor sanitarny zbiorczy A2 (IV etap) Dokumentacja projektowa 
 -  Sieć kanal. sanit. ul. Świętopełka  Dokumentacja projektowa 
3. Stacje Uzdatniania Wody 1 szt. 

 -  Motława ,  modernizacja ocieplenia budynków 1 szt. 
4. Oczyszczalnia ścieków 7 szt. 

 -  Modernizacja ocieplenia budynków (bud. socjalny i bud. 
obsługi technicznej) wraz z wymianą okien w bud. 
obsługi technicznej 

2 szt. 

 -  Modernizacja technologii odwadniania osadu oraz 
systemu sterowania napowietrzania ścieków 
� zakup zestawu dozowania polielektrolitu 
� zakup przetwornicy częstotliwości do regulacji 

napędów dmuchaw z silnikami  
� zakup regulacyjnych napędów typu SGR 10.1 

 
 

1 szt. 
1 szt. 

 
3 szt. 

5. Zakupy inwestycyjne 17 szt. 

 -  samochód typu wywrotka 1 szt. 
 -  komputery stanowiskowe 6 szt. 
 -  szafa serwerowa  1 szt. 
 -  oprogramowanie serwera z licencjami 1 szt. 
 -  aplikacje In Touch na 5 stanowisk 5 szt. 
 -  oprogramowanie Kadry/Płace 1 szt. 
 -  mieszadło RW4031 A40/8 EC 1 szt. 
 -  chłodziarka laboratoryjna 1 szt. 

 Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych 3 702,50 mb 
26 szt. 

 
 
Remonty : 
 
Lp. wykonane  zadania remontowe Ilość         - szt. 

Długość   - mb 
1. Roboty drogowe po awariach wodno-kanalizacyjnych Według bieżących potrzeb 
2. Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej 63 szt. 
3. Remont przyłączy wodociągowych wraz z odcinkami sieci 

i węzłami : 
-  remont wodociągu ul. Saperska 5-6 φ 110 PCW 
-  remont przyłączy wod. ul. Saperska 5-6 φ 63 PE 
-  remont wodociągu ul. Wyzwolenia 4 φ 110 PCW 
-  remont przyłącza wod. ul. Wyzwolenia 4 φ 63 PE  
-  remont przyłącza wod. ul. 30 Stycznia 19 φ 40 PE 
-  remont wodociągu ul. Starowiejska (wymiana węzłów 

wodociągowych) 

227,00 mb 
 

29,00 mb 
∑ 27,00 mb  → 2 szt. 

50,00 mb 
12,00 mb → 1 szt. 
42,00 mb → 1 szt. 

4 szt. 
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-  remont przyłącza wod. do budynku  hydroforni               
ul. Malczewskiego φ 160 PEHD 

-  remont przyłączy wod. ul. Czyżykowska nr 99 i szkoła  
φ 32 PE 

12,00 mb 
 

∑ 55,00 mb → 2 szt. 

4. Remont przykanalików i odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z monitoringiem : 
-  monitoring TV sieci kanalizacyjnej  
-  remont kanal. sanit. ul. Saperska 3-4 φ 200 PCW 
-  remont przyłączy kanal. sanit. ul. Saperska 3B,4B,4C                   
φ 160 PCW 

-  awaryjny remont kanal. sanit. ul. Nowowiejska  6-8             
φ 200 PCW 

-  remont przyłącza kanal. sanit. ul. 30 Stycznia 19                  
φ 160 PCW  

-  remont studni kontrolnej ul. Grunwaldzka  
-  remont sieci kanal. deszcz. ul. Rokicka φ 200 PCW 
-  remont kanal. sanit. „metodą rękaw” φ 200 wykładzina 

poliestrowo-filcowa 
-  remont kanal. sanitarnej ul. Rejtana 31 poprzez 

osadzenie studni φ 1200 w miejscu awarii 

537,00 mb 
 

550,00 mb 
31,00 mb 

∑ 40,00 mb → 3 szt. 
 

14,00 mb 
 

46,00 mb 
 

2 szt. 
79,00 mb 
327,00 mb 

 
1 szt. 

5. Naprawa i konserwacja ciągów technologicznych wód 
popłucznych ze stacji uzdatniania wody 

843,00 mb 

6. Remont maszyn, urządzeń, pomp głębinowych, pomp do 
ścieków i środków transportowych 

Według bieżących potrzeb 

7. Remont maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków                    
i przepompowni  : 
-  remont wirówek Noxon  
-  naprawa mieszadła pompującego RCP 5033 
-  wymiana wykładziny transporterów śrubowych w stacji 

odwadniania osadu 
-  remont zwężki do praski przepompowni Czatkowy 
-  remont wirówki DC-20 w stacji odwadniania osadu 
-  remont przepompowni ścieków własnych  

7 szt. 
 

2 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

8. Remont budynków i obiektów ZWiK : 
-  remont zadaszenia komory otwartej SUW Park Miejski 
-  remont pomieszczenia biurowego w budynku 

administracyjnym ZWiK 
-  remont drogi dojazdowej do studni nr 2 i 3 na Ujęciu 

wody Motława 
-  remont drogi dojazdowej do studni K-2 na Ujęciu wody 

Park Miejski 
-  remont przepustu pod drogą do studni nr 2 i 3 na Ujęciu 

wody Motława 
-  remont elewacji budynku portierni na terenie bazy ZWIK  
-  remont pomieszczenia archiwum SUW Motława 
-  remont dachów : Magazyn ZWiK i SUW Park Miejski 
-  remont dachu na budynku dmuchaw oczyszczalni 
-  remont drogi dojazdowej do studni nr 1 na Ujęciu wody 

Motława – II etap 
-  remont drogi dojazdowej do studni K-1 na Ujęciu wody 

Park Miejski 
-  wymiana okien na SUW Park Miejski i w budynku krat 

oczyszczalni, 
-  remont tynków w hali krat przepompowni Czatkowy  

 
1 szt. 
1 szt. 

 
35,00 mb 

 
16,20 mb 

 
20,00 mb 

 
74,38 m2 
1 szt. 

156,00 m2 
230,00 m2 
60,00 mb 

 
16,20 mb 

 
13 szt. 

 
443,00 m2 

9. Remonty odcinków sieci kanalizacji sanitarnej                             
ul. Robotnicza – ul. Partyzantów φ 250 PCW 

12,00 mb 

10. Remont sieci wodociągowej w ul. Bałdowskiej na odcinku 
od ul.  Żeromskiego do ul. Iwaszkiewicza φ 110 PCW 

140,00 mb 
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W 2008 roku produkcja oraz  sprzedaż wody i ścieków przedstawiała się następująco : 
 

 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Wykonanie  
2008r. 

1. Produkcja wody m3 3 138 099 
2. Zużycie na potrzeby własne przed wtłoczeniem                

do sieci 
m3 102 720 

3. Straty wody na ujęciach m3 26 135 
4. Woda wtłoczona do sieci m3 3 009 244 
5. Straty wody w sieci m3 287 709 
6.  Procent strat poz. 5/1 % 9,2 
7. Sprzedaż wody ogółem, w tym : 

-  gospodarstwa domowe 
-  sfera produkcji materialnej 
-  sfera produkcji niematerialnej 

m3 

m3 

m3 

m3 

2 721 398 
2 144 754 
   426 770 
   149 874 

8. Struktura sprzedaży wody 
-  gospodarstwa domowe 
-  sfera produkcji materialnej 
-   sfera produkcji niematerialnej 

% 
% 
% 
% 

100 
78,8 
15,7 
  5,5 

9. Produkcja ścieków ogółem, w tym : 
-  gospodarstwa domowe 
-  sfera produkcji materialnej 
-  sfera produkcji niematerialnej 

m3 

m3 

m3 

m3 

2 621 575 
2 128 505 
    37 082 
   455 988 

10. Struktura sprzedaży ścieków 
-  gospodarstwa domowe 
-  sfera produkcji materialnej 
-  sfera produkcji niematerialnej 

% 
% 
% 
% 

100 
81,2 
14,2 
  4,6 

 
 
 
 
Stan urządzeń wodociągowych na koniec 2008r. przedstawiał się następująco : 
 
 
Długość czynnej sieci wodociągowej : 
1)  magistrala przesyłowa            10,9 km 
2)  rozdzielcza sieć uliczna        113,2 km 
3)  podłączenia do budynków i innych obiektów         42,6 km 
Łączna długość sieci                               166,7 km 
 
 
 
 
Stan urządzeń kanalizacyjnych na koniec 2008r. : 
 
 
1)   Długość sieci kanalizacji deszczowej              52,2 km 
2)   Długość czynnej sieci na ścieki gospodarcze           110,2 km 
3)   Podłączenia do budynków i innych obiektów                    31,2 km 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na ścieki gospodarcze  (2+3 )        141,4 km 
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6) w zakresie  zaopatrzenia w gaz – Pomorska Spółka Gazownicza Sp. zo.o.  
     Rozdzielnia Gazu Tczew 
 
••••  ilość sprzedanego gazu dla:  
 
- odbiorców komunalnych –     8974660 m³ 
- odbiorców produkcyjnych – 11360348 m³ 

 
 
 • wykonane zadania inwestycyjne: 
 
- sieć gazownicza o długości – 1066,5 mb 
- przyłącza gazowe                – 54 szt. o długości 603 mb 
 
 • sieć gazowa: 
 
- gazociągi – 105825 m 
- przyłącza – 51747,7 m – 3378 szt. 
 
Zakłóceń w dostawie gazu dla odbiorców w Tczewie nie było. 

 
 
 

2.1.5. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego 
 
1.  Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej należały: 

 
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, których celem było zapewnienie właściwego gospodarowania 
gminnym zasobem      mieszkaniowym, w tym: 

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

opuszczeniu przez najemcę,     
        - przygotowywanie skierowania do zawarcia umowy najmu przez administratora 

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

budynkach   przeznaczonych do rozbiórki, 
        - przygotowywanie materiałów na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
W 2008 r. przydzielono ogółem 43 mieszkania osobom umieszczonym na listach, z czego: 
 
-    4 z listy rozbiórek,  
-  10 z listy rocznej z 2007 r.,  
-  29 z listy rocznej z 2008 r.,  

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

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

czynszowych w całości lub w ratach), 
• 32 w wyniku dokonania zamiany lokalu mieszkalnego (z tego z urzędu 24, pomiędzy 

lokatorami 8). 
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  W roku 2008  wydano 14 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W 
okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. złożono 33 wnioski o przydział lokalu socjalnego. 
Na dzień 31.12.2008 r. niezrealizowanych pozostało 74 wniosków o przydział lokali 
socjalnych, w tym złożonych przez: 

• osoby prawne    – 7 
• spółdzielnie mieszkaniowe  – 10 
• ZGKZM w Tczewie   – 30 
• osoby fizyczne    – 27 

 
W 2008 roku wypłacono odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego w wysokości 
ogółem  188.585,32 zł, w tym osobom prawnym w wysokości 78.566,54,- zł, osobom 
fizycznym w wysokości 97.463,99 zł, koszty sądowe (w tym koszty opinii biegłych) w 
wysokości 10.375,39 zł, oraz odsetki w wysokości 2.179,40 zł. 

 
         3) W roku 2008 w wyniku zgłoszonych wniosków o przyznanie dodatku                     

mieszkaniowego dla uprawnionych rodzin oraz przygotowywanie w tym zakresie               
decyzji, których wydano 2.458, z czego : 

• 2.170 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 
•    186 o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, 
•      47 o wstrzymaniu wypłat dodatku,  
•      34 o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu dodatku, 
•      17 o odblokowaniu wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego, 
•        3 o wezwaniu do zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, 
•     1 o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

 
 

Ogółem  w 2008 r. wypłacono  13.647 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek 
mieszkaniowy wynosił 168,70 zł. W 2008 r. dodatki mieszkaniowe w 100% obciążały budżet 
miasta. 
 

 

2. Budownictwo mieszkaniowe – utrzymanie zasobów komunalnych: 

 
 
Stan komunalnych zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12.2008r. przedstawiał się 
następująco : 
 
 

 

Komunalne zasoby mieszkaniowe : 

 ilość lokali mieszkalnych     -    2576  
 ilość lokali użytkowych     -        70  
 powierzchnia lokali mieszkalnych    - 117001,50 m2 
 powierzchnia lokali użytkowych    -     6140,60 m2 
  

1) Zasoby gminne w budynkach zarządzanych przez ZGKZM: 

 
 ilość budynków      -       114  
 ilość lokali mieszkalnych     -       785  
 ilość lokali użytkowych     -         35  
 powierzchnia lokali mieszkalnych                -   32182,06 m2 
 powierzchnia lokali użytkowych     -     3765,79 m2 



 25 

 

 a/  w tym budynki 100% Gminy: 
 ilość budynków     -       106  
 ilość lokali mieszkalnych                -       692   
 ilość lokali użytkowych   -         34  
 powierzchnia lokali mieszkalnych  -   29521,68 m2 
 powierzchnia lokali użytkowych     -     3736,58 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  -    2660,38 m2 
 powierzchnia lokali użytkowych  -        29,21 m2 
 
 
 

  2)  Zasoby gminne w budynkach w których powstały Wspólnoty: 
 ilość Wspólnot                  -       260 szt.  
 ilość gminnych lokali mieszkalnych    -     1884 szt. 
 ilość gminnych lokali użytkowych    -         36 szt.  
 powierzchnia lokali mieszkalnych     -   84819,44 m2 
 powierzchnia lokali użytkowych     -     2404,02 m2 
 
 
 

           a/  Zasoby gminne we Wspólnotach zarządzanych przez ZGM: 
 ilość Wspólnot         -       193 szt. 
 ilość gminnych lokali mieszkalnych   -     1647 szt. 
 ilość gminnych lokali użytkowych     -         35 szt. 
 powierzchnia lokali mieszkalnych      -   73874,48 m2 
 powierzchnia lokali użytkowych                   -     2316,24 m2 
 
 
 

           b/  Zasoby gminne we Wspólnotach zarządzanych przez innych  

                Zarządców: 
 ilość Wspólnot    -        67 szt. 
 ilość gminnych lokali mieszkalnych   -      237 szt. 
 ilość gminnych lokali użytkowych    -          1 szt. 
 powierzchnia lokali mieszkalnych   -   10944,96 m2 
 powierzchnia lokali użytkowych   -         87,78 m2 
 
 
 

3) Przejmowanie nowych zasobów komunalnych /nowy budynek/ 
 
      W roku 2008 ZGKZM przejął nowy budynek Armii Krajowej 82 i Nowowiejska 20  

 budynki      –               2 
 mieszkania      –             34 szt.   
 
 

 
 
 



3. Rozbiórki Budynków Komunalnych 
 

Zakład Usług Komunalnych dokonał rozbiórki dwóch oficyn przy ul. Chopina 8, 
oficyny przy ul. Zamkowej 16, rozbiórki budynku gospodarczego przy ulicy 
Zamkowej 19 a i przy ulicy Czyżykowskiej 1. 

 

4. Tczewskie  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego 

 
Rok 2008 był ósmym rokiem działalności Tczewskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powołanego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XVIII/159/2000 z 30.03.2000 roku.   

Na koniec roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 9 580 500 zł i dzieli się na 
19 161 równych niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich 
udziałów jest Gmina Miejska Tczew, która dwukrotnie w ciągu roku – w marcu i 
grudniu dokapitalizowała Spółkę łączną kwotą 400 tys. zł. Kapitał zapasowy wyniósł 
1 127 328,63 zł – wzrost o 4,6%. Wartość aktywów wyniosła 25 595 140,62 zł – 
wzrost o 35,6%. 

Spółka spłaca cztery kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 
roku zadłużenie z tego tytułu wyniosło 8 158 046,15 zł. Miesięczna rata spłaty 
kredytu wynosi 36,6 tys. zł.  

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest 
właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 20 947 m2. Zasób mieszkaniowy to: 214 
mieszkań wybudowanych w systemie budownictwa społecznego o łącznej 
powierzchni użytkowej 10 274 m2; 14 mieszkań w zasobach przejętych z ZGM o 
łącznej powierzchni użytkowej 820 m2. Spółka jest również właścicielem lokali 
użytkowych o powierzchni użytkowej 3049 m2, na które zawarła umowy najmu.  

W 2008 roku działalność Spółki koncentrowała się głównie na 
kontynuowaniu rozpoczętego w 2007 r. przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, 
tj. budowy dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 
w Tczewie z 56 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Budynki ukończone 
zostały 31 października i 5 listopada zostały zasiedlone. Inwestycja sfinansowana 
została ze środków własnych Spółki pochodzących z partycypacji i kaucji 
wpłaconych przez przyszłych najemców mieszkań z wynajmu lokali użytkowych, 
aportu pieniężnego Gminy Miejskiej oraz z kredytu  z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego. 

W trakcie realizowania budynków Towarzystwo pracowało nad koncepcją 
inwestycyjną na lata 2009-2010. Rozważane było podjęcie przez TTBS budownictwa 
komercyjnego jako podstawowego źródła zdobycia środków finansowych na kolejne 
budynki budowane w systemie budownictwa społecznego. W tym celu w kwietniu 
2008r. Zarząd wystąpił do Rady Miejskiej w Tczewie o bezprzetargową sprzedaż 4 
tys. m2 gruntu pod budynek o 47 mieszkaniach. Decyzję o możliwości wykupu 
gruntu Spółka otrzymała w grudniu 2008 r. Wobec panującej w tym czasie 
dekoniunktury na rynku mieszkań deweloperskich i wysokiej ceny gruntu, zamiar 
budowy mieszkań na sprzedaż upadł. 

Szukając sposobu na kontynuację budownictwa społecznego Zarząd Spółki 
opracował kilka wariantów. Dokonane wyliczenia dowiodły, że w aktualnej sytuacji 
TTBS nie jest w stanie budować kolejnych mieszkań ze środków własnych bez 
finansowego wsparcia Gminy Miejskiej. Wysokość kolejnych kredytów jest 
ograniczona możliwością ich późniejszej spłaty.  

Na przestrzeni roku Zarząd udoskonalał organizację Spółki, racjonalizował 
zatrudnienie do aktualnych potrzeb i możliwości oraz doskonalił metody 
administrowania zasobami mieszkaniowymi i nieruchomościami. 

Towarzystwo przy finansowym udziale najemców lokali wykonało szereg 
remontów lokali użytkowych oraz parkingu ( dotyczy to w szczególności 
nieruchomości przy ul. Rokickiej 16, gdzie wykonano ocieplenie dachu oraz 
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wymianę pokrycia, wymieniono 70% okien, wyremontowano pomieszczenia na II 
piętrze oraz w połowie na I piętrze i na parterze). Ponadto przebudowano parking, 
uzyskując dodatkowo 28 miejsc parkingowych a wokół budynku dokonano nasadzeń 
drzew i krzewów. 

W nieruchomości przy ulicy Podmurnej 11 wykonano adaptację stolarni na 
lokal biurowy o powierzchni ponad 70 m2, częściowo wymieniono instalację c.o. oraz 
wyremontowano pomieszczenia NSZZ Solidarność. 

Wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach TTBS są wynajęte. 
W 2008 r.  wystąpiły drobne problemy zaległości czynszowych, na które  Zarząd 
zareagował zdecydowanie – wysyłając upomnienia do  najemców i naliczając 
stosowne kary. 

 W trakcie roku 2008 dokonane zostały przeglądy gwarancyjne budynków 3, 
4, 5 i 6. Zauważone usterki zgłoszono wykonawcy. 

 
 

Za 2008 r. wynik bilansowy Spółki TTBS  jest następujący: 
 
 
-  Przychody z działalności  1 491 670,80 zł  dynamika  14,4% 
-  Koszty działalności  1 374 048,97 zł  dynamika  9,5% 
-  Zysk netto  117 621,83 zł  dynamika  139,8% 
 
 

W stosunku do roku ubiegłego wszystkie wskaźniki rentowności uległy 
poprawie: 

 
 

-  rentowność majątku z  0,25 do 0,45% 
-  rentowność kapitału własnego  z  0,51 do 1,09% 
-  rentowność sprzedaży  z  4,20 do 8,31% 
 
 
Stopa zadłużenia Spółki jest prawidłowa i wynosi 37,59%.  
Majątek TTBS finansowany jest tylko w 42,3% kapitałami własnymi. Główne 
przychody finansowe TTBS pochodzą z czynszów za najem mieszkań i przy 
zachowaniu ich bieżących, terminowych wpływów nie istnieją żadne okoliczności na 
zagrożenia kontynuowanie przez Spółkę działalności. 

 

2.1.6. W zakresie dróg ulic oraz organizacji ruchu drogowego 

 
1.  W 2008 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 dokonano  odbioru   zadań  po ich  wykonaniu, 

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

1) kontrolowaniem  zatwierdzonego  oznakowania robót,  metod  ich  
wykonywania  i terminowości zajęć, 
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2) uzgadnianiem   dokumentacji   projektowych    takich   jak : wodno -  
kanalizacyjnych, elektrycznych,  telefonicznych , gazowych , drogowych 
, oraz  ogólno – budowlanych, 

3) udziałem  we  wprowadzeniach  i  odbiorach  robót  inwestycyjnych  
prowadzonych na terenie  miasta przez różnych gestorów sieci, 

4) kontrolą spraw związanych z bezpieczeństwem  ruchu drogowego oraz 
jego organizacją w mieście, 

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

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

 
  
3. Ponadto realizowano zadania przewidziane na 2008 rok w ramach 

planowych  zadań   inwestycyjnych  i  remontowych,  w  tym w  
        szczególności : 
 

 
1. Modernizację układu komunikacyjnego na odcinku od węzła w Stanisławiu do 

Mostu Tczewskiego 
 

Ze względu na mniejsze niż przewidywano środki  finansowe jakie można 
pozyskać w ramach dofinansowania w RPO WP na tę inwestycję, Urząd 
Marszałkowski jako beneficjent ograniczył zakres inwestycji  do  przebudowy 
odcinka układu komunikacyjnego od  Stanisławia do skrzyżowania z ul. Armii 
Krajowej (w tym budowa nowego wiaduktu i nowego przejazdu kolejowego w 
ul. Jagiellońskiej). 
I na ten odcinek Zarząd Dróg Wojewódzkich posiada dokumentację projektową, 
a  na odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do Alei Solidarności 
dysponuje koncepcją projektową. 
Szacunkowy koszt  inwestycji wynosi 70 mln zł.  Samorząd Województwa 
Pomorskiego planuje złożyć projekt do drugiego konkursu dla działania 4.3 RPO 
WP w terminie do dnia 29 maja 2009 roku. Realizacja nastąpiłaby w latach 2010-
2012. Poziom dofinansowania UE wynosiłby 50% . Wkład krajowy wynoszący 
również 50 % stanowiłby koszt Województwa. 
 
