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- To pierwsze z cyklu spotkań dialogu oby-
watelskiego, którego będziemy organizowali 
na terenie całego miasta, szczególnie w tych 
miejscach, gdzie zajdą duże zmiany. Aleja 
Wojska Polskiego jest takim miejscem – mó-
wił  Janusz Stankowiak. 
Mieszkańcy po obejrzeniu prezentacji, map 
i wizualizacji projektu, mogli zadawać py-
tania, na które odpowiadali projektanci  
i zastępca rezydenta ds. techniczno-inwesty-
cyjnych.  
- W ramach węzła integracyjnego powstanie 
nowy układ drogowy wokół dworca kolejo-
wego. Będzie nowy dworzec autobusowy, 
miejsca postojowe dla taksówek, będzie 

Spotkanie  
z mieszkańcami Alei
W odpowiedzi na zainteresowanie przebudową Alei Woj-
ska Polskiego i okolic dworca PKP prezydent miasta Janusz 
Stankowiak zorganizował spotkanie mieszkańców z projek-
tantami i pracownikami Urzędu, odpowiedzialnymi za pro-
wadzenie projektu. 

system parkingów przede wszystkim dla sa-
mochodów osobowych, parking dla rowe-
rów oraz miejsca chwilowego zatrzymania. 
Powstaną drogi rowerowe prowadzące do 
dworca i oczywiście ciągi piesze. Planuje się 
też przedłużenie tunelu pod torami, który 
dotychczas prowadzi na perony, a docelo-
wo miałby prowadzić na drugą stronę to-
rów, gdzie mieściłby się też parking. Zgodnie  
z projektem planuje się też zakup 11 autobu-
sów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Do 
tego wszystkiego monitoring, system stero-
wania ruchem, a budynek dworca ma zyskać 
nowy wygląd i nowe funkcje – mówił zastęp-
ca prezydenta Przemysław Biesek-Talewski.

Najwięcej kontrowersji budziła wśród miesz-
kańców rzekoma wycinka drzew w najbliż-
szym sąsiedztwie dworca PKP. Prezydent 
jednoznacznie zdementował te plotki i wy-
raźnie powiedział, że nie jest planowana 
wycinka drzew w tej okolicy, poza zabiegami 
pielęgnacyjnymi.
Przypomnijmy, że koszt inwestycji związanej 
z budową węzła integracyjnego, który został 
wpisany do Zintegrowanego Porozumienia 

Terytorialnego to 30 mln złotych, z tego 21,75 
mln złotych ma pochodzić ze środków unij-
nych. 
Planowana okres realizacji projektu to lata 
2016-2018. 
Warto podkreślić, że spotkanie z mieszkań-
cami Alei Wojska Polskiego było pierwszym 
spotkaniem  w ramach dialogu obywatel-
skiego zainicjowanego przez prezydenta Ja-
nusza Stankowiaka. 

Gotowa jest koncepcja docelowego zagospo-
darowania całego terenu. Według jej założeń 
teren ten ma mieć funkcję rekreacyjno-wy-
poczynkową (zieleń, ścieżki, elementy małej 
architektury) z możliwością organizacji im-
prez plenerowych (w bezpośrednim sąsiedz-
twie SCK), a także z częścią przeznaczoną do 
aktywnego spędzania czasu przez młodzież 
(docelowo planowany jest tam skatepark, 
boisko do siatkówki, urządzenia tzw. siłowni 
zewnętrznej). 

Nowe oblicze placu przy SCK
Dla terenu obok Starogardzkiego Centrum Kultury powstaje 
koncepcja parku „Nowe oblicze”. W tym roku w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego zrealizowany zostanie pierwszy etap, 
którego koszt wyniesie 46 tys. złotych. 

- W tym roku planujemy uporządkowanie 
terenu, demontaż zbędnych ogrodzeń, a tak-
że montaż siłowni zewnętrznej i elementów 
małej architektury, czyli ławki, kosze – twier