W zakresie przebudowy ul. Jagiellońskiej, która nie zostanie objęta 
dofinansowaniem z UE,  Samorząd Województwa Pomorskiego przychylił się do 
wniosku Prezydenta Miasta Tczewa i zadeklarował przeprowadzenie tej 
inwestycji w 2010 roku ze środków własnych Miasta i Województwa. 
Szacunkowy koszt zadania wyniósłby około 15 mln zł. 
Proponowany udział stron wynosiłby 2/3 po stronie miasta (10 mln zł)  i 1/3 po 
stronie województwa (5mln zł) . Środki te winny być ujęte w budżetach 
samorządów na 2010 rok. 
Dokumentację projektową wykona własnym staraniem i za własne środki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich , który będzie jednocześnie inwestorem obu zadań. 
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego  będzie leżała wyłącznie po 
stronie Powiatu i Miasta.  
Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 12 mln zł.  
Starostwo Powiatowe w Tczewie  planuje ubiegać się o dofinansowanie ze 
środków budżetu Państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. 
Istnieje również  realna możliwość pozyskania dofinansowania z Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Starostwo Powiatowe w Tczewie zleciło wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy wiaduktu w ul. Wojska Polskiego. Dokumentacja ma być gotowa do 
dnia 30.03.2009 r. 
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2.  Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej” 
 

W roku 2008 przebudowany został  odcinek ul. Rokickiej od skrzyżowania z 
Aleją Kociewską do granic miasta (z wyjątkiem wiaduktu).  
Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. 

 
3. Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej 
 

Zadanie obejmowało swym zakresem rozpoczęcie budowy układu drogowego 
wraz z uzbrojeniem w sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej oraz 
sieć wodociągową. Wybudowano skrzyżowanie łączące układ dróg osiedla z ul. 
Czatkowską (około 180 mb ul. Czatkowskiej ), wykonano też około 430 mb 
nawierzchni drogowej wraz z miejscami postojowymi wewnątrz osiedla. 
Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe jakie zaistniały w trakcie 
prowadzenia budowy został podpisany aneks do umowy wydłużający termin 
realizacji ostatniego etapu do dnia 15.01.2009 r. Zadanie zostało ujęte w 
wydatkach niewygasających. 
Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. 

 
4. Przebudowa dróg: ul. Czerwonego Kapturka , ul. Jasia i Małgosi , ul. 

Tetmajera, ul. Starowiejskiej, ul. B.Chrobrego, ul. Księżniczki Dobrawy 
dojazd do bloków mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia, dojazd do bloków 
mieszkalnych  przy ul. Saperskiej, przebudowa  pętli  autobusowej  przy ul. 
Konarskiego, budowa parkingu przy ul. Kubusia Puchatka 

 
-budowa nawierzchni Czerwonego Kapturka 
 
Wybudowana została droga o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżka 
rowerowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy. Łączna długość 
wybudowanego odcinka ulicy wyniosła 209 mb. 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 
-budowa nawierzchni ul. Jana i Małgosi 
 
Wybudowana została droga o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżka 
rowerowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy. Łączna długość 
wybudowanego odcinka ulicy wyniosła 251 mb. 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 
 
-przebudowa dojazdów do bloków mieszkalnych przy ul Wyzwolenia 
 i ul. Saperskiej 
 
Przebudowane zostały nawierzchnie drogowe, chodniki, powstały nowe miejsca 
postojowe-wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej.  
Łącznie wyremontowano 436 mb dróg przy ul. Saperskiej oraz 288 mb dróg przy 
ul. Wyzwolenia. Powstało około 50 miejsc postojowych przy drogach 
dojazdowych do ul. Saperskiej i  około 68 miejsc postojowych przy drogach 
dojazdowych przy ul. Wyzwolenia. 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 
 
-przebudowa ul. Księżniczki Dobrawy 
 
Wybudowana została droga o nawierzchni z kostki betonowej wraz z 
odwodnieniem  o długości około 230 mb. Zadanie wykonano w terminie 
umownym. 
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-budowa parkingu przy ul. Kubusia Puchatka  
 
Wybudowany został parking dla samochodów osobowych o nawierzchni około 
150 m2 z kostki betonowej 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 
 
-przebudowa ul. Tetmajera 
 
Przebudowana została  ulica Tetmajera, została ona połączona z ul. Ceglarską. 
Zastosowano nawierzchnię z kostki betonowej. Powstały nowe miejsca 
postojowe, przebudowano chodniki, wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy, 
przebudowano wodociąg i sieć gazową.  
Łączna długość przebudowywanej ulicy wynosiła około -376 mb 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 
 
-przebudowa pętli autobusowej przy ul. Orzeszkowej 
 
Łączna powierzchnia objęta przebudową wyniosłą około-1788 m2. Zakres 
inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, budowę 
odwodnienia i kanalizacji deszczowej. 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 
 
-przebudowa ul. Starowiejskiej 
 
Wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna, nowe chodniki o nawierzchni 
z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Łączna długość  
przebudowanej ulicy wyniosła 466 mb. 
Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego zakończenia zadania. Naliczono 
kary umowne. 
 
-przebudowa ul. B.Chrobrego 
 
Przebudowana została ulica o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami o 
nawierzchni z kostki betonowej  o łącznej długości 525 mb. Wybudowano też 
oświetlenie. 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 

 
5. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg 
 

Wykonana została dokumentacja projektowa następujących ulic: 
układ drogowy przy ul. Jagiellońskiej, ,ul. Topolowa i Jodłowa, ul. Jedności 
Narodu (boczna do ZSE),ul. Żeglarska, ul. Obrońców Tczewa, ul. Andersa, 
ponadto  zostało   zaprojektowane  zagospodarowanie  terenu  w  niecce  przy ul. 
Jedności Narodu. 
Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. 
Ze względu na obszerny zakres projektowy weryfikacja dokumentacji zakończyła 
się w 2009 roku, stąd  też zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających. 

 
6. Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie 

Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał z dużym opóźnieniem na 
początku roku 2008 pozostałe części składowe zleconej dokumentacji.  

 
Dokumentacja ta podlegała sprawdzeniu przez  zespół  inżynierów posiadających 
uprawnienia do projektowania w poszczególnych branżach. 
W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji projektowej,  stwierdzono liczne 
istotne dla  realizacji inwestycji  braki lub wady, o czym powiadomiono 
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projektanta. Część z tych braków lub wad  została poprawiona lub usunięta, 
pozostała część do końca 2008 roku nie została poprawiona. Trwają w dalszym 
ciągu negocjacje w celu uzyskania od projektanta  dokumentacji projektowej w 
oparciu, o którą byłoby możliwe zarówno pozyskanie środków finansowych na 
realizację inwestycji, jak również zrealizowanie inwestycji. 
W związku z powyższym nie można było zapłacić za dokumentację w roku 2008 
i zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających. 

 
7.  Budowa systemu ścieżek rowerowych „Szlak Grzymisława” 
 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych.  
Na wniosek zamawiającego rozszerzono zakres  prac projektowych i wydłużono 
czas  realizacji zamówienia do dnia 29.02.2009 r. 
Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających.  

 
8. Budowa ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Nad Wisła i ul. 

Nadbrzeżną 
 

Wybudowany został ciąg pieszy  oraz ścieżka rowerowa  o nawierzchni z kostki 
betonowej o długości około 330 mb. W zakres zadania wchodziła również 
budowa oświetlenia. 
Zadanie wykonano w terminie umownym. 

 
9. Ścieżka rowerowa pomiędzy Mostem Tczewskim i Mostem Knybawskim 
 

Wykonana została koncepcja projektowa ścieżki rowerowej  zgodnie z terminem 
w dniu  15.12.2008 r. 
Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających. 

 
10. Dokumentacja na wykonanie pomostu pływającego dla wioślarzy projekt 

„Pętla Żuław” 
 

Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających. Niestety pomimo 
skierowania zapytań do kilku biur projektów nie było oferentów chętnych do 
wykonania zlecenia. Do końca roku trwały rozmowy z różnymi projektantami 
odnośnie udzielenia zlecenia. Ostatecznie ofertę na wykonanie dokumentacji 
złożyło jedno biuro projektowe. Podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 
15.05.2009 r. 

 
 
11. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej „Berlin-Kaliningrad Kłajpeda” w 

Tczewie 
 

Zadanie zostało zakończone , odebrane i przekazane do użytkowania. Rozliczono 
inwestycję , uzyskano refundację poniesionych kosztów zgodnie z umowa o 
dofinansowaniu. Przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą  nie 
wniosła  uwag. 

 
12. Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte w związku z planowanym, 

projektem „Dom  Przedsiębiorcy w Tczewie” 
 

Zaktualizowano dokumentację projektową. Wykonano studium wykonalności.  
W dniu 01.12.2008 r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach 
RPO w działaniu 1.5.1 
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13. Dokumentacja  projektowa na budynek użyteczności publicznej na osiedlu 
Górki 

 
Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną oraz analizę zapotrzebowania na 
funkcję niezbędną dla obsługi obszaru osiedla Górki obejmująca docelowo 
zabudowę istniejącą i projektowaną. 
Koncepcja została wykonana w terminie umownym. 

 
14. Remont budynków gminnych , w których znajduje się NZOZ 
 

Zakończono  roboty budowlane związane z wykonaniem  podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych do przychodni „Medipol” przy ul. Jagiellońskiej 29 oraz do 
przychodni „Medipol” przy ul. Armii Krajowej. 
Ze względu na warunki pogodowe wykonawca nie wykonał podjazdów w 
terminie umownym do dnia 10.12.2009r. , stąd też wydatki zostały ujęte jako 
niewygasające. 
Zadanie zostało wykonane i zapłacone w dniu 12.02.2009r. Wykonawca nie 
dotrzymał terminu umownego, w związku z czym naliczone zostały kary 
umowne w wysokości 10.473,30 zł.  
Ze względu na ograniczone środki finansowe nie zrealizowano trzeciego z 
zaplanowanych podjazdów do NZOZ Czyżykowo przy ul. Konarskiego 15. 
 

15. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 
 

Dokończenie zadania z roku 2007 (zadanie wieloletnie). 
Prace budowlane zostały zakończone, budynek został odebrany ,uzyskał 
pozwolenie na użytkowanie. 
Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. 

 
16. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nowowiejskiej 
 

Wykonany został budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej -855,8 m2 z 18 
lokalami mieszkalnymi. Ponadto wybudowano drogę dojazdową z odwodnieniem 
, oświetleniem oraz miejscami postojowymi na 19 miejsc.  
Zadanie  zostało wykonane w terminie umownym. 

 
17. Dokumentacja projektowa na budynki mieszkalne przy ul. Prostej 
 

Wykonana została dokumentacja projektowa na 8 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni 
użytkowej 8176 m2 i 144 mieszkaniami. 
Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. 

 
 
18. Wykonanie koncepcji projektowej budowy nowego biurowca Urzędu 

Miejskiego 
 

Koncepcja nie została w 2008 roku zakończona. Aby osiągnąć oczekiwany efekt 
projektant zmuszony był wykonać na wniosek zamawiającego  wiele 
dodatkowych propozycji rozwiązań architektonicznych, co wydłużyło czas 
realizacji na początek 2009 roku. 
Zadanie zostało ujęte w wydatkach  niewygasających, zostało już wykonane i 
zapłacone. 
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19. Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12 
 

Wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne  o sztucznej nawierzchni wraz z 
odwodnieniem nawierzchni i oświetleniem płyty boiska . Powstały dwa boiska do 
gry w koszykówkę, boisko do siatkówki oraz boisko do gry w piłkę ręczną. 
Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. 

 
20. Izolacja fundamentów i odprowadzenie wód opadowych z terenu Szkoły 

Podstawowej Nr 5 
 

Wykonano izolację pionową przeciwwodną ścian fundamentowych i 
piwnicznych, oraz kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z 
terenu szkoły. 
Zadanie  zostało wykonane w terminie umownym. 
 

21. Wykonanie dokumentacji technicznej na remonty w placówkach 
oświatowych  w  2009 r. 

 
Wykonano dokumentacje na remont dachu w SSP Nr2 , remont korytarza II 
piętra wraz z wymianą instalacji elektrycznej w SP 10, remont posadzek w 
korytarzach budynku SP 12, adaptacja poddasza w przedszkolu Nr 9 na salę 
dydaktyczną.   
Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie umownym.  
Wykonano również projekt na dostosowanie budynku przedszkola Nr 9 do 
zgodności z przepisami p. poż.  Zadanie  zostało wykonane w terminie umownym 

 
22. Budowa szatni i auli przy Gimnazjum Nr 1 w Tczewie 
 

Zadanie dwuletnie (2008-2009). Termin realizacji upływa  dnia 15.06.2009 r. 
Na koniec roku 2008 wykonano stan surowy  zamknięty  budynku. 

 
23. Dokumentacje projektowe na : 
 
 
      -  rozdział sieci oświetlenia ulicznego na terenie os. Bajkowego 
 

W dniu 03.07.2008 r. podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji z 
terminem realizacji do 30.11.2008 r. 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. 

 
      -  wykonanie fontanny na Pl. Hallera 
 

Zadanie wprowadzone w korekcie budżetu. Podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji upływa dnia 
20.04.2009 roku. 
Zadanie ujęte w wydatkach  niewygasających. 
 
 

     -   wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim 
 

Ze względu na brak ofert na wykonanie dokumentacji fontanny  nie została ona 
wykonana w 2008 roku. 
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24. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia  Aquaparku na terenie 

Działek Staszica. 
 
      Zadanie wykonano w terminie umownym. 
 
25. Rewitalizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych 
 

Wykonana została inwentaryzacja architektoniczna budynków przy ul. Chopina 
33 i ul. Mickiewicza 18 .  

 
26. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy  
     ul. Bałdowskiej 
 

Wykonano aktualizację dokumentacji,  została ona wykonana w terminie. 
 

27. Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni przy ul. Ceglarskiej. 
 

Wykonana została dokumentacja projektowa boiska.  
Ogłoszony przetarg na wykonanie nawierzchni został unieważniony. Kwota 
przeznaczona na realizację zadania w 2008 roku została ujęta w wydatkach 
niewygasających. Przetarg został ponownie ogłoszony.  

 
28. Budowa Kociewskiego Aktywnego Wypoczynku „Kanonka” w Tczewie 
 

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania nie będzie składany, stąd 
realizacja zadania została odłożona w czasie. 

 
29. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 

2012” – Szkoła Podstawowa Nr 11 
 

Wykonana została  dokumentacja projektowa  boisk.   
Wybudowano zgodnie z programem boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, 
boisko do siatkówki, do koszykówki, budynek socjalny wraz z przyłączami, 
oświetlenie boisk. 
Inwestycja nie została jeszcze ostatecznie rozliczona z uwagi na to, iż 
wykonawca nie usunąłusterek. Zadanie zostało ujęte w wydatkach  
niewygasających. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego . Zostały 
naliczone kary umowne. Ostateczne rozliczenie ma nastąpić do końca kwietnia 
2009r. 

 
30. Wykonanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej w budynku głównym Urzędu 

Miejskiego 
 

Wykonana została izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma ścian piwnicznych.  
Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym. 

 
31. Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 8 
 

Remont budynku mieszkalnego obejmował swym zakresem : 
wymianę konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych ścian podziemia, rozbiórkę i uzupełnienie fragmentów 
ścian wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę tynków i podłóg, 
wyposażenie mieszkań w urządzenia sanitarne, wykonanie schodów terenowych.  
Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego wykonania zadania, naliczono 
kary umowne. 
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32. Remont budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 11 
 

Remont budynku mieszkalnego obejmował swym zakresem: docieplenie  ścian 
zewnętrznych, wykonanie izolacji termicznej dachu ,prace elewacyjne, remont 
pokrycia dachu, częściową wymianę stolarki, wykonanie  izolacji 
przeciwwilgociowej ścian podziemia, wymianę instalacji elektrycznej w 
mieszkaniach, naprawę części tynków i podłóg, malowanie mieszkań. 
Całość prac za wyjątkiem wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach 
została wykonana.  
Wydatki były ujęte jako niewygasające. 

 
33. Remont budynku komunalnego przy ul. Lecha 9 
 

Remont budynku mieszkalnego obejmował wymianę konstrukcji i pokrycia 
dachu , wykonanie schodów do piwnic, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
ścian piwnic, częściową wymianę stolarki , wykonanie docieplenia ścian 
zewnętrznych , wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach, naprawę części 
tynków i podłóg. 
Zadanie  zostało wykonane w terminie umownym. 

 
34. Remont budynku Straży Miejskiej 
 

Wykonano nowe instalacje elektryczne i teletechniczne , nowe instalacje wodno-
kanalizacyjne, skuto stare tynki i wykonano nowe, położono nowe okładziny 
ceramiczne, wykonano nowe podłogi, wyremontowano miejscami połać 
dachową, wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych. 
Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. 
 

35. Wykonanie badania technicznego i dokumentacji technicznej na remont 
budynku przy Placu  Św. Grzegorza 

 
Wykonana została inwentaryzacja budowlano-architektoniczna wraz z oceną 
stanu technicznego budynku oraz oszacowanie kosztów remontu .  
Dokumentacja wykonana została w terminie umownym. 

 
36. Remonty w placówkach oświatowych : 
 
      1)  w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 : 
 
      - remont drogi dojazdowej wraz z ułożeniem chodnika  
 

Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. 
 
      - remont łazienek  
 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.  
 
2) w Szkole Podstawowej Nr 8 : 
 

      - wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły  
 

Wykonano dokumentację projektową  instalacji hydrantowej.Dokumentacja 
została przekazana szkole. Zadanie zostało wykonane na zlecenie szkoły. 
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3) w Szkole Podstawowej Nr  10 : 
 

      - remont korytarza II piętra  
 

Zadanie  zostało wykonane w terminie umownym. 
 
 4) w Szkole Podstawowej Nr  12 : 

 
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont sali gimnastycznej  
 
Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. 

 
      5) w  Gimnazjum Nr 2:  
 
      - wykonanie ogrodzenia od ul. Mostowej oraz wykonanie izolacji ścian 

fundamentowych  
 
      - remont podłóg   
 
      - remont podłóg holu na parterze  
 

W/w. zadania  zostały wykonane w terminie umownym. 
 
      - wykonanie dokumentacji projektowej  na remont dachu  
 

Wykonawca nie wykonał dokumentacji w terminie umownym. Zostały naliczone 
kary umowne. 
 
 
6)  w  Przedszkolu Nr 9 : 
 

      - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
 

Dokończenie remontu w zakresie wymiany instalacji c.o. rozpoczętego w 2007 
roku.  
Zadanie  zostało wykonane w terminie umownym. 
 

Informacja z realizacji inwestycji i ważniejszych zadań remontowych stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.  

 
 
 
2.1.7.  Lokalny Transport Zbiorowy 
 
 

W wyniku ogłoszonego w 2000r. przez Urząd Miejski przetargu na świadczenie 
usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w 
Tczewie zawarto z przewoźnikiem - obecnie ZKM VEOLIA Transport Tczew Sp. z 
o.o. umowę na okres od 1.01.2001 do 31.12.2008r.  

 

Zgodnie z art. 16.1. w/w umowy ZKM Veolia Transport Tczew Sp. z o.o. 
przedstawił  informacje i wskaźniki dotyczące zakresu wykonywania umowy za 2008 
rok.  

W niniejszym sprawozdaniu  wykorzystano dane z opracowania przewoźnika, 
ujęte w piśmie ZKM Veolia Transport Tczew Sp. z o.o. - znak: L.dz. WO/317/09  z 
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dnia 05.02.2008r., zawierającym informacje i wskaźniki dotyczące wykonywania 
umowy za rok 2008r. 

 
Po analizie materiału przedstawionego przez ZKM VEOLIA Transport Tczew 

Sp. z o.o., dotyczącego zakresu wykonywania umowy za 2008 rok wynika, że : 
 
1)  suma kilometrów wykonanych w 2008 roku - zgodnie z umową o świadczenie 

usług transportu zbiorowego…wyniosła: 2.752 642 km,  co w stosunku do 
średniorocznej wielkości ujętej w specyfikacji przetargowej, tj. 2.890.067 km 
stanowi wykonanie w wys. 95.24 %.  

 

2)  analizując ilość wykonanych kilometrów - w układzie narastającym – przez okres 
trwania umowy (tj. przez okres 8 lat) - która wyniosła: 22.012.055 km (przy 
rozliczaniu tej wartości z okresu trwania umowy rozbieżność nie może 
przekroczyć ± 5 %)  w stosunku do średniorocznej ilości tzw. wozokilometrów  
tj. 2.890.067 km, ujętej w specyfikacji przetargowej stwierdzono, że: 
• średnia ilość wozokilometrów stanowiłaby wielkość:          22.001.338 km  
• minimalna ilość wozokilometrów (-5 %) mogłaby wynieść:21.965.509 km 
• maksymalna ilość wozokilometrów  (+ 5 %):                       23.120.536 km  
• rzeczywista ilość wykonanych wozokilometrów                  22.059.601 km 

a zatem wykazane przez przewoźnika sumarycznie wykonanie wozokilometrów 
zbliżone jest  do dolnego stanu i stanowi  95,41 % . 
 

W ramach nadzoru nad  komunikacją miejską ze strony Urzędu dokonano 
następujących działań: 
 

1) zgodnie z umową - na wniosek ZKM Veolii Transport Tczew - dokonano 
waloryzacji  kwoty refundacji na rok 2008 o wskaźnik inflacji opublikowany 
przez Prezesa GUS w wys. 2,5 %. W związku z powyższym zawarto aneks Nr 
6/2008 z dnia 20 maja 2008r. do umowy o świadczenie usług transportu 
zbiorowego w mieście Tczewie na kwotę wynikającą z przeliczonej waloryzacji 
tj. 2.113.980 zł. 

 
Ponadto w 2008 roku : 
1) za pośrednictwem ZUK ustawione zostały ławki na przystankach autobusowych 

przy ul. Zamkowej i 30 Stycznia. 
2) ustawiliśmy 5 wiat przystankowych przy: 

- Cmentarzu Komunalnym ul. Rokicka,  
- ul. Jagiellońskiej,  
- Al. Solidarności (przy Nomi),   
- ul. 30 Stycznia, 
- ul. Czatkowska 

Działania te poprzedzone były wystąpieniem do właścicieli lub zarządców dróg 
krajowych i autostrad oraz dróg powiatowych celem uzyskania właściwych 
uzgodnień i zezwoleń na ustawienie wiat przystankowych, 

3)  wyrażono zgodę na wprowadzenie zmiany zakresu usług transportowych, 
polegających na zmianie rozkładów jazdy, 

4)  przekazano przewoźnikowi do wyjaśnienia i ustosunkowania się uwagi i 
propozycje mieszkańców dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, w 
wyniku czego dokonano niewielkiej korekty rozkładu jazdy, 

5) dokonano analizy ilości kursów ujętych w rozkładzie jazdy w okresie jesienno-
zimowym w stosunku do istniejącego rozkładu jazdy, w wyniku której 
stwierdzono łączne zmniejszenie o 5 kursów  (na powyższe wyrażono zgodę pod 
warunkiem nie powodowania naruszenia warunków zawartej umowy na 
przewozy), 

6) rozliczono szkody w wyniku aktów wandalizmu, wynikające z wybicia 49 szyb 
we wiatach autobusowych na podstawie 40 powiadomień na piśmie 
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skierowanych przez ZKM Veolia Transport Tczew do Komendy Powiatowej 
Policji i Straży Miejskiej. Z porównania do roku 2008 straty wynikające z aktów 
wandalizmu uległy zmniejszeniu o   21,6 %, wybito o 34 szt. szyb mniej. 

 
Dodatkowo w 2008 r.  
 
1) odnowiony został  tabor, zgodnie z planem inwestycyjnym – przewoźnik w 

miesiącu grudniu 2008 r. zakupił 2 nowe  autobusy 12 metrowe marki Mercedes-
Benz Conecto LF, 

2)  przebudowaliśmy pętlę autobusową na Czyżykowie (lipiec-wrzesień 2008 r.), 
3) wybudowaliśmy nową zatokę przy ulicy Nowowiejskiej i Łąkowej, 
4) wyremontowaliśmy  2 zatoki  przy ulicy 30-go Stycznia, 
 Ponadto: 
Nastąpiły utrudnienia przy realizacji linii 50 w związku z przebudową drogi nr 1 na 
odcinku Tczew- Miłobądz ( kwiecień-czerwiec 2008) oraz Pszczółki-Pruszcz ( lipiec-
grudzień 2008). 
Pewne zakłócenia nastąpiły też w związku ze strajkiem pracowników ZKM VEOLIA 
TRANSPORT Tczew w dniu 31.01.2008r. w godzinach 9:00 do 11:00. 
 
Należy też podkreślić, że  przewoźnik aktywnie zaangażował się  w życie lokalne 
miasta. (festiwal „Zdarzenia”, Dni Ziemi Tczewskiej, Dzień dziecka, Mikołajki, 
Walentynki, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomoc w organizacji 
Wigilii Tczewskiej). 
 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje i wskaźniki dotyczące 
zakresu wykonywania umowy za rok 2008 ( w oparciu o sprawozdanie ZKM Veolia 
Transport Tczew z dnia 05.02.2009r.)  

 
Kilometry wykonane ogólnie  2 786 657 w tym: 

a) obsługa 13 linii                                                               -   2 632 622 km 
b) dojazdy liniowe i przejazdy techniczne autobusów       -      120 020 km  
c) obsługa wynajmów (km nie związane z Umową)           -        16 722 km 

 
Suma kilometrów wykonanych w roku 2008 (punkt a i b) wyniosła: 2 752 642 km 
 

 Linie autobusowe 
Kursy liniowe 
planowane 

kursy stracone kursy liniowe wykonane 

1 40.465 187 40.278 
2 11.423 5 11.418 
3 72.488 86 72.402 
4 23.328 16 23.312 
6 29.152 9 29.143 
7 13.166 6 13.160 
8 36.907 91 36.816 
9 17.124 9 17.115 
10 11.216 6 11.210 
14 5.500 5 5.495 
19 12.624 5 12.619 
50 24.957 38 24.919 
01 3.574 0 3.574 

szkoła nr 10 192 0 192 
60 16 0 16 
70 76 0 76 

razem 302.208 463 301.745 



 39 

 
       
       Zgodnie z zapisami Porozumienia Wspólników przewoźnik dokonać miał 
zakupów inwestycyjnych i spowodować, by średni wiek środków transportu 
miejskiego, przy pomocy których Spółka świadczy usługi transportu zbiorowego na 
podstawie umowy  o świadczenie usług na terenie miasta Tczewa z dnia 21.12.2000r. 
wynosił nie więcej niż  8 lat, do czasu obowiązywania umowy. Obecny  średni wiek 
autobusów jest niższy od ustalonego w umowie i wynosi 6,75 lat. 
     W latach 2001-2007 Spółka dokonała zakupów autobusów na łączną kwotę ponad 
16,18 mln zł. W przedstawionym Miastu w 2008 roku Raporcie Inwestycyjnym 
Spółka wykazała realizację wszystkich podjętych wcześniej zobowiązań. 
 

 

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 2008/09 szkół podstawowych i gimnazjów, 
- analizowano oraz zatwierdzono, przedstawione przez dyrektorów placówek, 

projekty organizacyjne szkół, przedszkoli oraz Centrum Edukacji Dorosłych 
na rok szkolny 2008/09, 

- 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, 

- na okres od stycznia do czerwca 2008 r. wydano 967 pozytywnych decyzji                           
w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym natomiast na okres 
od września do grudnia 2008 - 682 pozytywnych decyzji, w tym 1 zasiłek 
szkolny oraz 115 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 2008/09 (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,  

      - nauczania indywidualnego  w szkołach podstawowych i gimnazjach, 
-  rozliczono dotację na realizację „Rządowego programu wspierania 

powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja 
i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych” program „Dodatkowe zajęcia logopedyczne wspierające 
rozwój mowy dzieci i klas  „O” z przedszkoli oraz uczniów klas O-III ze szkół 
podstawowych”, 

-  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” dla 188 uczniów, 
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- realizowano w 2008 r. 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 m.in. podpisano 
porozumienia i rozliczano koszty. 

- przygotowano informacje zbiorcze dotyczące realizacji Rządowego programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywania” w 2008 r. w przedszkolach, szkołach 
podstawowych     i gimnazjach, 

- przygotowano informacje na temat organizacji i wdrożenia zajęć gimnastyki 
korekcyjnej realizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Tczew, 

 
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 – 3 
nauczycieli, 

- prowadzono sprawy związane z przyznaniem nagród Prezydenta  Miasta 
Tczewa dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymało 13 nauczycieli, 

- wspólnie z organem nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty 
Delegatura w Tczewie dokonano oceny pracy dyrektorów: Szkoły 
Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Centrum Edukacji 
Dorosłych,  

- wystawiano 58 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom 
zatrudnionym w poprzednich strukturach organizacyjnych oświaty na 
podstawie dokumentów znajdujących się w archiwach Urzędu Miejskiego, 

- prowadzono sprawy związane z organizacją przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora następujących placówek: Szkoły Podstawowej Nr 10 
oraz Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, 

 
3) w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych: 
 

- realizowano sprawy związane z przyznaniem stypendiów uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjów, dokonano podziału środków finansowych na 
stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe pomiędzy szkoły 
podstawowe i gimnazja, 

- przyznano 4 nagrody Prezydenta za wybitne osiągnięcia w nauce i 
artystyczne na podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, 

- prowadzono sprawy związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa m.in. zorganizowano szkolenie dla członków MRM i wyjazd do 
Sejmu RP,   

- dokonano zestawienia jednostkowych planów dochodów i wydatków 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz Centrum Edukacji 
Dorosłych w Tczewie na    rok 2008, 

- przygotowano dokumentację i materiały kalkulacyjne stanowiące podstawę 
do projektu budżetu miasta na 2009 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu, 

- zlikwidowano niektóre środki trwałe będące w użytkowaniu przedszkoli 
niepublicznych,  

- oznakowano pozostałe środki trwałe będące w użytkowaniu  przedszkoli 
niepublicznych 
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- analizowano i przedstawiono propozycje podziału środków finansowych 
pomiędzy poszczególne placówki na podstawie subwencji oświatowej oraz 
dopłaty z budżetu gminy, 

- przygotowano materiały kalkulacyjne do trzech korekt budżetu miasta 2008  
w zakresie oświaty, kultury i sportu, 

- przygotowano materiały kalkulacyjne do projektu budżetu miasta na 2009 rok 
dotyczących oświaty, kultury i kultury fizycznej, 

- nadzorowano organizację zimowego i letniego wypoczynku w mieście dla 
dzieci    i młodzieży tczewskich szkół pn. „Nieobozowa Akcja Zima 2008” i 
„Nieobozowa Akcja Lato 2008” , 

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

- realizowano zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela związane                                
z dokształcaniem zawodowym nauczycieli – kadry kierowniczej, 

- przygotowano porozumienia w sprawie refundacji kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych do szkół oraz refundowano rodzicom koszty dowozu 
dzieci do szkół,  

- wydano 69 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników, 

- prowadzono sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla 
placówek niepublicznych (porozumienia, harmonogramy przekazywania 
środków finansowych), 

-   dofinansowano z budżetu miasta zakup samochodu (busa) do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla uczniów klas integracyjnych Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami z Integracyjnymi,  

- podpisano porozumienie przez Gminę Miejską Tczew oraz Centrum Edukacji 
Dorosłych pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tczewie 
i Pomorską Wyższą Szkołą Humanistyczną w Gdyni, w sprawie 
uruchomienia placówki kształcącej studentów w zakresie języka 
angielskiego, 

-  rozliczono dotację na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  

- podpisano list intencyjny pomiędzy Zarządem Powiatu Tczewskiego oraz 
Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie a Gmina Miejską Tczew i 
Centrum Edukacji Dorosłych w sprawie współpracy w dziedzinie kształcenia 
osób dorosłych. 

-  nawiązano współpracę z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie uruchomienia 
w Centrum Edukacji Dorosłych kierunku studiów licencjackich w zakresie 
informatyki, 

- uruchomiono nabór kandydatów do nowo otwartych kwalifikacyjnych 
studiów podyplomowych w ramach działalności Pomorskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznje w Gdyni; proponowane kierunku studiów podyplomowych: 
arteterapia i terapia ruchowa, edukacji przedszkolna i zintegrowania, 
logopedia szkolna, socjoterapia, surdotyflopedagogika, wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, logopedia szkolna z elementami terapii 
ruchowej,    

 
4)  w zakresie spraw remontowych: 
 

- nadzorowano przeprowadzenie remontów w przedszkolach niepublicznych:                          
- Przedszkole Niepubliczne  „Akademia Krasnoludków”: 

• wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 
piwnicy,  

• remont instalacji odgromowej,  
• remont kotłowni,  
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- Przedszkole Niepubliczne   „Czwóreczka” 
• remont kuchni,  

- Przedszkole Niepubliczne  „Jarzębinka” 
• modernizacja stolarki okiennej oraz remont posadzki w 

sali dydaktycznej,  
• remont kuchni i górnej zmywalni,  
• remont instalacji elektrycznej w kuchni przedszkola , 

- Przedszkole Niepubliczne   „Muszelka” 
• opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę 

klatki schodowej do istniejącego budynku przedszkolnego, 
przy  ul. Pionierów 7 w Tczewie, 

• wykonanie instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej 
i c.o. oraz prace remontowo – modernizacyjne na potrzeby 
wykończenia pomieszczeń, 

• wymiana okien w jednej sali dydaktycznej, 
- Przedszkole Niepubliczne   „Chatka Puchatka” 

• wymiana okien w dwóch salach dydaktycznych, 
  

- EPN „Jodełka” 
• remont posadzki w placówce  
• montaż wykładziny  

 
 
 

5) w zakresie sportu : 
 

 
Priorytetowym działaniem w 2008 roku było monitorowanie działań w zakresie  
Programu rozwoju sportu na lata 2007-2010 i sporządzenie informacji z jego 
realizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału sporządzono raport, który  
zawierał analizę stanu obiektów sportowych, działalności organizacji 
pozarządowych w zakresie sportu młodzieżowego i kwalifikowanego oraz 
działań rekreacyjno - sportowych. 
Wypracowane wnioski przyjęto do realizacji w najbliższym okresie. 
 

Podejmowano i koordynowano zadania z zakresu kultury fizycznej: 
− prowadzono obsługę Rady Sportu, 
− przyznano stypendia i nagrody dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki 

sportowe osiągnięte w 2008 r., 
− przygotowano i zawarto umowy z klubami sportowymi na prowadzenie imprez 

sportowych oraz wspierano je w ich organizacji, 
− przeprowadzono konkursy grantowe i przyznano  dotacje  w ramach realizacji 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i 
sportu, 

− dofinansowano imprezy sportowe i rekreacyjne współorganizowane przez Urząd 
Miejski,   

 
 
6) w zakresie kultury: 
 

W roku 2008 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 
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Kalendarz Masowych Imprez Kulturalnych  oraz Masowych Imprez Sportowych 
i Rekreacyjno – Turystycznych na 2008 r. 

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

� Koncert Noworoczny, 
� Koncert Wiosenny,  
�  Obchody Dni Ziemi Tczewskiej, 
� Spektakl operetkowy „Zemsta Nietoperza”  
� galę konkursu Miss Polski i Miss Ziemi Kociewskiej,  
� koncert muzyczny z okazji obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 
� koncert zespołu „Dzikie pola”, 
� Integracyjny Festyn Osiedlowy na Suchostrzygach, 
� Kino letnie, 
� Święto Młodzieży - koncerty zespołów , 
� koncert chóru  Opole Gospel Choir, 
� VII Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 
� koncert Orkiestry Polskiej Filharmonii Kameralnej, 
� „Piknik na Górkach”, 
� Festiwal Muzyki Słowiańskiej, 
 

 
 
2. Ponadto w 2008 r. prowadzono sprawy związane z organizacją, finansowaniem i 
rozliczaniem imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez różne 
jednostki we współpracy  z Urzędem Miejskim, takich jak: 

 
- Przegląd Zespołów Folklorystycznych PIASECZNO ,  
- Tczewski Festiwal Twórczości Sakralnej, 
- Konkurs Matematyczny „GRAFIK”, 
- Koncert Noworoczny, 
- Festiwal Muzyki Słowiańskiej, 
- Wybory Miss Kociewia , 
- Piknik Tczewski na Górkach,      
- Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, 
- 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,  
- Spotkanie z Mikołajem, 
- Kino objazdowe, 
- Konkurs wokalistów w Starogardzie Gdańskim 
- Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia” 
- Wigilijne Spotkanie Opłatkowe. 

 
           oraz prowadzono współpracę z organizacjami pozarządowymi: 
 

� rozliczono 22 przyznane dotacje w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, 

� rozliczono 4 przyznane dotacje  w zakresie promocji turystyki oraz 
prowadzenia informacji turystycznej . 
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2.1.9. W zakresie  porządku i bezpieczeństwa publicznego: 
 
Za stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście odpowiada Komenda 
Powiatowa Policji oraz Straż Miejska, natomiast za stan bezpieczeństwa pożarowego 
- Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. 
Działania w tym zakresie wymagają stałego i bieżącego podejmowania działań przez 
organy powołane do jego zabezpieczenia, jednostki te podejmują działania 
zmierzające do likwidacji zjawisk patologii społecznej oraz utrzymania czystości i 
porządku w mieście. Przedsięwzięcia te wymagają konsekwentnego współdziałania 
administracji rządowej, samorządowej oraz różnego rodzaju organizacji społecznych.                                                                                                                                                                    
 
Corocznie na sesji Rady Miejskiej  podmioty odpowiedzialne za stan porządku i 
bezpieczeństwa przedkładają swoje sprawozdania  
Według opinii  Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej stan 
bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem wizyjnym uległ poprawie,  
odnotowano tam spadek niepożądanych zdarzeń, w tym zakłóceń porządku oraz 
niszczenia i dewastacji mienia. 
Ponadto nastąpił wzrost efektywności w zakresie zwalczania przestępczości, który 
skutkował zmniejszeniem  ilości przestępstw pospolitych przy jednoczesnym 
wysokim wskaźniku wykrywalności sprawców tych przestępstw, zwiększoną 
wartością odzyskiwanego i zabezpieczonego mienia oraz wzrostem liczby osób, 
wobec których zastosowano środki zapobiegawcze. 
W dalszym jednak ciągu poprawy wymaga zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w rejonach miasta zagrożonych przestępczością, a także podjęcie działań 
zmierzających do ograniczenia rozwoju subkultury, w szczególności pseudokibiców.   
Działania w tym zakresie stały się jednym, z priorytetów Tczewskiej Policji w  
2008r.                                                                                                                                                                                                                              
Komenda Powiatowa Policji w Tczewie  poinformowała, iż w 2008 roku realizowano 
następujące priorytety:  

• zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców spacerujących po zmroku w 
swojej dzielnicy zamieszkania, 

• poprawa społecznej oceny pracy policjantów oraz społecznej oceny 
skuteczności Policji w walce z przestępczością, 

• ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, w  szczególności wypadków 
drogowych, 

• zwiększenie ilości funkcjonariusz pełniących służbę w patrolach i obchodach, 
• ograniczenie tzw., przestępczości pospolitej przy jednoczesnym podniesieniu 

wykrywalności sprawców, 
• podniesienie efektywności zabezpieczenia mienia stanowiącego własność 

sprawców przestępstw, 
• poprawa efektywności w zakresie zatrzymywania osób ukrywających się 

przed wymiarem sprawiedliwości. 
 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej zawarte jest w pkt.4.  
 
 
 
2.1.10. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej 
 
1.   W 2008 r.  Urząd Miejski w Tczewie prowadził  rejestrację ( ewidencję )  

działalności podmiotów gospodarczych oraz realizował pozostałe zadania 
wynikające z ustawy o działalności gospodarczej, w tym m.in.: 

 
- prowadzono ewidencję przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS, 
- dokonywano czynności związanych z prowadzeniem KRS, poprzez: 
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• udostępnianie nieodpłatnie urzędowych  formularzy, wniosków 
wymaganych       ustawą, 

•  udostępnianie przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) wraz z załącznikami. 
 

2.  Według stanu na koniec 2008 r. zarejestrowanych było 3885   podmiotów  
gospodarczych. 

   Stan podmiotów gospodarczych według branż przedstawią się następująco : 
 

 
Lp. 

 
Branża 

Stan na dzień 
31.12.2007r. 

Stan na dzień 
31.12.2008r. 

 
+  - 

1. Handel  stały 803 818 + 15 
2. Handel okrężny 367 329 -  38 
3. Gastronomia 89 91 + 2 
4. Usługi 2096 2192 + 96 
5. Produkcja 106 97 - 9 
6. Produkcyjno - usługowe 363 358 - 5 
 Razem 3824 3885 + 61 

 
Od dnia  31 marca 2009r. indywidualny przedsiębiorca ( osoba prowadząca 
działalność gospodarczą)  będzie mógł załatwić wszystkie formalności związane z 
rejestracją firmy w naszym Urzędzie, tj. : 
- uzyskanie numeru statystycznego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów   
  gospodarki narodowej   (REGON), 
- zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacji NIP, 
- zgłoszenie płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych. 
 
Urząd Miejski w Tczewie ma obowiązek w terminie trzech dni przesłać wniosek  
przedsiębiorcy do urzędu statystycznego, ZUS i urzędu skarbowego. Na jego 
podstawie przedsiębiorca dostanie numer NIP, będzie zgłoszony jako płatnik składek 
w myśl przepisów o ZUS lub KRUS. 
Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność od dnia wpisu, za wyjątkiem 
działalność dla której niezbędne jest uzyskanie koncesji bądź zezwolenia. 
 
Uproszczenie w/w zasad dot. zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej 
przewidują przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z 2009r. 
Nr 18, poz. 97 ). 
 
 
 
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 3   do niniejszego sprawozdania. 
 
 
 



 46 

2. W dziedzinie zdrowia 
 

Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zabezpiecza osiem 
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej działających na terenie miasta, 
natomiast usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego świadczone są 
w  tych placówkach przez pielęgniarki prowadzące swoją działalność w formie 
spółek lub zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
Opiekę pielęgniarską w szkołach realizuje spółka skupiająca pielęgniarki posiadające 
kwalifikacje w  zakresie medycyny szkolnej. 

Miasto finansuje realizację programów z zakresu promocji i profilaktyki 
zdrowotnej dla mieszkańców miasta Tczewa.  
 
W roku 2008 w ramach działań profilaktycznych mieszkańców miasta Tczewa : 
-  wykonano 2773 badań radiologicznych klatki piersiowej w celu zapobiegania  
   gruźlicy i innym chorobom płuc. 
-  przebadano też 697 dzieci (uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w  
  Tczewie) celem wykrycia wad postawy. 
 
W bieżącym roku również zostanie ogłoszony konkurs ofert na realizację programu 
profilaktycznego dla mieszkańców miasta Tczewa.   
 
W Panoramie Miasta opublikowano wykaz  specjalistów świadczących usługi w 
mieście Tczewie.  
 
3. W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 
W okresie sprawozdawczym realizowano  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 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 2008 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, m.in.  
realizowane były  zadania związane z : 
 
-  rejestracją akt stanu cywilnego,  
- ewidencją ludności,  
- wydawaniem dowodów osobistych  
- wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej . 
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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 2008 r.   sporządzono 2 773  akty stanu cywilnego, w tym: 

           -   1421  - aktów urodzeń, 
           -     704  - aktów zgonu, 
           -     648  - aktów małżeństw. 

    
   2) do przechowywanych ksiąg stanu cywilnego wpisano : 
 
     a) 327 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. 984 przypiski o zawartych małżeństwach i zgonach oraz 
ok. 1270 przypisków, których podstawą były akty wpisane do naszych ksiąg  
w 2008r. 

     3) ponadto  : 
 
      a)  wydano 376 decyzji administracyjnych, w tym: 
 -  101 ( dot. popr. błędów pisarskich ) - art. 28 pr.o a.s.c. 
 -  135 ( dot. transkrypcji aktów ) - art. 73 pr.o a.s.c. 

-      2  (dot. tworzenia  aktów ) - art. 70 pr.o a.s.c. 
 -      5  ( dot. odtworzenia treści aktów ) - art. 35 pr.o a.s.c. 
 -    54  ( dot. uzupełnienia treści aktów ) - art. 36 pr.o a.s.c. 
            -    30  (dot. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa )(art. 4  k.k  i 

op.) 
-    47  ( dot. zmiany imienia i nazwiska )  
-      2  ( dot. ustalenia pisowni imienia lub nazwiska)  
 

       b)  wydano 468 zaświadczeń , w tym: 
 -   49 - o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju, 
- 419 – stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

( śluby  konkordatowe ), 
 

      c) przyjęto zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński od 640 par, 
      d) przyjęto podania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego od 4.732 osób, w 

wyniku czego wydano ok. 5.764 odpisów skróconych i zupełnych aktów. 
 
 
        W okresie sprawozdawczym  przyjęto 155 wniosków o wypłatę gratyfikacji   za 

długoletnie pożycie małżeńskie, z czego 121 parom Jubilatów wręczono 
nagrody pieniężne : 

              - 77 parom za 50-lecie pożycia małżeńskiego, 
   - 31 parom za 55-lecie pożycia małżeńskiego, 
   - 12 parom za 60- lecie pożycia małżeńskiego, 
   -   1 parze za   65-lecie pożycia małżeńskiego. 
 
  
Ponadto w 2008r. jednej osobie wręczono gratyfikacje z okazji setnych urodzin. 
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2.  W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych: 

 

W 2008 roku w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych : 
 

Rok 
Lp. Zadanie 2008 

 

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 

4452 
 

2176 
1121 
1071 
 84 

2 

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

2230 
 

850 
877 
503 

3 Zaświadczenia meldunkowe 1168 

4 Poświadczenia informacji danych osobowych i adresowych  1944 

5 Wykazy dzieci do szkół 36 

6 Wydano dowodów osobistych 4944 

7 Wysłano teczki dowodów osobistych do innych urzędów  1186 

8 Przyjęto zgłoszeń o utracie dowodów osobistych i wydano 
zaświadczeń 

481 

9 Inne zaświadczenia i udostępnianie danych z akt dowodów 
osobistych 

524 

10 Unieważniono dowody osobiste na podstawie aktu zgonu 532 

11 Unieważniono dowody osobiste wydane przez inne organy           
( zawiadomienia wysłane do innych gmin) 

350 

12 Unieważniono dowody osobiste własne na podstawie zawiadomień 
od innych gmin 

521 

13 Wydano decyzji administracyjnych 286 

14 Ogółem (wpłynęło) załatwiono  spraw przez wydział 18654 
 
 
 

3. W zakresie spraw wojskowych , obronnych i pozostałych : 

      
 a) sporządzono dla potrzeb wojskowych wykaz przedpoborowych rocznika 1990 

oraz listę poborowych rocznika podstawowego i roczników starszych, 
b)  przeprowadzono rejestrację przedpoborowych mężczyzn rocznika 1990 oraz 

uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru. Osoby, które nie  
stawiły się na rejestrację 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, 
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c)  dokonano 3 kontroli (2-ch kontroli zgodnie z planem oraz 1 dodatkowej) w 
zakresie świadczeń na rzecz obrony oraz  , w tym: 

 
• 2 kontroli (oględzin) pojazdów przeznaczonych na świadczenia 

rzeczowe na potrzeby sił zbrojnych, w wyniku których dokonano 7 
oględzin środków transportowych prywatnych właścicieli, 

• 1 kontroli  dot. sprawdzenia aktualności wydanych decyzji 
administracyjnych na środki transportowe na rzecz obrony. 

   
W wyniku przeprowadzonych kontroli (oględzin)  stwierdzono w 1 przypadku 
niesprawność pojazdu, na który nałożona została decyzja administracyjna, w 
związku z czym  uchylono 1 decyzję administracyjną w sprawie przeznaczenia 
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony  oraz 1 decyzję na świadczenia osobiste i 
w to miejsce wydano nowe decyzje.  
Przypominano 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. 

 

4. W zakresie obrony cywilnej: 
 
W okresie sprawozdawczym zadania obrony cywilnej  realizowano w oparciu  o: 
 
- wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Tczewskiego do działalności w  
   dziedzinie obrony cywilnej w 2008 roku z  dnia 08 stycznia  2008 r.  
- wytyczne Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 15 lutego   
   do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej  
   w 2008 roku.  
 Zasadniczymi celami działania  w tym zakresie było: 

 
• wdrażanie uregulowań prawnych i rozwiązań organizacyjnych                                

w dziedzinie obrony cywilnej, niezbędnych do reagowania na aktualne 
potencjalne zagrożenia;  

• opracowanie i dostosowanie planów reagowania kryzysowego do wymogów 
określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz zintegrowanie 
przedsięwzięć z zakresu OC z planami reagowania kryzysowego na szczeblu 
miasta, powiatu województwa. 

• podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej Urzędu i specjalistów                              
od zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej; 

 

 
2.1.14. W zakresie promocji,  polityki informacyjnej 
 

W 2008 r. w dziedzinie  promocji, współpracy zagranicznej oraz polityki 
informacyjnej  w 2008r. podejmowano  działania i inicjatywy,  z  których  do 
najważniejszych zaliczyć m.in. należy : 

 
 

     W dziedzinie współpracy zagranicznej: 

 
1)  prowadzono współpracę międzynarodową  miasta Tczewa z miastami 

partnerskimi. I tak, do najważniejszych wydarzeń w tym zakresie należy : 
 

� 30 stycznia  Z okazji Dni Tczewa  w uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele Miasta partnerskiego Dębna: Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Dębna oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dębna. W trakcie 
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spotkań omówiono zasady   współpracy w dziedzinie wymiany kulturalnej  i 
sportowej w bieżącym roku. 

 
� 28 lutego  w Dębnie uczestniczyliśmy w XIV Ogólnopolskim Turnieju Piłki 

Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dębno. Udział 
wzięła reprezentacja tczewskiego Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 12. 

 
� 27-30 marca 2008 na zaproszenie miasta partnerskiego Aizkraukle  /Łotwa/ 

w ramach projektu „Przyjaźń w Europie - nigdy nie jest za późno” grupa 
taneczna ‘Wiecznie Młodzi” z Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej, wzięła 
udział w festiwalu „Spring In Aizkraukle”- wydarzeniu kulturalnym na które  
zaproszono również inne seniorskie grupy taneczne. W trakcie pobytu 
ustalono zasady wymiany sportowej oraz kulturalnej w bieżącym roku, 
miedzy innymi udział łotewskich zespołów muzycznych w wydarzeniach 
kulturalnych odbywających się w Tczewie.  

 
� 12-13 kwietnia uczestniczyliśmy 35 Maratonie Dębno 2008.  Miasto było 

reprezentowane przez radnego Mirosława Augustyna oraz radnego Romana 
Kucharskiego.  

 
� Kwiecień 2008. Miasto Tczew podpisało list intencyjny wspierający projekt 

europejski pt.  ”Womans Diary Project” w ramach programu Twins 2010 , 
składany do oceny przez  nasze miasto partnerskie  Witten. 
W rezultacie uzyskania  dofinansowania tego projektu, w Tczewie odbyła się 
jedna z  debat związanych z realizacją przedsięwzięcia pt. „Sytuacja kobiet w 
miastach partnerskich” organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Tczewskiej, w której wzięły udział reprezentantki różnych zawodów 
mieszkające w Tczewie i jego okolicach oraz w Witten. Forum stało się 
okazją do wymiany  doświadczeń między innymi  w zakresie funkcjonowania 
opieki społecznej, dostępności zawodów dla kobiet 55+ oraz problemów 
wykluczenia społecznego wynikającego z  długotrwałego bezrobocia. 

 
� 1-4 maja w Tczewie przebywała grupa z miasta partnerskiego Aizkraukle. 

Uczestnikami było 20 uczniów z gimnazjów i liceów łotewskich. Dla 
uczestników zorganizowano spotkanie z prezydentem miasta, zwiedzanie 
Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły, wycieczkę po 
Tczewie z przewodnikiem, wyjazd do Gdańska, wizytę w Muzeum 
Zamkowym w Malborku. 
.  

� 2-5 maja  delegacja tczewska brała udział w „Święcie Wiosny” 
obchodzonym przez  miasto Werder/Havel 

 
� 20-22 czerwca Tczew obchodził Dni Ziemi Tczewskiej. W obchodach wzięło 

udział 17 gości zagranicznych z 5 miast partnerskich. 
W roku 2008  przypadła 10 rocznica partnerstwa z Birzai i Werder/Havel. Z 
tej okazji Tczew przygotował specjalną wystawę fotograficzną ukazującą 
kulturę, historię, zabytki oraz mieszkańców naszych miast partnerskich. 
Wystawa została zaprezentowana w trakcie uroczystego spotkania Prezydenta 
z gośćmi w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. Goście 
zagraniczni wzięli udział w turnieju sportowym miast partnerskich 
organizowanym przez TCSiR na terenie odkrytych basenów oraz hali 
sportowej, obejrzeli zamek w Malborku oraz śluzę w Białej Górze. W 
związku z otwarciem przystani na rzece Wiśle, nasi goście zwiedzając miasto 
z przewodnikiem, odwiedzili  inwestycję oraz skorzystali z możliwości rejsu 
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po Wiśle motorówką oraz smoczą łodzią. Pobyt został zakończony wizytą w 
Sopocie, gdzie  grupa miała  możliwość zwiedzenia miasta. 

 
� 27-29 czerwca delegacja tczewska wzięła udział w obchodach Święta Jean 

Hachette  w mieście partnerskim  Beauvais /Francja/ 
 

� 17-21 lipca  delegacja tczewska wzięła udział w święcie Miasta Barking and 
Dagenham /UK/. W bieżącym roku partnerzy brytyjscy zorganizowali 
obchody 60-lecia partnerstwa z Witten. Na głównych ulicach Barking 
zorganizowano festiwal kulturalny. 

 
� 18-20 lipca w Bitterfeld -Wolfen /Niemcy/odbył się turniej piłki nożnej  

zorganizowany dla miast partnerskich. Zespół z Tczewa zajął 3 miejsce w 
rozgrywkach. 

 
24-27 lipca w Aizkraukle /Łotwa/odbył się turniej przyjaźni w plażowej piłce 
siatkowej połączony z świętem regionu.  
Reprezentacja Tczewa zdobyła 1 miejsce w rozgrywkach 

 
16-17 sierpnia tczewska delegacja, wzięła udział w Festiwalu miasta Birżai 
/Litwa/. Obchody tego święta stały się okazją do zaprezentowania wystawy 
„Kobiety Miast Partnerskich” przygotowanej w Tczewie. 

 
� 21-30 sierpnia  Urząd Miejski w Tczewie oraz Komenda Hufca Tczew, 

zorganizowali obóz dla dzieci z miast partnerskich w ramach projektu Town 
Twinning, finansowanego przez Education Audiovisual and Culture 
Executive Agency. Bruksela. 
W 10 dniowym obozie wzięło udział 18 dzieci z Litwy i Łotwy oraz grupa 
polska, z miejscowości Skrzynia/k Skórcza. 
Program obozu zakładał udział w warsztatach i wspólnych zajęciach z grupą 
polskich uczestników, w tym  dialog międzykulturowy, wdrażanie  postawy 
tolerancji, poszanowania dla innego człowieka oraz poznawanie kultury i 
historii  kraju partnerskiego. Uczestnicy obozu brali udział w zajęciach ze 
strzelania, alpinistyki, wycieczkach kajakowych, grach terenoznawczych, 
zorganizowano dla nich  również wypad do Trójmiasta,   

 
� 23-24 sierpnia Miasto Dębno zorganizowało „Dni Dębna”. W trakcie 

wydarzenia obchodzono uroczyście 30-lecie partnerstwa ze Strausbergiem, 
 
� 04-08 września 2008 roku delegacja tczewska wzięła udział w Święcie 

Cebuli- tradycyjnie organizowanym przez miasto partnerskie Witten, 
 

� 18-21 września reprezentacja Tczewa wzięła udział w corocznym turnieju 
piłki siatkowej miast partnerskich  Euro-mixed 
Do rywalizacji przystąpiło 10 zespołów. 
Ze strony tczewskiej w zawodach brało udział  6 uczestników  
Tczew wygrał wszystkie mecze grupowe i półfinał oraz ostatecznie finał 
rozgrywek , 

 
� 24 –27 września  roku na zaproszenie miasta partnerskiego Kursk, delegacja 

przedstawicieli miasta, wzięła udział w obchodach Święta Miasta. 
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W dziedzinie działań informacyjnych : 
 
W roku 2008 działania informacyjne dotyczące pracy samorządu miasta, Urzędu 
Miejskiego, a także działalności podległych mu jednostek przekazywane były 
mieszkańcom oraz mediom poprzez: 
 
� Bezpłatny Biuletyn Informacyjny „Panorama Miasta”, 
� strona internetowa  www.tczew.pl, 
� Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.tczew.pl, 
� serwisy informacyjne przekazywane na bieżąco drogą e mailową, 
� Strony internetowe jednostek i stowarzyszeń , 
 
W dziedzinie współpracy z mediami : 
 

Samorząd Miasta Tczewa konsekwentnie prowadzi otwartą politykę 
informacyjną. Dziennikarze mają nieograniczony dostęp  do informacji publicznej,  
jak i merytorycznych pracowników urzędu.  

 Szczegółowy program obrad sesji Rady Miejskiej 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  są 
przesyłane raz w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej. Otrzymują je regularnie: 
� „Dziennik Bałtycki”,  
� „Gazeta Tczewska”,  
� „Gazeta Wyborcza” (Morska),  
� „Dziennik” 
� Miesięcznik „Echo Tczewa” 
� Radio Gdańsk,  
� Radio Głos,  
� Radio Fabryka 
� Radio Plus 
� TVN 
� TVN 24 
� TVP Gdańsk,  
� Telewizja Tetka.  
� Telewizja Vectra 
� Portal internetowy: www.tcz.pl 
� Portal internetowy www.wrotapomorza.pl 
� Portal internetowy www.ekociewie.eu 
� Portal internetowy www.wtczewie.org 
� Zaproszenia i informacje  przekazywane są także do TVP 1, TV Polsat, TV 

Polonia. 
Serwisy informacyjne dostępne są także na miejskiej stronie internetowej 
www.tczew.pl (Przejrzysta Polska) 
 „Lista” mediów otrzymujących serwis informacyjny jest otwarta i w miarę potrzeb 
poszerzana. W wielu przypadkach (np. „Dziennik Bałtycki”, „Gazeta Tczewska”, 
Radio Gdańsk, TVP Gdańsk”) serwisy otrzymuje kilku dziennikarzy z jednej 
redakcji. Przekazane informacje  są   często 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, konferencje których organizatorem lub współorganizatorem 
jest samorząd miasta.  

Mimo przekazywania mediom wielu informacji, z których jak obserwujemy, 
chętnie korzystają, nie mamy wpływu na to, co w efekcie zostanie wydrukowane, 
wyemitowane.  
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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 także 
na przekazaniu których nam zależy. 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, z : 

� Forum Pomorskim, 
� Gazetą Tczewską, 
� Echo Tczewa 
� Wiadomości Turystyczne 
� Aktualności Targowe 
� Tygodnikiem  Wieczór, 
� Polskie Pojezierza dla aktywnych �                                                                                   
� Panoramą Polskich Miast i Gmin 

� Świat - Podróże - Kultura (wydanie specjalne na 
III Targi Sportów Wodnych i Festiwal Żeglarski 
„Wiatr i woda na wodzie”) 

� przygotowywano materiały o Tczewie do 
dodatku specjalnego  „Dziennika Bałtyckiego” - 
Samorządy gminne i powiatowe, 

� przygotowano materiały promocyjne dla 
niemieckiej wersji strony internetowej Tczewa: 
www.urlaubsland-polen.info   
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Ponadto przygotowano: 
 
• miejski kalendarz imprez 2008 – kultura, sport rekreacja (nakład 1500 egz.) (we 

współpracy z Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu) 
� artykuły promocyjne do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej 
� dodatek na temat służby zdrowia w mieście, przygotowany wspólnie z 

Wydziałem Spraw Społecznych, dołączony do „Panoramy Miasta”   
� wywiady prasowe, radiowe, telewizyjne z prezydentami i innymi osobami z 

samorządu w tematach branżowych. 
 

Redagowanie „Panoramy Miasta” 

„Panorama Miasta” - bezpłatny biuletyn informacyjny samorządu miasta 
Tczewa, który od 1993 roku wydawany jest co miesiąc. Z uwagi na dużą poczytność 
od stycznia 2008 r. roku zwiększony został nakład  „Panoramy”             z 3 500 do 4 
000 egzemplarzy.  
Biuletyn dostarcza wielu informacji na temat tego, czym zajmuje się  samorząd 
lokalny i Urząd Miejski Ponadto znaleźć w nim można: wywiady, informacje z  sesji 
Rady Miejskiej, program kolejnej, informacje o inwestycjach miejskich, 
planowanych zmianach w mieście o imprezach i ważnych wydarzeniach. Artykuły 
urozmaicane są fotografiami, tabelkami, wykresami i in.  

Do niemal każdego numeru „Panoramy Miasta” dołączany jest dodatek z 
uchwałami Rady Miejskiej podjętymi podczas sesji.  Dzięki temu mieszkańcy 
Tczewa na bieżąco mogą kontrolować zmiany  w prawie lokalnym.                             
W grudniowym numerze zamieściliśmy płytę CD z kolędami w wykonaniu księży z 
kociewskich parafii, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców 
miasta. 
Zawartość merytoryczna pisma była 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 
� Zenon Drewa – wiceprezydent Tczewa  
� Grażyna Antczak – radna Rady Miejskiej 
� Gertruda Pierzynowska – radna Rady Miejskiej 
� Tomasz Jezierski – radny Rady Miejskiej 
� Zyta Myszka – sekretarz miasta  
� Ludwik Kiedrowski - kierownik Biura Promocji  UM 
� Małgorzata Mykowska - redaktor naczelna „PM”.  
 

„Panorama Miasta” jest pismem bezpłatnym dla odbiorców finansowanym z 
budżetu miasta. Jego wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna. Kolportażem 
zajmuje się Urząd Miejski. Biuletyn trafia do kilkunastu punktów w mieście, jest 
także rozdawany przez harcerzy z Tczewskiego Hufca ZHP. 

Biuletyn jest wysyłany do związanych z Tczewem osób i instytucji na terenie 
całego kraju i za granicą. Otrzymują go: honorowi obywatele Tczewa, 
przedstawiciele miast partnerskich, redakcje znanych periodyków, media lokalne i 
wojewódzkie oraz inni zasłużeni dla miasta tczewianie. Egzemplarz przekazywany 
jest także do: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Krakowie oraz Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku. Biuletyn przesyłamy także do zaprzyjaźnionych urzędów 
miast i gmin (Wejherowo, Gdynia, Dębno, Gdańsk, Kwidzyn, Gniew, Urząd 
Marszałkowski Woj. Pomorskiego). 

 
Aktualny numer „Panoramy Miasta” zamieszczany jest na miejskiej stronie 

internetowej www.tczew.pl 
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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, projekty aktów prawnych oraz podjętych 
uchwał.  

 
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. 

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.  

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. 
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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. 
 

W 2008 roku odbyły się następujące uroczystości : 

 

Święto Miasta – 30 Stycznia, podczas  którego : 

 

� odbył się konkurs na projekt na logo 750-lecia 
miasta oraz przygotowanie tablicy na uroczystości 
Dnia Tczewa, 

� nastąpiło uruchomienie specjalnego zegara 
Jubileuszowego na Urzędzie Miejskim, 
odliczającego dni do Roku Jubileuszowego, 

� przeprowadzono ankietę na temat obchodów 750-lecia miasta. 
 

 

Autobusowa reklama Tczewa 

 

� zaprojektowano, sfinansowano oraz umieszczono panoramę promującą 
miasto Tczew na autobusie  linii nr 50 (Tczew -Gdańsk -Tczew) 
obsługiwanej przez Zakład Komunikacji Miejskiej Veolia Tczew. Autobus 
został zaprezentowany na Dzień Tczewa i przypomina o przypadającym za 
dwa lata jubileuszu nadania praw miejskich miastu Tczew.                   O 
Jubileuszu przypominają daty uwidocznione na autobusie: 1260-2010 oraz 
logo 750-lecia miasta. Umieszczono tam również wizerunek pamiątkowego 
medalu wybitego z okazji 600-lecia Tczewa. Pomysłodawcą było Biuro 
Promocji, projekt wykonała Wiesława Dolina - Niżyńska. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Wystawa „Kobiety miast partnerskich” 
 

� przygotowano kadrowanie, wydruk fotografii oraz fotoramy na wystawę, 
� przygotowano, zabezpieczono  i wysłano  zdjęcia do miast partnerskich. 
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Nowa władza na Dzień Dziecka 
 
 

� z okazji Dnia Dziecka zorganizowano akcję pt. miastem rządzi „Mały 
Prezydent”, 

 
 
Czar starych samochodów 
 

� Międzynarodowy Rajd Starych Samochodów - Żuławy 2008 odwiedził 
miasto Tczew. Kolumna złożona z 30stu starych samochodów pojawiła się 21 
lipca na bulwarze nad Wisłą, 

� do Tczewa przyjechały załogi z Danii, Holandii, Niemiec i Polski. Uczestnicy 
otrzymali od Urzędu flagi samochodowe, które umieścili na zabytkowych 
autach. 

 

 

Święto Niepodległości - 11 Listopada 

 

� zorganizowano wraz z Zakładem Usług 
Komunalnych 3 dniową akcję sprzedaży flag 
na stoisku  przed Urzędem Miejskim, 

� przygotowano organizacyjnie oraz pilotowano 
program obchodów Święta Niepodległości, 

� przygotowano projekt i druk plakatów, 
� przeprowadzono uroczystość na cmentarzu, 
� zakupiono biało - czerwone flagi oraz 

przekazano wszystkim uczestnikom uroczystości, 
 

 
             
Rajd Kaszubsko - Pomorski „Kluka” 

 
      Przygotowano: 

� propozycje wyznaczenia tras pieszych i rowerowych, 
� biuletyny i informatory na temat naszego miasta i regionu dla uczestników 

rajdu, 
� projekt koszulek z herbem miasta Tczew dla uczestników rajdu, 
 
Zorganizowano udział uczestników rajdu w imprezach:  

- otwarcie przystani, 
- zawodach Strongman, 
- XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej. 

 

 

Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa 

� zorganizowano spotkanie i konferencję dot. utworzenia dodatkowych ścieżek 
rowerowych,  

� opracowano mapkę rowerową Tczewa we współpracy z Lokalną Organizacją 
Turystyczną, 

� przygotowano promocja Tczewa jako miasta przyjaznego rowerzystom, 
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� opracowano strategię rowerową (miejsca parkingowe dla rowerów, 
wypożyczalnie sprzętu rowerowego), 

� zorganizowano  imprezę międzynarodową  pn. „Dzień bez samochodu”, 
-  opracowano :  trasy przejazdu, regulamin happeninu rowerowego, 

zaproszenia i plakaty, dokumentacja administracyjna oraz wniosku do 
Zarządu Dróg, 

� zorganizowano spotkanie z dyrekcją generalną Europejskiej Federacji 
Cyklistów (14.III.2008r.), z władzami miasta oraz   konferencję prasową. 

 
 
 

TCZEW NA GDAŃSKICH TARGACH 

TURYSTYCZNYCH 

 

Miasto Tczew zaprezentowało się na XI Gdańskich 
Targach Turystycznych, które odbyły się w dniach 10-12 
kwietnia. To największe i najważniejsze spotkanie branży 
turystycznej u progu sezonu turystycznego. W imprezie 
wzięło udział ponad 500 firm. Tczew zaprezentował swoją 
ofertę w ramach Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk. Biuro 
Promocji wyjaśniało przybyłym gościom dlaczego warto 
przyjechać do Tczewa i na Kociewie. Liczne materiały 
promocyjne z całego Tczewa zgromadzone na naszym stoisku 
wzbudzały duże zainteresowanie gości. Wśród odwiedzających stoiska zalazły się 
także osoby, które pochodziły z okolic Tczewa i były zaciekawione obecnym 
wizerunkiem oraz atrakcjami, jakie miasto ma aktualnie do zaoferowania turystom.   
 

 PROMOCJA TCZEWA W ELBLĄGU 

 
Podczas uroczystości 

zorganizowanej z okazji 89 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. Biuro 
Promocji Urzędu Miejskiego wraz z 
16.Tczewskim Batalionem Saperów prezentowali nasze miasto oraz przygotowali 
stoisko promocyjne, gdzie prezentowało dorobek miasta oraz Kociewie. Liczne 
materiały promocyjne wzbudzały duże zainteresowanie gości, szczególnie dzieci i 
młodzieży. Jednak największą popularnością cieszyły się fefernuski kociewskie, 
które widnieją na Liście Produktów Tradycyjnych.  
 

 DZIAŁKOWE ŚWIĘTO PLONÓW 

Dnia 23 sierpnia na terenie ogrodów przy ul. Rokickiej, odbyły się XVI 
Tczewskie Dożynki Działkowe. Impreza była dla działkowców okazją do prezentacji 
swoich plonów, a dla wszystkich szansą na wymianę ogrodniczych doświadczeń, 
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wzbogacenia wiedzy oraz na dobrą zabawę. Biuro Promocji przygotowało swój punkt 
wystawienniczy z materiałami promocyjnymi miasta. Podczas imprezy można było 
zwiedzać wystawę plonów Tczewskich Ogrodów Działkowych, wystawę gołębi oraz 
obejrzeć występy podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Wigury. 

 
PROMOCJA TCZEWA W ŁODZI 

 

W dniach 5-7 września odbywał się V 
Jarmark Wojewódzki w Łodzi, na którym 
prezentowało się miasto Tczew. Impreza 
miała na celu promocję oraz prezentację 
potencjału gospodarczego, kulturowego 
i turystycznego regionów Polski. Zaproszeni 
byli również przedstawiciele zagranicznych 
regionów partnerskich Łodzi m.in. z Austrii, 
Węgier, Anglii, Szwecji, Francji. Ponad 120 
stoisk usytuowanych na ul. Piotrkowskiej 
zebrało tłumy zainteresowanych, była zabawa, 
śpiew, muzyka i taniec. 
            
 

 

W zakresie pozostałych  działań  promocyjnych  wspierano  inicjatywy  twórczości 

artystycznej: 

� projekt okładki oraz nagranie płyty promocyjnej zespołu Big Band, 
� koncert zespołu GTC na Bulwarze nad Wisłą, 
� wydanie płyty zespołu Ajagore, 
� zakup płyt o mieście zespołu GTC, 
� zakup map administracyjno - turystycznych województwa pomorskiego, 
� wsparcie finansowe w ramach promocji miasta na Wystawie Kotów 

Rasowych dla SMK Cat Club Baltic, 
� wsparcie finansowe (puchary, trofea sportowe) na zawody hippiczne dla 

Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim, 
� pomoc w organizacji koncertu „Kalifornia Stories”, 
� przygotowano stroje reprezentacyjne oraz materiały promocyjne dla 

zawodników z Tczewa na zawody triathlonowe na dystansie Half-Ironman w 
Suszu, 

� zlecono opracowanie przez firmę INSPIROS Tourism Consulting Group 
Strategii Promocji Miasta, która ściśle określa przyszłe proponowane kierunki 
działania Biura Promocji oraz identyfikację nowego logo miasta 
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� przygotowano projekt graficzny oraz nadruk panoramy miasta Tczewa na 

banery reklamowe, które zamieszczone będą na drodze krajowej nr 1 (przy 
skrzyżowaniu), 

� wykonano interaktywną prezentację miasta Tczew wraz z planem, w której 
mieszczą się wszystkie niezbędne informacje nie tylko dla mieszkańców, ale i 
turystów. Znajduje się tam również baza firm w mieście.  Adres strony: 
www.tczew.mapka.org, 

 

 

W okresie sprawozdawczym przygotowano następujące publikacje ::  

 
� plansze - tablice reklamowe z planem każdej dzielnicy miasta Tczewa - 

wydana przez Wydawnictwo Remedium, 
� materiały do opracowania  kolejnej wersji informatora statystycznego „Tczew 

w liczbach” w 3 wersjach językowych, 
� projekt, tłumaczenia oraz wydruk ulotek informacyjnych o mieście: 

- TTT w dwóch wersjach językowych, 
- ulotka ogólna o mieście w trzech wersjach językowych, 

� współpracowano w wydaniu Kalendarza Imprez Miejskich na 2008 rok. 
 

1) zakupiono następujące publikacje dotyczące miasta i regionu m.in.:  
� wydruk książki „Jaś Skorupka” uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 10, 
� Album „Tczew - Poezja miasta” A. Grzesińskiego, 
� „U Andzi i Maćka na Kociewiu” J. Ziółkowskiego, 
� „W rumiankowej dolinie” B. Ronowskiej, 
� „Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia” G. 

Pierzynowskiej, 
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� „Tczewskie szlaki turystyczne” Cz. Glinkowskiego, 
� „Tczew - wizerunek dawny i współczesny” K.Ickiewicza i J. Ziółkowskiego, 
� „Album Tczewski - Tczewskie Mosty przez Wisłę” autorstwa Józefa 

Golickiego. 
 
 
2) przygotowano : 
 
 
       przeznaczone na Jubileusz 750 -lecia miasta 

� Zegar 750-lecia,      
� Tablica informacyjna z logiem 750-lecia,   
� Naklejki „750-lecia”,   
� Układanki 750 - lecia,   
� Tablica trójwymiarowo - przestrzenna z logo 750-lecia,  
� Wiatraczki z logo 750- lecia miasta,   
� Pieczęć Jubileuszowa 750-lecia,     
� Breloki reklamowe 750 - lecia,    
� Torby papierowe z logo 750-lecia,   
� Zestaw piśmienniczy z logo 750-lecia,   
� Zestaw kredek dla dzieci z logo 750-lecia,   
� Breloki trójwymiarowe z logo 750-lecia, herbem miasta,  
� Matryca z logo 750-lecia do kalendarzy książkowych,  
� Suchy stempel do dokumentów z logiem 750-lecia,  
� Pendrive USB 2GB z informacją o 750-leciu miasta,  
� Krówki reklamowe z logo 750-lecia,   
� Parasole z kwadratową czaszą z logo 750-lecia.  
 

 

3) przy realizacji zadań związanych z promocją współpracowaliśmy 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, 
� Hufcem ZHP, 
� organizacjami pozarządowymi. 
 

 
 
2.1.15  W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 
 
 
W 2008 roku prowadzono działania związane z przygotowywaniem                                
i zarządzaniem projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym oraz 
działania na rzecz wzmacniania kierunków rozwojowych Tczewa, uchwalonych w 
Strategii.   
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1. Projekty realizowane 
 
W I kwartale 2008 roku opracowano raporty i rozliczenia projektów, których 
umowne zakończenie działań przypadało na koniec roku 2007  lub           I kwartał 
2008 r.  (Projekty  te były związane z okresem zamykanego programowania 2004-
2006) . 
 
Były to  n/w projekty: 
 
- „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” 
(akronim InWater, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza 
Bałtyckiego) – raport przyjęty i projekt rozliczony; 

 
- „Potencjał obszarów Hinterland rzecz rozwoju przestrzennego w aspekcie 
degradacji”  (akronim: HINTERLAND, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, 
Region Morza Bałtyckiego) – raport przyjęty i projekt rozliczony; 

 
- Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w 
Tczewie i Kłajpedzie” (Program Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód 
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA) (budowa przystani rzecznej, 
umowa do 31.03.2008 r.)  – raport przyjęty i projekt rozliczony; zespól 
kontrolujący  Urzędu Wojewódzkiego, dokonujący kontroli na miejscu nie 
wniósł uwag.  

 
- 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. 

 
   
Liderem  projektu był Związek Harcerstwa Polskiego, realizatorem działań Hufiec 
Tczew, partnerem projektu Urząd Miejski w Tczewie. 
W ramach projektu przeprowadzono działania, wynikające z planu pracy projektu -  
wędrówki  zimowe i  jesienne w obszarze nadwiślańskim, spływy kajakowe, imprezy 
plenerowe w dziećmi.  

 
  W ramach projektu dokonano: 
- zakupu sprzętu sportowego 
- remontu pomieszczenia hufca 
- zakupu materiałów promocyjnych 
- przygotowania broszury promocyjnej projektu „ Ptaki okolic Tczewa”. 

 
  Zakupione w ramach projektu 10 kajaków wzmocniło zasoby sprzętu sportowego 
TCSiR. 

 
- Dialog o Tolerancji – obóz dla młodzieży z miast partnerskich Tczewa 
(Program: „Europa dla Obywateli” (Aktywni obywatele dla Europy, 
poddziałanie 1 – Partnerstwo miast) 

 
Projekt wspierający współpracę miast partnerskich poprzez wspólne działania 
młodzieży. 
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Cele projektu: 
 
1. Dialog międzykulturowy pomiędzy uczestnikami obozu w Polsce, reprezentantów 
miast partnerskich Tczewa.  

2. Aktywizacja młodych ludzi z wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.  
 
Krótki opis: 

 
Rok 2008 został ogłoszony w Unii Europejskim Rokiem Dialogu 
Międzykulturowego. Pod tym hasłem odbył się w tym roku obóz dla młodzieży 
zainteresowanej szerzeniem wartości unijnych. Głównym założeniem projektu było 
wzajemne poznanie, wypracowanie zrozumienia, poszanowania swojej odrębności 
kulturowej, oraz tolerancji skierowanej do wszystkich państw należących do 
europejskiej wspólnoty. Podczas realizacji projektu młodzież miała możliwość 
wspólnego dialogu, zmierzenia się z zakorzenionymi głęboko stereotypami, 
polepszenia wzajemnych stosunków oraz zastanowienia się nad wspólnymi planami 
i marzeniami.  
W obozie udział wzięło przedstawiciele czterech państw: Litwy, Łotwy i Polski. 
Jego uczestnikami była młodzież w wieku od 13 do 16 lat, a miejscem obozu teren 
bazy harcerskiej, niedaleko miejscowości Osiek. Obóz trwał 10 dni. 

 
 
W ramach projektu: 

 
- młodzież brała udział w licznych zajęciach sportowych, m.in. z zakresu 
żeglarstwa, strzelectwa, wspinaczki, terenoznawstwa, biegów na orientację oraz 
gier zespołowych; 
- młodzież wzięła udział w warsztatach tematycznych dotyczących nietolerancji i 
dyskryminacji we współczesnej Unii Europejskiej; 
- odbyły się prezentacje wszystkich państw reprezentowanych przez młodzież oraz 
wspólne wycieczki i zajęcia rekreacyjne. 

 
 
 

2. Projekty w przygotowaniu 
 

Przez cały rok 2008 przygotowywano we współdziałaniu z wydziałami UM kolejne 
projekty, planowane do dofinansowania zewnętrznego.  Są to projekty: 
 
-   Dom Przedsiębiorcy w Tczewie – projekt złożony, oceniony pozytywnie, przed 

ostateczną decyzją w sprawie dofinansowania, 
- Wzmocnienie infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego Grzymisława 

na odcinku Tczew-Gniew – projekt partnerski gmin powiatu tczewskiego, 
złożony, w trakcie oceny, 

-  Regionalny Węzeł Transportowy – kontynuacja przygotowania, termin    
konkursu maj 2009 r., 

-   Rewitalizacja Starego Miasta Tczewa - kontynuacja przygotowania, termin   
     konkursu październik 2009 r.. 
 
   Współpracowano również ze służbami Urzędu Marszałkowskiego nad projektem 
„Pętla Żuław”, związanym z aktywizacją dróg wodnych delty Wisły.  

 
W kwietniu 2008 został złożony do konkursu Norweskiego Instrumentu Finansowego 
projekt „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie 
naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa”.  
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Projekt ma na celu : 
-  wskazanie na wartości obszarów Natura 2000, położonych w obszarach miejskich, 

ich znaczenie i możliwości wykorzystania dla rozwoju miasta. Projekt został 
pozytywnie oceniony przez Komitet Sterujący polskiej Instytucji Zarządzającej 
programem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz w drugim etapie 
stronę norweską – Biuro Mechanizmu Norweskiego w Brukseli.  

- dokonanie badania wartości przyrodniczych brzegu wiślanego Tczewa, 
sporządzenie wytycznych do jego uporządkowania oraz wykonanie ścieżki 
przyrodniczej. Partnerem projektu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków, a wdrażanie projektu jest planowane na lata 2009-2010.  

 
Ponadto w 2008 r. Urząd Miejski w Tczewie włączył się do projektu partnerskiego 
gmin województwa pomorskiego, prowadzonego przez Akademię Kształcenia 
Zawodowego w Gdańsku, a dotyczącego szkoleń dla pracowników Urzędu. Projekt 
pt. „Akademia Samorządowca” został przyjęty do dofinansowania w roku 2009 w 
ramach PO Kapitał Ludzki,  pracownicy uczestniczą w następujących  szkoleniach: 
- język migowy,  
- język angielski, 
- język niemiecki, 
- kierowanie zespołem, 
- wystąpienia publiczne, negocjacje z elementami etyki zawodowej, 
- warsztaty pracy z trudnym klientem, 
- konstruowanie i wykorzystanie budżetu zadaniowego, 
- warsztaty zamówień publicznych, 
-  sprawozdawczość budżetowa, 
- ochrona danych osobowych, 
- kodeks postępowania administracyjnego, 
- prawo budowlane w praktyce pracownika samorządowego. 
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2.2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2008 r. 
 
Rada Miejska w Tczewie w 2008 roku podjęła ogółem 111 uchwał. 
 
 uchwały dotyczyły spraw: 

 
liczba 

• różnych 31 
• budżetu miasta 11 
• organziacyjnych 10 
• opłat i podatków 7 
• oświaty 7 
• zbiorowej komunikacji miejskiej 5 
• gospodarowania mieniem komunalnym 5 
• medalu ″ PRO DOMO TRSOVIENSI″ 5 
• przyjęcia pomocy finansowej na realizacje projektu pn.: ″ 

Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego 
im. Grzymisława na odcinku Tczew – Gniew ″ 

5 

• współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 

3 

• wyróżnienia ″ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa ″ 2 
• udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 2 
• Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
2 

• prac społecznie użytecznych 2 
• realizacji przedsięwzięcia pn.: ″ Regionalny System Gospodarki 

Odpadami Tczew ″ 
1 

• przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

1 

• realizacji programu ″Moje Boisko – Orlik 2012″ 1 
• realizacji projektu ″ Przystań na rzece Wiśle w Tczewie 

połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa 
pomorskiego ″ 

1 

• przystąpienia do projektu ″ Promowanie zrównoważonego 
rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów 
przyrodniczych Tczewa ″ 

1 

• programu rozwoju sportu 1 
• planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp.zo.o. 1 
• założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe Miasta Tczewa 
1 

• Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa 1 
• Strategii Rozwoju Tczewa 1 
• przystąpienia do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą 

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów 
Lokalnych 

1 

• ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży 

1 

• inicjatyw obywatelskich 1 
• Młodzieżowej Rady Miasta 1 

 
Spośród 111 podjętych uchwał, cześć ( 9 ) zrealizowanych zostało z chwilą podjęcia, 
dotyczyły one spraw organizacyjnych Rady, komisji Rady oraz spraw statutowych i 
regulaminowych. Pozostałe uchwały problemowe były realizowane przez Prezydenta 
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Miasta jako organu wykonawczego za pośrednictwem wydziałów Urzędu 
Miejskiego. 
 
Część uchwał podejmowanych przez Radę Miejska ma charakter przepisów prawa 
miejscowego, w roku 2008 Rada Miejska podjęła takich uchwał 15, dotyczyły one: 
 
• podatków i opłat – 10 
• oświaty – 2 
• spraw alkoholowych – 1 
• komunikacji miejskiej – 1 
• kategorii dróg -1 
 
 
Urząd Miejski prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego, dostępny do 
powszechnego wglądu  w Wydziale Organizacyjnym i Kadr .  
 
Na koniec 2008 roku obowiązywało 159 przepisów prawa miejscowego, z tego w 
następujących sprawach: 
• organizacyjnych        -  19 
• podatków i opłat      -  28 
• budżetu     –  14 
• gospodarki mieniem komunalnym     –  15 
• planowania przestrzennego    – 10 
• nadawania nazw ulicom i placom       – 22 
• oświatowych      –   9 
• zbiorowej komunikacji miejskiej        –   5 
• alkoholowych      –   3 
• opieki nad zabytkami     –   2 
• kategorii dróg      -   2 
• pozostałych       – 30 
 
Szczegółowy wykaz realizacji uchwał Rady Miejskiej za rok 2008 obrazuje 
załącznik Nr 2. 
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2.3. Strategia miasta Tczewa 
 

W roku 2008 kontynuowane były prace dotyczące aktualizacji Strategii 
Rozwoju Tczewa. Przeprowadzono dwukrotnie konsultacje z Radnymi Rady 
Miejskiej i ostatecznie nowa wersja Strategii została przyjęta Uchwałą                Nr 
XXIII/188/2008 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2008 r. 
Uchwalona Strategia zobowiązała Prezydenta Miasta do powołania Rady Strategii 
Rozwoju Tczewa. W tym celu Prezydent Tczewa wydał zarządzenie Nr 730/2008 z 
dnia 19.08.2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady powołania, określenia 
składu, zakresu zadań i trybu pracy Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy 
Prezydencie Miasta Tczewa". W wyniku dwukrotnego ogłoszenia publicznego 
została powołana Rada Strategii Zarządzeniem Nr 872 Prezydenta Miasta Tczewa z 
dnia 31.12.2008 r., w następującym składzie: 
 
1. Mirosław Augustyn  - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa 
2. Krzysztof Misiewicz  - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa 
3. Roman Kucharski  - przedstawiciel Rady Miasta Tczewa  
4. Karolina Chamska  - przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa 
5. Mirosław Pobłocki  - przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa 
6. Zenon Drewa   - przedstawiciel Prezydenta Miasta Tczewa 
7. Magdalena Okapiec-Kortas- przedstawiciel organizacji pozarządowych 
8. Kazimierz Smoliński - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
9. Mirosław Ostrowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
10. Piotr Kończewski  - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
11. Roman Liebrecht  - przedstawiciel sektora przedsiębiorczości 
12. Andrzej Konieczny - przedstawiciel sektora przedsiębiorczości 
13. vakat   - przedstawiciel samorządu powiatowego 
 
W celu wykonania zobowiązania związanego z roczną oceną realizacji celów strategii 
dokonano analizy zadań w ramach celów strategii oraz przygotowano założenia do 
pomiarów celów, czyli zestaw wskaźników wraz z ich miarami bazowymi. Materiał 
został przygotowany do dyskusji na pierwszym posiedzeniu Rady Strategii.  
 
Na rzecz II domeny Strategii (Rewitalizacja Starego Miasta i Obszaru 
Nadwiślańskiego – Powrót Tczewa nad Wisłę) podjęto działania we współpracy w 
Lokalną Organizacją Kociewie, polegające na stworzeniu produktu turystycznego 
Tczewa. Celem było wprowadzenie potencjału turystycznego miasta do Strategii 
Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego. W myśl polityki 
„Powrotu Tczewa nad Wisłę” wykorzystano ideę  komplementarności efektów 
dotychczasowych projektów miasta, produkt zyskał miano „Tczewa 
Nadwiślańskiego” i został zintegrowany w ramach subregionu kociewskiego z 
innymi jego produktami jak „Opanuj Gniew” (którego trzonem jest zamek w 
Gniewie), „Pelplin miasto z duszą” (zbudowanego na bazie Katedry Pelplińskiej) i 
„Kociewie na rowerze” (dotyczący szlaków rowerowych Kociewia). Jednostką 
integrującą informację i działania w subregionie jest Lokalna Organizacja 
Turystyczna Kociewie. „Tczew Nadwiślański” to inicjatywa scalenia nadwodnego 
wizerunku Tczewa i przedstawienia wartościowego elementu Kociewia. Na produkt 
składają się 4 elementy: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w 
Tczewie, Przystań rzeczna, historyczne Stare Miasto i ścieżki rowerowe łączące 
obszar nadwiślański ze szlakami rowerowymi Kociewia.  
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2.4. Realizacja interpelacji radnych zgłoszonych w 2008 r. 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku radni V kadencji Rady Miejskiej 
zgłosili 83 interpelacje, z tego 27 w okresie międzysesyjnym.  
 
 Zgłoszone interpelacje dotyczyły różnych dziedzin życia społeczno – 
gospodarczego miasta i tak: 

• 22 z zakresu inwestycji i remontów, dot.: budowy parkingów przy 
Szkole Podstawowej Nr 12, Gimnazjum Nr 3 oraz na osiedlu 
Bajkowym; wskazania wykonawcy remontu ul. Nadbrzeżnej oraz 
osób odpowiedzialnych za powstałe uszkodzenia w trakcie prac, a 
także termin, koszty i osobę, która zostanie obciążona za powstałe 
nieprawidłowości; skontrolowania stanu nawierzchni i poboczy ul. 
Kruczkowskiego; sporządzenia informacji o stanie przygotowania 
dokumentacji projektu budowy drogi dojazdowej od węzła 
Stanisławie do Mostu Tczewskiego; wyrównania chodnika przy 
Gimnazjum Nr 3; wyjaśnienia okoliczności nie ujęcia w Regionalnym 
Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego drogi 
dojazdowej do węzła w Stanisławiu i umieszczenia w nim obwodnicy 
dla miasta Pelplina; udzielenia informacji o terminie budowy 
nawierzchni drogowej i oświetlenia ulicznego ulic Chrobrego i 
Rycerskiej; przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych 
wykonanych robót, a zwłaszcza sprawdzenia prawidłowości ułożenia 
kostki brukowej na ul. Rokickiej; podjęcia działań w celu 
przywrócenia funkcjonalności Mostu Tczewskiego i wpisanie 
remontu wieżyczek i ciągów pieszych do WPI; poszerzenia ul. 
Akacjowej na odcinku przy zjeździe z ul. A. Krajowej ( przy cukierni 
" Piontek "; przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do 
węzła autobusowego Stanisławie – odcinek; modernizacji układu 
komunikacyjnego trasy obwodowej " podmiejskiej " – I etap; układu 
drogowego na osiedlu przy ul. Czatkowskiej  - I etap; przebudowy 
stadionu lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy ul. 
Bałdowskiej; rewitalizacji Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem 
murów obronnych; wykonania dokumentacji projektowej na budowę 
budynku świetlicy na osiedlu Górki; budowy sztucznego boiska przy 
ul. Ceglarskiej; remontu kapitalnego nawierzchni i chodnika ul. 
Andersena; udzielenia informacji o terminie przeprowadzenia 
remontów ulic Sambora i Zamkowej; wyjaśnienia, dlaczego ścieżka 
rowerowa na bulwarze biegnie od strony Wisły, a ścieżka dla 
pieszych od strony bulwaru; zaplanowania na 2009r. kompleksowej 
modernizacji ul. Andersa; przygotowania informacji na jakim etapie 
znajdują się działania dotyczące remontu drogi biegnącej równolegle 
do ul. Jagiellońskiej przy której znajdują się m.in. przedsiębiorstwa " 
Meblex ", " Telkab"; zmiany na rok 2010 terminu budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 przy najbliższej korekcie 
WPI, budowę bieżni lekkoatletycznej, tartanu, rozbiegu do skoku w 
dal i w zwyż oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
Nr 10; wyjaśnienia zmiany terminu remontu ul. Andersa z 2009r. na 
2010r.; udzielenia informacji, czy Prezydent Miasta wystąpił o 
rządową dotację w ramach " Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych " na inwestycje w zakresie dróg, które są ujęte w 
WPI ( termin składania wniosków  21.11.2008r. );  

 
• 15 z zakresu gospodarki komunalnej, dot: uporządkowania terenu 

w obrębie Placu Jana Pawła II pomiędzy ul. Rokicką i ul. 
Jagiellońską; ustawienia wiaty przystankowej przy Cmentarzu 
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Komunalnym ( ul. Rokicka ); zwiększenia ilości pojemników na 
śmieci na terenie miasta; wycięcia pnia drzewa przy ul. Jagiellońskiej 
20; zalewania wodami opadowymi posesji przy ul. Andersena 24; 
skontrolowania stanu technicznego urządzeń na placu zabaw przy ul. 
Paderewskiego i urządzenia palcu zabaw przy ul Koziej; odwodnienia 
i zagospodarowania terenu przy ul. Żwirki ( obok sklepu ″Polo - 
Market″ ); udzielenia informacji o dotychczasowych działaniach 
podjętych w celu poprawy oświetlenia ul. Bałdowskiej; odtworzenia 
kojca na odpady przy ul. Saperskiej; oczyszczenia studzienek 
kanalizacyjnych i naprawy nawierzchni wokół studni przy ul. 
Jagiellończyka; naprawy nawierzchni ul. Za Portem z 
wykorzystaniem materiałów znajdujących się na stanie Zakładu Usług 
Komunalnych; rozważenia możliwości budowy oświetlenia 
cmentarzy tczewskich; sprzątania i odśnieżania chodników przy 
posesjach prywatnych; realizacji zadań własnych gminy w zakresie 
gospodarki odpadami w przypadku zakwalifikowania dofinansowania 
przedsięwzięcia " Regionalny System Gospodarki Odpadami w 
Tczewie " jako pomoc publiczną; wyjaśnienia, czy zamknięcie 
obecnego składowiska w grudniu 2009r. spowoduje wywóz odpadów 
w inne miejsce, np. składowisko w Szadółkach, jaki jest szacunkowy 
wzrost opłat dla mieszkańców to spowoduje;  

 
• 12 z zakresu komunikacji i ruchu drogowego, w tym: możliwości 

zainstalowania sygnalizacji świetlnej na  skrzyżowaniach  ul.  Armii  
Krajowej  z     ul.  Jagiellońską ul. Sobieskiego z ul. Niepodległości;   
zamontowania    lustra     na    skrzyżowaniu    ul.  Bema   z    ul. 30  
Stycznia; rozwiązania  problemu  parkowania  aut  przez  klientów  
PZU     na  ul. Korczaka; podjęcia  działań  zmierzających  do  
ograniczenia  prędkości     pojazdów poruszających się ul. 
Czatkowską; ustawienia znaków zakazu wjazdu   na targowisko ″ 
Manhatan ″ dla wszystkich samochodów; zamontowania progów 
spowalniających na ul. Wiślanej i ul. Chłopskiej; ustawienia znaku " 
ulica bez przejazdu " na ul. Królowej Marysieńki od zbiegu ul. 
Zygmunta Starego oraz wykonania nawierzchni; wydzielenia 4 miejsc 
postojowych przed budynkiem Przedszkola " Jarzębinka " dla 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola; wykonania 
chodnika wzdłuż ul. Królowej Marysieńki od strony budynku II 
Liceum Ogólnokształcącego; oraz zatoczki postojowej wzdłuż ul. 
Królowej Marysieńki i przy Przedszkolu " Czwóreczka ";  

 
• 6 z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym: 

skuteczniejszego egzekwowania przez Straż Miejską przestrzegania 
regulaminu czystości od właścicieli psów oraz wyznaczenia terenu 
przeznaczonego na wyprowadzanie psów na każdym osiedlu lub 
wprowadzenie używania torebek i koszy do sprzątania po psach; 
wyjaśnienia, czy na Osiedlu Suchostrzygi funkcjonuje Komisariat 
Policji; możliwości podjęcia bardziej intensywnych działań przez 
Straż Miejską w rejonie "niecki" pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 
11, a ul. Jedności Narodu oraz w rejonie baru ″Mario″ przy ul. 
Jasińskiego; udzielenia informacji, czy Straż Miejską zobowiązano do 
przeprowadzenia kontroli zagrożonych miejsc na ul. Kościuszki;  

 
• 5 z zakresu komunalnej gospodarki mieszkaniowej, w tym: 

podania przyczyny zamurowywania mieszkań komunalnych w celu 
ich zabezpieczenia oraz podania ilości przypadków, w których 
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zamurowanie zostało zastosowane; doprowadzenie lokali 
komunalnych przed wynajmem do stanu zgodnego z obowiązującymi 
przepisami; udzielenia informacji, jaka jest możliwość wykupu 
mieszkania od gminy w przypadku wspólnego przedpokoju dla dwóch 
lokali mieszkalnych;  udzielenia informacji dotyczącej zasad i 
procedur przydziału lokali w budynkach komunalnych;  

 
• 5 z zakresu gospodarki mieniem komunalnym, w tym: podania 

wykazu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew wraz 
z wypisami z rejestru gruntów; czy możliwe jest wydzielenie części 
działki z dz. Nr 4-39/15 i jej sprzedaż lub wydzierżawienie 
Spółdzielni Mieszkaniowej w celu budowy parkingu dla 
mieszkańców; zapytania, czy Prezydent Miasta jako właściciel bądź 
władający gruntami należącymi do Gminy Miejskiej występował w 
2008r. do Starosty Tczewskiego o dokonanie zmian w ewidencji 
gruntów dla działek rolnych, które wykorzystywane były przez 
Gminę na cele inne niż rolne, np. znajdowały się na nich budynki, 
bądź budowle; zapytania, czy Prezydent Miasta jako organ 
podatkowy posiada informację o występujących nieprawidłowościach 
dotyczących działek rolnych położonych w granicach 
administracyjnych miasta Tczewa, które wykorzystywane są przez 
właścicieli bądź władających na cele inne niż rolne, np. mieszkalne 
lub przemysłowe; zapytania, czy Prezydent Miasta zgodnie z ustawa z 
dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa podejmował działania 
zmierzające do usunięcia powyższych rozbieżności np. poprzez 
wezwania podatników do doprowadzenia do zgodności zapisów w 
ewidencji gruntów ze stanem rzeczywistym, co skutkowałoby 
zwiększonymi wpływami z tytułu płaconych podatków;  

 
• 5 z zakresu gospodarki finansowej, w tym: możliwości udzielenia 

pomocy finansowej właścicielom  kamienic na Starym Mieście na 
remont; ujęcia w budżecie miasta na 2010r. środków finansowych na 
wykonanie dokumentacji modernizacji ul. Wigury; zabezpieczenia w 
budżecie miasta na 2009r. środków finansowych na utwardzenie 
terenu w miejscach pamięci, przy których będą odbywały się 
uroczystości obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 
na organizację defilady Święta Wojska Polskiego; zapytania, jakie są 
przyczyny nie wykonania wydatków, których niezrealizowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz wskazanie na jakim 
etapie znajduje się realizacja związana z tymi wydatkami zadań;  

 
• 2 z zakresu planowania przestrzennego, w tym dot.: przedstawienia 

wizualizacji projektu Regionalnego Węzła Komunikacyjnego i 
planów zagospodarowania rejonu dworca PKS przy ul. Saperskiej; 
udzielenia odpowiedzi na pytania: czy możliwa jest rozbudowa placu 
zabaw na dz. Nr 4-158 na osiedlu Suchostrzygi;  

 
• 2 z zakresu promocji miasta, w tym dot.: informacji zawierającej 

wykaz telefonów i adresów miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej; czy podjęto działania w celu ustawienia 
reklam naszego miasta na terenach przy autostradzie A-1;  

 
• 1 z zakresu ochrony zdrowia, w tym: opracowania programu 

szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy;   
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• 8 dotyczyło spraw różnych, w tym: terminu ogłoszenia i warunków 
przetargu na świadczenie usług komunikacji miejskiej; ustawienia 
ogólnodostępnych stołów do tenisa na terenie miasta; udzielenia 
informacji o etapie prac nad uregulowaniem funkcjonowania 
″Manhattanu″, efektach pracy komisji problemowej powołanej w 
sprawie w/w targowiska oraz o etapie realizacji inicjatywy 
obywatelskiej Stowarzyszenia "Zorza"; wyjaśnienia ustanowienia 
opłat za korzystanie z autostrady A-1 i podjęcia działań w celu ich 
zawieszenia na czas remontu drogi krajowej Nr 1; uzupełnienia i 
doprecyzowania informacji dot. NZOZ; zapytania, czy przewiduje się 
budowę, bądź adaptację budynku na przedszkole i szkołę podstawowa 
na osiedlu Bajkowym; nadania imienia " 750 – lecia miasta Tczewa " 
auli przy Gimnazjum Nr 1 oraz zabezpieczenia w budżecie miasta na 
2009r. środków finansowych na wykonanie tablicy pamiątkowej; 
udzielenia informacji, jaka jest możliwość wydzierżawienia miejsc 
handlowych dla kupców w rejonie hali Nr 5; obniżenia czynszu za 
dzierżawę pomieszczeń handlowych dla Stowarzyszenia Kupców " 
Zorza "; udzielenia informacji, czy boisko przy ul. Ceglarskiej będzie 
pełnowymiarowe, wielofunkcyjne i ogólnodostępne oraz czy 
zawodnicy Klubu Wisła Tczew będą mieli pierwszeństwo w 
korzystaniu z boiska;  

 
Spośród zgłoszonych 83 interpelacji, 34 załatwił Prezydent Miasta 
udzielając odpowiedzi na piśmie, pozostałe interpelacje przekazano wg 
właściwości do załatwienia przez: Powiatowy Zarząd Dróg, Komendę 
Powiatową Policji, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
Starostwo Powiatowe, Zakład Oświetlenia ″Energa″ Sopot,  Zakład Usług 
Komunalnych; Spółdzielnię  Mieszkaniową  przy Al. Zwycięstwa, 
Komendę  Straży  Miejskiej  oraz  Pana   Jana  Kulasa  Posła   na  Sejm 
RP. 
Na zgłoszone interpelacje radni otrzymali odpowiedzi. Okresowo, raz na 
kwartał Prezydent Miasta analizował sposób realizacji interpelacji 
zgłoszonych przez radnych za pośrednictwem pracowników urzędu i 
g.j.o. 
Szczegółowy wykaz  zgłoszonych  interpelacji  oraz  sposób  ich  
załatwienia  znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
Poniżej w  tabeli przedstawiono ilość zgłoszonych interpelacji przez radnych Rady 
Miejskiej w Tczewie w latach 2002-2008( na przełomie dwóch kadencji ) 

 
 

rok 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

liczba 
interpelacji 

 

 
38 

 
44 

 
66 

 
27 
 

 
49 

 
70 

 
83 
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2.5. Realizacja zadań kontrolnych 
 

Działalność kontrolna , tak w zakresie kontroli zewnętrznej w gminnych 
jednostkach organizacyjnych  oraz na terenie miasta, jak i wewnętrznej  prowadzona 
była w oparciu o: 
-   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 kontroli na 2008 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Tczewa na 
naradzie w dniu 22 stycznia 2008r. ( ze zmianami planu: narada Prezydenta 
Miasta w dniu 12.08.2008r. oraz 26.08.2008r.) 

 Plan na 2008r. przewidywał przeprowadzenie 139 kontroli, z czego 69 
kontroli wewnętrznych i 70 kontroli zewnętrznych. Dodatkowo  w planie kontroli 
wyszczególniono tzw. kontrole bieżące, wyrywkowe  (w zależności od potrzeb), 
które nie zostały określone liczbowo. Kontroli tych przeprowadzono 530.  Najwięcej 
takich kontroli przeprowadziły Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Spraw 
Komunalnych.  
 
Poza planem przeprowadzono 13 kontroli: 
 

- Wydział Spraw Obywatelskich – 1 kontrolę , 
- inspektor ds. kontroli  - 2 kontrole, 
- Wydział Budżetu i Podatków  10 kontroli. 
 

 Podstawowym celem każdej 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 wewnętrznej i zewnętrznej. 
 Kontrola wewnętrzna  sprawowana była w formie kontroli wstępnej, bieżącej oraz 
kontroli następnej. 
 Kontrola wstępna polegała na sprawdzeniu projektów dokumentów, umów, 
porozumień i decyzji, celowości wydatkowania środków, określeniu                i 
wyborze procedury realizacji wydatku itp.  Umożliwiała ona bieżące wyeliminowanie 
ewentualnych niepożądanych działań, jak również niepożądanych skutków 
finansowych. Kontrola bieżąca  polegała na badaniu czynności i operacji w toku ich 
wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, oraz w zakresie 
legalności, rzetelności  i prawidłowości dokumentów obrotu środkami pieniężnymi 
itp.  Kontrola następna – obejmowała badanie stanu faktycznego i dokumentacji 
odzwierciedlającej  czynności już dokonane. 
Kontrola wewnętrzna dokonywana była przez : 
- Prezydenta Miasta i Sekretarza w stosunku do wszystkich komórek  
   organizacyjnych Urzędu, 
- Skarbnika Miasta w zakresie realizacji budżetu, 
-  inspektora ds. kontroli budżetu  w stosunku do wszystkich komórek w zakresie  
   ustalonym przez Prezydenta, 
- naczelników wydziałów – w stosunku do podległych pracowników, 
- Wydział Organizacyjny i kadr w zakresie przyznanego upoważnienia. 
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 Kontrola  zewnętrzna   obejmowała  gminne jednostki organizacyjne.            
tj.  przedszkola  ( publiczne, niepubliczne ), szkoły ( podstawowe,  gimnazja ), ZUK, 
ZGKZM, CWRDW oraz jednostki niepodporządkowane ( m.in. stowarzyszenia, 
kluby ), osoby fizyczne, a powiązane z budżetem miasta w szczególności w zakresie 
prawidłowości opodatkowania nieruchomości, odprowadzania podatków, 
wydatkowania środków budżetowych 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. 
 
Poniżej przedstawiono ilość kontroli przeprowadzonych przez poszczególne 
wydziały: 
 
• Wydział Budżetu i Podatków –  38 kontroli (skontrolowane zostały zarówno 
osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze), 

• Wydział Organizacyjny i Kadr –  45 kontroli ( w tym  41 kontroli wewnętrznych 
( wydziały urzędu)  i 4 zewnętrzne ( g.j.o.), 

• Stanowisko ds. kontroli –  27 kontroli, w tym 26 zewnętrznych ( Wydziału  
   Budżetu Urzędu , przedszkoli niepublicznych, oraz g.j.o.), 
• Wydział Budżetu Urzędu – przeprowadził 27 kontroli wewnętrznych ( kasy  
   urzędu i magazynu podręcznego ), 
• Wydział Gospodarczy – 24 kontrole wewnętrzne ( pracowników obsługi),  
• Wydział Spraw Społecznych – 8 kontroli zewnętrznych ( organizacji pożytku  
   publicznego), 
• Wydział Oświaty, Kultury i Sportu –  przeprowadził 3 kontrole ( szkół  
   podstawowych ), 
• Wydział Spraw Obywatelskich – przeprowadził  3 kontrole zewnętrzne               
  ( zakładów oraz prywatnych posiadaczy środków transportowych z terenu  
    miasta). 
• Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – przeprowadził 1 kontrolę           
   ( właściciela nieruchomości), 
• Wydział, Inwestycji i Remontów – przeprowadził 222 kontrole                             
    ( skontrolowano firmy wyłonione w drodze przetargów na prowadzone  
    inwestycje i remonty) 
• Wydział Spraw Komunalnych – przeprowadził 269 kontroli  
   ( m.in. oświetlenia ulicznego, zaopatrzenia w wodę, cmentarza komunalnego, azylu 
dla bezdomnych zwierząt,  ). 

 
 

W  Urzędzie Miejskim w 2008r.  przeprowadzone były niżej podane 
kontrole zewnętrzne przez: 
 
 

-   Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Gdańsku: od       
     20.02.2008r. do 28.02.2008r.; 
-   Archiwum Państwowe w Gdańsku: 28.03.2008r., 
-    Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku: od 20.08.2008r. do        
     23.09.2008r., 
-   Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi:   
     od 18.09.2008r. do 19.09.2008r., 
-   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydział Spraw Obronnych   
     Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: 16.10.2008r., 
-   Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział   
     w Malborku: 06.10.2008r.: 06.10.2008r. 
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Dokumenty z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Kadr,  
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.bazagmin.pl/tczew/ ( audyt i kontrole ) publikowane są wykazy z 
przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu.    
 
 
 

Audytor wewnętrzny  
 
Audytor  wewnętrzny, prowadząc audyt kieruje się wskazówkami zawartymi  w 
standardach audytu wewnętrznego określonych na podstawie art.63 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych i przeprowadza go zgodnie z planem audytu na dany rok.  
 

W  2008 r.  przeprowadzono 4 zadania  audytowe w tym: 

� 3   zadania o charakterze zapewniającym1 

• windykacja należności z podatków i opłat. 

• funkcjonowanie procedur kontroli wewnętrznej. 

• nadzór nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy 

realizowaniu  zamówień publicznych.  

�  1 zadanie  o charakterze doradczym2.  

• audyt sprawdzający realizację zadań wdrożonych w ramach „Przejrzysta 

Polska”. 

W wyniku przeprowadzonych audytów ustalono, że  w badanych obszarach 

działalności Urzędu w pełni przestrzegane są procedury zmierzające do 

wyeliminowania  ryzyka powstania nieprawidłowości. 

 
 
 
 

                                                                              
                                                                                                                                                           

                                                                                                                   
                                                                                                                                                               

                                                   
1 Zadanie zapewniające – jest to zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia kierownikowi 
jednostki niezależnej obiektywnej oceny , o której mowa w art.48 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych. 
2 Czynności doradcze – są to działania podejmowane przez audytora, których charakter i zakres 
jest uzgodniony z kierownikiem jednostki, w której jest zatrudniony, których celem jest 
usprawnienie funkcjonowania jednostki; z zastrzeżeniem, że audytor wewnętrzny nie przyjmuje 
na siebie zadań lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką. 
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2.6. Załatwianie wniosków i skarg ludności 
 

Zasady organizacji  przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i 
wniosków  zostały uregulowane w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego i 
są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. zgodnie z którymi  
kierownictwo urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg w określone dni i 
godziny przyjęć, a naczelnicy i pracownicy wydziałów we wszystkie dni tygodnia w 
godzinach pracy. Zasady te są przestrzegane w naszym urzędzie.  

Zarówno skargi, których przedmiotem może być, w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw ( art. 227 Kodeksu postępowania 
administracyjnego ), jak i wnioski, których przedmiotem mogą być sprawy dot.  
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i 
zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb 
ludności ( art. 241 Kpa) - stanowią istotne źródło opinii o pracy Urzędu Miejskiego i 
gminnych jednostkach organizacyjnych.   

Ich analiza  służy określeniu jaki etap wymaga poprawy i jakie działania 
należy podjąć, aby usprawnić funkcjonowanie w sferze obsługi obywateli.  

 
Kierownictwo Urzędu Miejskiego cyklicznie  monitoruje i analizuje 

rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie. Kontrolę i nadzór oraz 
koordynację w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków sprawuje Wydział Organizacyjny i Kadr, który  jest odpowiedzialny za : 

 
1) prowadzenie  centralnego rejestru skarg wpływających do Urzędu oraz 

całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, , 
2) przygotowywanie   półrocznych i rocznych  informacji z realizacji skarg i 

wniosków, które są przedmiotem dyskusji na naradach Prezydenta 
Miasta,  

3) sprawowanie  bieżącej kontroli terminowości oraz sposobu załatwienia 
skarg. 

 
Ponadto analiza prawidłowości przebiegu załatwienia skargi  dokonywana jest także 
przez auditorów wewnętrznych Urzędu Miejskiego, zgodnie z przyjętym na dany rok 
harmonogramem auditów. 
 
 

W  2008 roku ,w ramach przyjmowania interesantów w sprawach skarg  i 
wniosków Prezydent, Zastępcy Prezydenta i Sekretarz Miasta przyjęli  około  470 
osób, głównie   w sprawach: 

 
1) wykupu mieszkań, 
2) zaległości czynszowych,   
3) przyspieszenia przydziału mieszkania, 
4) przyznania dodatku mieszkaniowego, 
5) trudnej sytuacji mieszkaniowej, 
6) pomocy społecznej  i finansowej, 
7) innych. 
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W okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. do Urzędu 
Miejskiego wpłynęły 3 skargi od mieszkańców miasta.  

 
 Dotyczyły one następującej tematyki: 
 

- działki nr 269 przy ul. Świętopełka, dot. naruszania prawa własności na 
skutek działań urzędników; 

- działań  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
- odmowy przedłużenia dzierżawy miejsc handlowych na targowisku przy ul. 

Żwirki; 
 
 
Wszystkie skargi zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze i przekazane z 
odpowiednią adnotacją Prezydenta Miasta do załatwienia właściwym komórkom 
organizacyjnym Urzędu Miejskiego zgodnie z ich właściwością rzeczową, celem 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz dowodowego i ustalenia 
zasadności podnoszonych zarzutów w przedmiotowych skargach.  
Przeprowadzone postępowania wyjaśniające pozwoliły na obiektywne i zgodnie ze 
stanem faktycznym udzielenie zainteresowanym odpowiedzi na wniesioną skargę.  
 
Ponadto w 2008 r.  do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęły 3 skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa. Dotyczyły one: 
 
1) braku interwencji właściwych organów na nieprawidłowe używanie 

materiałów pirotechnicznych; 
 

   Skarżącą była mieszkanka miasta , a skarga dotyczyła braku interwencji 
właściwych organów na nieprawidłowe, zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi 
publicznemu używanie wyrobów pirotechnicznych. Skarżąca w dniu 03 stycznia 
2008r. przesłała pismo w powyższej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. Marszałek Województwa Pomorskiego pismem Nr 
DAK 0552-03/08 z dnia 09.01.2008r. przesłał w załączeniu treść skargi oraz   
poinformował,  iż zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w 
zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach 
powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, 
jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla 
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Powyższe przepisy 
porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzaną w 
trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Mając powyższe na 
uwadze, w związku z art. 231 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
Marszałek Województwa Pomorskiego nie będąc organem właściwym przekazał 
przedmiotową skargę do rozpatrzenia Radzie Miasta Tczewa. Rada Miejska po 
uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej rozpatrzyła skargę. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lutego 2008r. i po 
zapoznaniu się ze sprawą stwierdzili, iż warunki sprzedaży wyrobów 
pirotechnicznych regulują odpowiednie przepisy do egzekwowania których 
uprawniona jest Policja, Straż Miejska oraz inne organy do tego powołane. Komisja 
Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Na sesji w dniu 28 lutego 2008 roku Rada 
Miejska w Tczewie  podjęła uchwałę Nr XVII / 154 / 2008  w sprawie skargi na 
czynności Prezydenta Miasta Tczewa, w której uznała skargę za bezzasadną.  
 
 
2) zarządzania budynkiem mieszkalnym przy ul. Matejki 4; 
 

 Skarżącą była mieszkanka miasta. Skarga dotyczyła nieprawidłowości w zarządzaniu  
budynkiem mieszkalnym przy ul. Matejki 4 – w szczególności w zakresie instalacji 
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elektrycznej oraz wodnej we wskazanym budynku. Skarżąca w dniu 13 sierpnia 
przesłała pismo w powyższej sprawie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Gdańsku Wydziału Nadzoru i Kontroli. Wojewoda Pomorski pismem Nr NK.I.MB. 
0554/92/08 z dnia 27.08.2008r. przesłał w załączeniu treść skargi, informując iż 
zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. 
Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
zadań lub działalności prezydenta jest rada miasta. Na podstawie wyjaśnień 
udzielonych przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Tczewie, Zakład Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. 
oraz Prezydenta Miasta ustalono następujący stan faktyczny: 

 •    W dniu 03 października 2006r. postanowieniem I NS 110/06 Sąd 
Rejonowy ustanowił Mirosławę Byczkowską zarządcą nieruchomości 
znajdującej się przy ul. Matejki 4, orzeczenie uprawomocniło się dnia 28 
sierpnia 2007r. Jednak do chwili obecnej Pani Byczkowska zarządu nie 
przyjęła, ponieważ nie uzyskała z Sądu prawomocnego postanowienia o 
wyznaczeniu jej jako zarządcy przedmiotowego budynku. 

•  Nieruchomość przy Matejki 4 stanowiła współwłasność, w którym na 6 
mieszkań tylko 1 lokal mieszkalny z udziałem 168/1000 był własnością 
Gminy Miejskiej w Tczewie, a pozostałe 5 lokali mieszkalnych z udziałem 
łącznym 832/1000 stanowiło współwłasność osób fizycznych. 

•    Rozstrzyganie wszelkich spraw spornych związanych z zarządem należało 
do wspólnoty, a w przypadku braku porozumienia do sądu powszechnego. 

      Na podstawie art. 240 kpa należy uznano, że sprawy poruszane w skardze 
powinny być rozstrzygane zgodnie z rozdziałem 4 ( art. 18-33 ) ustawy z 
dnia 24 czerwca 1999r. o własności lokali / j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 
903 z póź. zm. / kodeksem cywilnym i kodeksem postępowania cywilnego.  

 
Rozpatrując powyższe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie nie 
dopatrzyła się uchybień ze strony Prezydenta Miasta i postanowiła uznać 
skargę za bezzasadną. Rada Miejska w Tczewie na sesji w dniu 30 października 
2008r. uchwałą Nr XXVII/222/2008 uznała skargę na działalność Prezydenta w 
zakresie zarządu budynkiem mieszkalnym za bezzasadną. 
 

 
3) przydziału mieszkania socjalnego; 

 
 

Wojewoda Pomorski poinformował, iż otrzymał  skargę mieszkanki miasta 
Tczewa na bezczynność Prezydenta Miasta  Tczewa. Skarga dotyczyła nie 
dostarczenia lokalu socjalnego byłemu mężowi skarżącej,   w stosunku do 
którego uzyskała wyrok eksmisyjny. Orzeczeniem z dnia 16 stycznia 2004r. 
sygn. akt IC 347/03 Sąd Rejonowy w Tczewie orzekł eksmisję byłego męża z 
lokalu mieszkalnego, położonego w Tczewie przy ul. Niepodległości 
przyznając uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego.                              
W dniu 22 listopada 2004r. Skarżąca złożyła wniosek o dostarczenie byłemu 
mężowi lokalu socjalnego. Z tytułu nie dostarczenia w/w mieszkania Gmina 
płaciła do dnia 10 października 2008r. skarżącej odszkodowanie w wysokości 
450 zł miesięcznie.  W dniu 10 października 2008r. zostało wysłane byłemu 
mężowi skarżącej skierowanie do zasiedlenia lokalu socjalnego, położonego 
w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego, które odebrał w dniu 14 października 
2008r. Natomiast w dniu 13 października 2008r. zostało wysłane pismo 
skarżącej informujące, że w związku z przyznaniem lokalu socjalnego 
wniosek złożony w dniu 22 listopada 2004r. jest bezprzedmiotowy, pismo              
to skarżąca otrzymała w dniu 21 października 2008r. Pismo dotyczące 
przyznania lokalu socjalnego zostało wysłane w dniu 13 października 2008r. 
do skarżącej i zostało przez nią odebrane w dniu 21 października 2008r.,  
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natomiast skarga Pani wpłynęła w dniu 17 października 2008r. do Wojewody 
Pomorskiego. W związku z powyższym w momencie składania skargi do 
Wojewody Pomorskiego Skarżąca nie wiedziała o fakcie wysłania do niej 
pisma przez Prezydenta Miasta wskazującego lokal socjalny. Rozpatrując 
powyższe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie postanowiła uznać 
skargę za bezprzedmiotową, z uwagi na fakt, iż byłemu mężowi skarżącej 
przyznano lokal socjalny. W związku z tym Rada Miejska w Tczewie podjęła  
uchwałę, w której uznała skargę  za bezprzedmiotową.  
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2.7. Zestawienie ilościowe spraw i wniosków wnoszonych do Urzędu 
Miejskiego w 2008 r. ( poprzez Biuro Obsługi Klienta) 

 

Do Urzędu Miejskiego w Tczewie w roku 2008  wpłynęło ogółem  ok. 55.000  pism, 
z tego najwięcej adresowanych do : 
 
- Wydziału Spraw Obywatelskich   - 10.022 
- Wydziału Budżetu i Podatków i skarbnika miasta  -   7.788  
- Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym         -   2.944 
- Prezydenta, Jego zastępców i sekretarza miasta     -   2.659 
- Wydział Spraw Społecznych                                   -   2.585 
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                         -   2. 261 
     
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tczewie – wszelka 
korespondencja, przesyłki pocztowe oraz pisma wnoszone osobiście przyjmowane 
były przez Biuro Obsługi Klienta, które przekazywało je zainteresowanym 
wydziałom – zgodnie z zakresem działania wydziałów ,                   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. 

 
Wydziały UM , do których wpływały  sprawy/wnioski/ z reguły rozpatrywały je  
w terminie jednego miesiąca.  
Pracownicy załatwiający sprawy mieszkańców  w sposób należyty                          
i wyczerpujący udzielali informacji stronom o okolicznościach faktycznych              
i prawnych , które mogły mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 
będących przedmiotem postępowania administracyjnego oraz czuwali nad tym, 
aby strony i inne osoby prawne uczestniczące w postępowaniu nie poniosły 
szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielali im niezbędnych 
wyjaśnień i wskazówek. 
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. 
Każdorazowo, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w kpa  
zawiadamiano stronę, wnoszącą podanie  uzasadniając przyczynę zwłoki i 
wskazywano nowy termin załatwienia sprawy. 
Ogółem 61 spraw załatwiono w terminie powyżej dwóch miesięcy .                        
Wydział Organizacyjny i Kadr dokonywał okresowej kontroli załatwiania spraw 
przez poszczególne Wydziały pod nadzorem Sekretarza Miasta, co powodowało 
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bieżące eliminowanie występujących niedociągnięć, a także służyło doskonaleniu 
pracy urzędu. 
 
 
Ponadto w 2008r. rozpoczęto wdrażanie  elektronicznego obiegu dokumentacji w 
Urzędzie, w ramach którego: 

• w każdym wydziale została wyznaczona jedna osoba odpowiedzialna za  
e-obieg, 

• przeszkolono naczelników wydziałów, 
• ustawiono dodatkowe stanowisko w Biurze Obsługi Klienta, 

przystosowane do wprowadzenia pism w elektroniczym obiegu 
dokumentów wraz ze skanerem, 

• wdrożono system  w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, 
• rozpoczęto prace nad wdrożeniem obiegu w Wydziale Spraw 

Komunalnych, 
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2.8. Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych w 2008 r. 
 

Z przedstawionego poniżej zestawienia  wynika, iż w 2008 roku : 
 
- wydano 23.967 decyzji administracyjnych z zakresu zadań własnych gminy i 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 

- odwołań od decyzji złożono 23 , to jest  0,096 % w stosunku do ogółu 
wydanych (  w tym  8 do Wojewody Pomorskiego).   

 
Niezbyt duża liczba odwołań od decyzji wniesionych 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)    6  decyzji utrzymał w mocy,  
b)    5  decyzji przekazał do ponownego rozpatrzenia , 
c)    2  decyzje uchylił,  
d)    1  decyzja oddalił z powodu uchybienia terminu 
 
W  trakcie załatwiania przez organ odwoławczy II instancji na koniec 2008 r. 
było  9   odwołań 
 
Szczegółowe zestawienie wydanych decyzji  administracyjnych obrazuje 
poniższa tabelka : 
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Zestawienie liczbowe  wydawanych  decyzji administracyjnych oraz załatwiania odwołań  za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
 

Sposób załatwiania odwołań wniesionych  
do Kolegium Odwoławczego 
 / Wojewody Pomorskiego 

 
    Sposób załatwienia decyzji zaskarżonych do NSA / 

WSA 

 
Nazwa  
komórki 

 organizacyjnej  

 
Ile  

wpłynęło spraw 
do  

załatwienia  

 
Ile  

spraw przeter
minowano 

 
Ile 

 spraw 
wymagało 

podjęcia decyzji 
administra-
cyjnych  

 
Ilość 

wydanych 
decyzji  

 
Ilość odwołań 
 od decyzji 
wniesionych  
do Kolegium 
Odwoławczego 
/ Wojewody 
Pomorskiego 

 
utrzymano  
w mocy 

 
przekazano do 
ponownego 
rozpatrzenia 

 
uchylono 

 
w trakcie 
załatwiania 

 
Ilość  
decyzji 

zaskarżonych 
do  

NSA/ WSA 

 
utrzymano 
 w mocy 

 
uchylono 

 
przekazano  

do  
ponownego  
rozpatrzenia 

 
w trakcie 
załatwiania  

 
 

Uwagi 

1 2 3 4          5        6 7 8 9 10     11 12 13 14 15 16 
Wydział Spraw 
Komunalnych 2.952 

 
- 410 410 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Wydział 
Inwestycji i 
Remontów 755 

 
 
- - - - 

 
 
- 

 
 
- - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Wydział Spraw 
Społecznych 

 
7.483 

 
- 

 
4.545 

 
4.636 2 1 1 - - - 

 
- 

 
- 

 
- - 

 
- 

Urząd Stanu 
Cywilnego 

 
12.809 

 
- 376 376 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 

 
18.654 61 213 286 8 * 4 *  

 
3 * - - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
** 

Wydział Budżetu 
i Podatków 

 
4.504 - 

 
4.191 

 
16.319 7 1 

 
1 2 3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu 

 
 

2.717 

 
 
- 1.851 1.851 

 
 
4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Wydział 
Gospodarki 
Mieniem 

Komunalnym 

 
 
 

3.929 - 78 78 - - - 

 
 
 
- - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Wydział 
Planowania 

Przestrzennego 

 
 

1.222 

 
 
- 11 11 - - - 

 
 
- - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Razem  
 

 
 

55.025 
61 

 
 

11.675 
 

 
 

23.967 
23 6 5 2 9 - 

 
 
 
- - 

 
 
 
- - 

 
 
- 

 

*   - dot. Wojewody Pomorskiego; 
** - 1 odwołanie wniesione po terminie, Wojewoda wydał postanowienie o uchyb. terminu; 



 
3.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2008 r. 
 

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  powołana  
została Zarządzeniem Nr 729/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 sierpnia 
2008 r. 
 Jest ona organem opiniującym oraz inicjującym w zakresie rozwiązywania   i  
przeciwdziałania problemów alkoholowych.  
  
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
w 2008 roku należało: 

• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych , 

• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, 

• opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady 
gminy, 

• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.  

 
Ponadto członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
uczestniczyli w przygotowaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2009, który został uchwalony uchwałą Nr XXIII/225/2008 Rady 
Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 r.  
 
W 2008 r. GKRPA odbyła 12 posiedzeń roboczych, na których omawiała sprawy 
dotyczące  m. in. wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i młodzieży 
(zimowiska, półkolonie), programu "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze", 
organizacji  rajdów, turniejów oraz  działalność na terenie miasta Tczewa świetlic 
środowiskowych  i socjoterapeutycznych.. 
 W ramach  kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż                          
i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży GKRPA : 

• sporządziła 158 postanowień 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 161 wniosków o 
skierowanie na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol, 
przeprowadzili rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z osobami 
nadużywającymi alkohol oraz rozmowy ze świadkami nadużywania alkoholu, 

• do lekarza biegłego psychiatry i psychologa, złożyła 69 wniosków celem 
orzeczenia stopnia uzależnienia i wskazania rodzaju leczenia odwykowego, 

• do  III Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich  Sądu Rejonowego w 
Tczewie skierowała 38 wniosków celem wydania postanowienia 
zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego. 

 
Ponadto w okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Tczewie współpracowała z instytucjami, 
organizacjami, stowarzyszeniami z terenu miasta Tczewa w celu realizacji założeń  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych t.j.  
       -  Stowarzyszeniem Tczewski Klub Abstynenta "Sambor",  
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       -  Stowarzyszeniem Terapii  i Profilaktyki Szkolnej " Przemiana ",  
       -  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,  
       -  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie,  
       -  Caritas Diecezji Pelplińskiej oraz Caritasami Parafialnymi,  
       -  Strażą Miejską,  
       -  Policją, Środowiskowym  
       -  Hufcem Pracy,   
       -  Centrum Interwencji Kryzysowej,  
       -  Poradnią Zdrowia Psychicznego,   
       -  z dyrektorami tczewskich szkół podstawowych, gimnazjalnych,   
          ponadgimnazjalnych oraz z  pedagogami szkolnymi i  kuratorami  
          sądowymi.  

W 2008 roku Komisja współpracowała także z prasą lokalną, w której 
ukazywały się informacje  na temat działań w ramach  założeń Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz o punktach pomocy 
dla osób nadużywających alkohol oraz ich rodzin. 
W dniach 13 maja oraz 13 czerwca 2008 roku członkowie Komisji przeprowadzili 
szkolenia na terenie Urzędu Miejskiego dla sprzedawców i właścicieli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 
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4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2008 r. 
 
W okresie sprawozdawczym  Straż Miejska   podejmowała  interwencje                     
w 5413 przypadkach, w ramach których 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. 
 
Poniżej w  tabeli przedstawiono szczegółowo  ilość nałożonych mandatów, pouczeń 
oraz wniosków skierowanych do sądu w 2008 r.: 
 

Mandat  
 
 
Lp. 
 

 
 
Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 
 
Pouczenie  

liczba kwota 

 
Wniosek          
do sądu 

 
 
Dowóz 

 
 
Razem  

1 Kodeks wykroczeń 
      

 
a) Wykroczenia przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu 

 
425 

 
33 

 
4050 

 
2 

 
68 

 
528 

 b) wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

3 

 

2 

 

5 

 c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia 

 
310 

 
55 

 
11000 

 
6 

 
-- 

 
371 

 
d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i 

porządkowi w komunikacji 

 

1104 

 

1014 

 

107350 

 

35 

 

-- 

 

2153 

 e) wykroczenia przeciwko osobie -- -- -- -- -- -- 

 f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 
 
95 

 
7 

 
500 

 
2 

 
-- 

 
104 

 g) wykroczenia przeciwko mieniu -- -- -- -- -- -- 

 h) wykroczenia przeciwko interesom 
konsumentów 

-- -- -- -- -- -- 

 i) wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej 

 
140 

 
56 

 
5520 

 
2 

 
-- 

 
198 

 j) wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego 

 
402 

 
543 

 
29960 

 
2 

 
-- 

 
947 

 k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe -- -- -- -- --       -- 

2 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach 

 
58 

 
2 

 
200 

 
1 

 
-- 

 
61 

3 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
455 

 
463 

 
46300 

 
14 

 
-- 

 
932 

4 Inne pozakodeksowe przepisy o 
wykroczeniach 

 
62 

 
34 

 
2100 

 
-- 

 
-- 

 
96 

5 Akty prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

 
10 

 
8 

 
600 

 
-- 

 
-- 

 
18 

 Ogółem 
3061 2215 207580 67 70 5413 
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Porównanie wyników z podjętych interwencji za lata 2007 i 2008: 
 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 483 5 300 2 53 543 

rok 2008 425 33 4050 2 68 528 

wykroczenia przeciwko inst. państwowym, samorząd.  i społecznym Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 1 0 0 0 0 1 

rok 2008 0 0 0 3 2 5 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 340 27 5400 7 1 375 

rok 2008 310 55 11000 6 0 371 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 839 400 39250 23 0 1262 

rok 2008 1104 1014 107350 35 0 2153 

wykroczenia przeciwko osobie Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 2 0 0 0 0 2 

rok 2008 0 0 0 0 0 0 

wykroczenia przeciwko zdrowiu Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 166 3 250 1 0 170 

rok 2008 95 7 500 2 0 104 

wykroczenia przeciwko mieniu Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 1 0 0 0 0 1 

rok 2008 0 0 0 0 0 0 

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 1 0 0 0 0 1 

rok 2008 0 0 0 0 0 0 

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 161 21 1500 3 0 185 

rok 2008 140 56 5520 2 0 198 

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 377 256 15900 8 0 641 

rok 2008 402 543 29960 2 0 947 

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 0 4 250 0 0 4 

rok 2008 0 0 0 0 0 0 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 116 2 400 0 0 118 

rok 2008 58 2 200 1 0 61 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 299 153 15000 20 0 472 

rok 2008 455 463 46300 14 0 932 

inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 77 18 950 1 0 96 

rok 2008 62 34 2100 0 0 96 

akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 29 0 0 0 0 29 

rok 2008 10 8 600 0 0 18 

Wszystkie wykroczenia razem Pouczenia mandat/ilość kwota/mandatów Wniosek do Sądu Dowóz Razem 

rok 2007 2891 889 79200 65 54 2899 

rok 2008 3061 2215 207580 67 70 5413 
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Porównanie ilości nałożonych grzywien z fotoradaru za rok 2008 i 2007: 

 
Mandaty 2008 2007 

Ilość 272 35 

kwota 32870 4000 

 
Porównanie ilości nałożonych grzywien związanych z niezachowaniem 
nakazanych środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów art. 77KW oraz nie 
sprzątania po nich art. 145 KW: 

 
 

Interwencje zgłoszone Dyżurnemu Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej 

 
- Interwencje - Monitoring: 
a) porządek publiczny/alkohol  
b) drogowe 
c) psy 
d) uszkodzenia mienia 
e) sanitarno – porządkowe 
f) inne 
 
z czego: 
 
- Ukarano MKK 
- Pouczono  
- Wezwania do KSM 
- Wnioski do Sądu 
 

2008r. 
697 
247 
270 
61 
35 
59 
25 
 

 
 

229 
305 
156 
12 
 

2007r. 
89 
 
 

 2008r. 

 
Ilość interwencji zgłaszanych dyżurnemu: 
- Zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu 
- Drogowe (parkowanie, blokowanie wjazdu) 
- Psy/z art. 77KW 
- Uszkodzenia (znaki drogowe, lampy, sygnalizacja) 
- Sanitarno - porządkowe 
- Inne (asysty instytucjom, pobieranie opłat targowych itp.) 
 

 
2522 
813 
801 
197 
261 
337 
113 

 
- Kontrole stałe(z teczek miejsc zagrożonych) 
- Wylegitymowano  
- Ukarano MKK 
- Wnioski do Sądu 

 
230 
202 
110 
4 

 

 Wykroczenia 2008 2007 

art. 77 KW ilość 48 27 

art. 77 KW kwota 9600 5400 

art. 145 KW ilość 67 22 

art. 145 KW kwota 3350 1100 
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Inne działania Straży Miejskiej 2008 2007 

- przewieziono osób z upojeniem alkoholowym oraz innych: 
a) do miejsca zamieszkania 
b) do Pogotowia Socjalnego w Elblągu 
c) do Policyjnej Izby Zatrzymań 
d) do szpitali 
e) Stowarzyszenie "FIDES" Malbork 
f) Stowarzyszenie Gdańsk 
g) Dom dziecka 
h) Jednostki Wojskowe 
 
- przeprowadzono wspólnych służb z f-szami KPP Tczew 
 
- doręczono pism na rzecz Wydziałów: Mieszkaniowego, 
Obywatelskiego, Biura Rady 
 
- dokonano konwojów środków pieniężnych na rzecz UM 
 i ZUK 
 
- zarejestrowano interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, 
służby komunalne i instytucje 
 
- zabezpieczono uroczystości, imprezy masowe oraz sportowe 
 
- przeprowadzono akcji (w stosunku do wł. psów) 
 
- samochody Straży Miejskiej przejechały km: 
 
 

70 
33 
23 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
 

186 
 

5906 
 
 

521 
 
 

2522 
 
 
61 
 
 
35 
 

49838 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

447 
 

4677 
 
 

539 
 
 

1673 
 
 
52 
 
 
15 
 

44022 

 
 
W 2008 r. działalność  Straży Miejskiej w zakresie  poprawy stanu sanitarno-
porządkowego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozostałych zadań przedstawiała 
się następująco: 
 
W zakresie współpracy  z innymi podmiotami: 
 

- w dniu 15 stycznia 2008r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską 
Tczew a Gminą Miasto Elbląg w sprawie dowozu i osadzania osób do 
wytrzeźwienia, 
 

-  w dniu 21 marca 2008r. zmieniono porozumienie Prezydenta Miasta Tczewa i 
Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie o współpracy Straży Miejskiej i 
Policji. 

 

W zakresie poprawy stanu sanitarno – porządkowego i estetyki miasta: 
 

Działania w tym zakresie prowadzone były w oparciu o opracowany program 
„Czyste Miasto” oraz plany kwartalne przedsięwzięć SM na 2008r. 
 

Do dnia 15.01.2008r. Strażnicy, prowadzili stałe kontrole targowisk oraz 
miejsc chowu ptactwa w związku z ogłoszonym wcześniej zagrożeniem wystąpienia 
„ptasiej grypy”. Kontrole wykonywane były na targowisku przy ul. Targowej 
również w soboty, kiedy na targowisko przyjeżdżali hodowcy gołębi. Przez okres 
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prowadzonych działań w związku z opisanym zagrożeniem, nie stwierdzono na 
Terenie Tczewa przypadków zachorowań ptactwa na w/w chorobę.  

 W związku z prowadzoną akcją „Zima” nie odnotowano większych utrudnień 
– aura okazała się sprzyjająca, co pozwoliło w tym czasie na rozszerzenie działań 
prewencyjnych w zakresie poprawy stanu sanitarno – porządkowego oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców.  

W miesiącu czerwcu na wniosek Straży Miejskiej zainstalowano na terenie 
Starego Miasta 5 dozowników z torebkami na zbieranie odchodów oraz 5 
pojemników do ich składowania. Do 31.12.2008r. odnotowano pobranie ze 
wspomnianych dozowników 390 torebek. Odnotowano jednak częste uszkodzenia 
dozowników polegające na zapychaniu otworów kłódek i wkładek zamków.  
Z uwagi na częste przypadki oraz interwencje mieszkańców związane z 
zanieczyszczaniem miejsc publicznych przez psy a szczególnie chodników i terenów 
zielonych, prowadzono systematyczne kontrole w tym zakresie, i co za tym idzie 
stosowano wobec winnych naruszeń przepisów działania represyjne polegające na 
stosowaniu postępowań mandatowych, kierowania wniosków do Sądu i pouczeń. 
Łącznie w tym czasie przeprowadzono 35 akcji na poszczególnych osiedlach miasta 
– angażując do służby maksymalną ilość strażników.  

W czasie tych działań ukarano: 
− mandatami karnymi 115 osób,  
− skierowano 6  wniosków o ukaranie.  

 
Ponadto w 2008 r. podjęto kompleksową kontrolę placówek handlowych i 

innych obiektów użyteczności publicznej w zakresie zawierania umów na wywóz 
nieczystości stałych oraz wyposażania tych placówek w pojemniki i kontenery do ich 
zbierania. Łącznie przeprowadzono 246 takich kontroli, ujawniając 14 przypadków 
ich nie zawarcia. Osoby winne naruszeń norm prawnych w tym względzie zostały 
zobowiązane do niezwłocznego zawarcia umów. 

 
Mając na uwadze, iż Stare Miasto powinno być wizytówką miasta 

podejmowano  w tym rejonie szereg działań, celem spowodowania poprawy stanu 
sanitarno – porządkowego i estetyki.  
 
Działania te polegały na: 
 
• wystąpieniu pisemnym do 30 właścicieli i zarządców budynków o poprawę stanu 

technicznego skrzynek przyłączy gazowych. W ok 90% przypadkach skrzynki 
zostały wymienione lub też został poprawiony ich stan techniczny, 

• monitorowaniu sytuacji dotyczącej składowania odpadów stałych w pojemnikach 
i kontenerach (przepełnienia). Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków i podjęciu 
działań zapobiegających takiemu zjawisku (występowano do właścicieli i 
zarządców budynków o spowodowanie ich częstszego opróżniania. 
Interweniowano też u właścicieli niektórych placówek handlowych, którzy 
wyrzucali kartony nieskładane co powodowało szybkie przepełnienie 
kontenerów. W kilku przypadkach doprowadzono do ustawienia w innych 
miejscach pojemników na odpady, które wcześniej stały na działkach nie 
należących  do właścicieli i zarządców budynków, co powodowało iż nie 
poczuwali się oni do usuwania zanieczyszczeń wokół nich, a w związku z tym 
występowało tam częste zaśmiecenie.  
      Z poczynionych obserwacji wynika, że zakłady trudniące się wywozem 
nieczystości stałych wywiązywały się ze swoich obowiązków właściwie. 
Przepełnienia zdarzały  się w okresie dni wolnych od pracy (przedłużone 
weekendy i święta). 
 

• przeprowadzeniu rozmów z właścicielami placówek handlowych 
zlokalizowanych szczególnie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, Krótkiej, 
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Mickiewicza i pl. Hallera, zwracając im uwagę na bieżące usuwanie 
zanieczyszczeń (niedopałki papierosów, papiery), 

• spowodowaniu codziennego sprzątania ul. Jarosława Dąbrowskiego na odcinku 
od Poczty do Biblioteki Miejskiej (częste zanieczyszczenia w klombach), 

• zwrócono się pisemnie do administracji spółdzielni, zarządców i właścicieli 
budynków o oczyszczenie rynien i innych urządzeń na budynkach  z naklejonych 
ogłoszeń. Jednocześnie zaproponowano oklejenie ich informacjami o treści 
"Zakaz wywieszania ogłoszeń". Spotkało się to z pozytywnym odbiorem 
właścicieli budynków. Skutecznie zapobiega to dalszym przypadkom naklejania 
w tych miejscach różnego rodzaju ogłoszeń. 
 
W wyniku prowadzonych systematycznych działań kontrolnych, w znaczny 

sposób ograniczona została liczba wywieszanych w miejscach do tego 
niewyznaczonych wszelkich ogłoszeń i ulotek.  
Na bieżąco przekazywano zarządcom i właścicielom terenów informacje o 

terenach, na których dochodzi do częstych zanieczyszczeń odpadami stałymi, 
celem spowodowania stałego ich utrzymania w należytym stanie porządkowym.  
Łącznie w 2008r. Straż Miejska wystąpiła pisemnie w 152 przypadkach o 

uporządkowanie wskazanych terenów. W większości winni zaniedbań 
oczyszczali wskazane tereny w wyznaczonym czasie, w innych przypadkach 
karano mandatami karnymi bądź też kierowano wnioski o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Tczewie V Wydział Grodzki w tym: 
 

− nałożono 9 mandatów karnych, 
− skierowano 3 wnioski  do Sądu.  
−  

 
Kontrole na targowiskach : 
 

W  2008r. prowadzono również stałe działania kontrolne na targowiskach przy 
ul. Targowej i Manhattan, sprawdzając czy osoby trudniące się handlem,       a w 
szczególności sprzedażą artykułów spożywczych stosują się do wymogów 
sanitarnych.  
Kontrole na targowiskach prowadzone były z pracownikami : 
- Urzędu Miar i Wag – (sprawdzano legalizację sprzętu ).  
- Urzędu Skarbowego, ujawniając przypadek niedozwolonego obrotu papierosami 
bez akcyzy (3530 paczek). 

 
Dalsze czynności w tej sprawie przeprowadził Urząd Skarbowy.  
 
W szeregu przypadkach interweniowano również wobec handlujących, którzy 
nagminnie zaśmiecali teren targowiska i jego obrzeża opakowaniami (większość 
interwencji dotyczyła obcokrajowców).  

 
W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców 
 
  

Działania w tym zakresie  prowadzone były w oparciu o opracowany program 
"Bezpieczna Dzielnica" oraz plany kwartalne przedsięwzięć Straży Miejskiej  na 
2008r.  

Wyraźnie wzrosła liczba zgłaszanych przez mieszkańców interwencji do Straży 
Miejskiej. Oczekiwania w tym względzie ze strony mieszkańców są coraz większe, 
jednak jest to przede wszystkim zadanie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.  

Z przeprowadzonych analiz dotyczących prowadzenia kontroli w  miejscach 
narażonych na zjawiska patologiczne, wynika że systematyczne kontrole oraz 
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stosowanie zaostrzonych form represyjnych spełniły swoją rolę i spowodowały 
całkowity zanik  tych zjawisk, bądź też ich znacznnie ograniczyły. 

W miesiącu lutym realizując wytyczne zawarte w planie „Bezpieczna 
Dzielnica” na osiedlach: Stare Miasto i Suchostrzygi przeprowadzono akcję 
zaplanowaną z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, 
Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej. W sumie w patrolach mieszanych do 
służby patrolowej zaangażowano 15 funkcjonariuszy. W wyniku tych działań 
nałożono 12 mandatów karnych  oraz pouczono 12 osób.  

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz dla poprawy 

bezpieczeństwa od stycznia 2008r. wprowadzono na drugich zmianach dodatkowy 
patrol. Ponadto od miesiąca lipca do listopada wydłużono służby jednego z tych 
patroli o 4 godziny. Służby te planowane były z piątku na sobotę i z soboty na 
niedzielę w szczególności  na Starym Mieście.  

 
Zgodnie z planem pracy dokonywano w okresie letnim kompleksowych 

kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw. Ujawnione 
nieprawidłowości wraz z dokumentacją zdjęciową przekazywano zarządcom placów, 
celem niezwłocznego usunięcia wskazanych nieprawidłowości.  

 
 
Patrole rowerowe 
 

Od dnia 04.07.2008r. wprowadzono do służby prewencyjnej patrole rowerowe 
z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w godzinach 14.00/22.00. Strażnicy tych 
patroli pełnili służbę w rejonie Starego Miasta i Czyżykowa. 

 Trasy patroli zostały opisane i określone wraz z zadaniami w tzw. cedułach. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że uzyskiwne wyniki przez strażników pełniących w 
nich służbę były bardzo wysokie, co świadczy, iż patrole te spełniały swoją rolę. 
 

 
Ponadto w okresie sprawozdawczym strażnicy brali udział w zabezpieczaniu 

miejsc pożarów, katastrof budowlanych i innych miejsc niebezpiecznych.  
 

“Bezpieczna Szkoła” 
 

Od stycznia 2008r. prowadzone były stałe działania "Bezpieczna Szkoła" 
polegające na prowadzonych kontrolach w rejonach szkół a w szczególności szkół 
gimnazjalnych. Zakres kontroli był uzgadniany z dyrektorami poszczególnych szkół i 
na bieżąco weryfikowany o występujące zagrożenia. Najczęściej podejmowano 
interwencje w zakresie: 
-  zakłóceń porządku publicznego,  
-  palenia papierosów,  
-  bójek  
-  przebywaniu na terenie szkół osób nieupoważnionych.  
 

Od września 2008r. został wdrożony do realizacji w szkołach program  "W Tczewie 
ze Strażą Miejską Bezpieczniej". 
 
 Realizacją programu zajął się Inspektor d/s Profilaktyki w szkołach .Celem 
programu jest dążenie do spowodowania wychowania dzieci i młodzieży              w 
poszanowaniu prawa, nauczania ich jak uczyć się, pracować oraz spędzać wolny czas 
bezpiecznie. Adresowany jest on do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów i 
wychowawców. Realizowany jest głównie w szkołach przy współpracy z innymi 
instytucjami w zależności od potrzeb. 
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W okresie od września do grudnia  2008r. odbyły się: 
 

   a)  3 spotkania z pedagogami szkół, 
   b)  5 spotkań z dyrektorami szkół , 
   c) 46 kontroli w rejonach szkół, z tego: 

− 16 w szkołach  podstawowych,  
− 30 w gimnazjach,  
 

   d) 7 rozmów  profilaktycznych:  
• 3  w gimnazjach ,  
• 3 w szkołach  podstawowych, 
• z  1 rodzic , 

   
  e) 48 zajęć w ramach programu profilaktycznego, z tego: 

• 40  w szkołach  podstawowych, 
• 4 w klasach zerowych, 
• 3 w gimnazjach , 
• 1  w szkole ponadgimnazjalnej, 

  
   f) 58 pogadanek,z  tego: 

− 31 w szkołach  podstawowych, 
− 6 w gimnazjach , 
− 21 w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 
   g)  3 spotkania w ramach Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
 
   h) 6 podjętych interwencji, z tego: 

• pouczono 10osób –  
• nałożono 4 mandaty karne  
 

 
W dniach kwietniu oraz maju 2008r. strażnicy SM brali udział w spotkaniach 

zorganizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Uwagi przekazane na 
spotkaniach zostaną uwzględnione przy planowaniu przyszłych działań oraz 
bieżących kontrolach. Mieszkańcy najczęściej zwracali się o:  

-  zwiększenie patroli w rejonie placów zabaw gdzie dochodzi do spożywania   
alkoholu,  

- kontroli klatek schodowych (spożywanie alkoholu, gromadzenie sie  
młodzieży),  

- skuteczniejszego egzekwowania zgodnego z przepisami wyprowadzania  psów,  
- niezgodnie z przepisami parkowania pojazdów (w tym na terenach zielonych). 
 
 
W dniu 23.10.2008r. w godzinach 8.00-14.00 strażnicy wspólnie z 

pracownikami MOPS Tczew dokonali kontroli ustalonych wcześniej 18 miejsc 
przebywania osób bezdomnych. W kontrolowanych miejscach zastano 5 osób, 
którym doręczono pisemne informacje gdzie i w jaki sposób mogą uzyskać pomoc. 
Ponadto osoby, które nie chciały skorzystać z pomocy MOPS wypełniły stosowne na 
tą okoliczność oświadczenia. 

W okresie występowania niskich temperatur Strażnicy zwracali szczególną 
uwagę na osoby bezdomne oraz inne pozostające w miejscach, gdzie narażone były 
na utratę zdrowia i życia. W szczególności dotyczyło to przypadków osób 
znajdujących się osób po spożyciu alkoholu lub podobnie działających środków.  
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Monitoring wizyjny miasta 
 
Za pomocą kamer monitorowane są (położone w ich zasięgu) miejsca 

niebezpieczne, a  interwencje i kontrole w tych przypadkach, zlecane są patrolom 
przez dyżurnego Straży Miejskiej.  

 
Aktualnie na terenie miasta zainstalowanych jest 20 kamer i tak: 

 
a) Stare Miasto – 11 kamer 
b) Czyżykowo – 2 kamery 
c) Śródmieście – 3 kamery 
d) Suchostrzygi – 4 kamery 

 
W połowie czerwca na stanowisku kierowania dyżurnych SM został 

zainstalowany system nagrywania przekzau wizyjnego z kamer monitoringu miasta, 
tym samym nagrywanie zostało zlikwidowane w Komendzie Powiatowej Policji w 
Tczewie.  

Od czerwca 2008 r.  nagrywanie z kamer odbywało się w systemie cyfrowym 
na stanowisku dyżurnych Straży Miejskiej, i w razie potrzeby na bieżąco było  
udostępniane uprawnionym funkcjonariuszom policji.  

 
 

Współdziałanie z Policją 
 

    W ramach porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta Tczewa  
a Komendantem Powiatowym Policji w Tczewie  wykonywano służby patrlowe, w 
patrolach mieszanych. Brano udział również w akcjach zorganizowanych przez 
Komendę Powiatową Policji w Tczewie. Akcje te skierowane były w dużej mierze na 
dyscyplinowanie pieszych i kierujących w zakresie ruchu drogowego. Organizowane 
były również w odniesieniu do osób nieletnich, naruszających porządek prawny.  
Ponadto udzielano również funkcjonariuszom KPP w Tczewie pomocy polegającej 
na asystach strażnika przy ustawianym urządzeniu fotoradar, jak również rozliczaniu 
ujawnionych wykroczeń za pomocą tego urządzenia. 
Udzielono 208 pisemnych odpowiedzi do Komendy Powiatowej Policji                         
w Tczewie dotyczących zapytań związanych z typowaniem potencjalnych sprawców 
wykroczeń i przestępstw zanotowanych przez Policję. Wspólnie zabezpieczano 
szereg imprez sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie miasta.  

Strażnicy udzielili 24 asyst pracownikom ZGM i administracji spółdzielni 
mieszkaniowych przy wejściu i zabezpieczaniu lokali mieszkalnych.  

Na bieżąco zgłaszano ujawniane awarie i uszkodzenia urządzeń, mogące mieć 
istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie miasta oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

 
Strona internetowa 

 
Na początku września 2008 r. uruchomiono stronę internetową Straży 

Miejskiej, na której zamieszczane są aktualności związane z działalnościa tut. straży 
oraz za pośrednictwem której napływają e-maile internautów w sprawach 
dotyczących funkcjonowania miasta. 
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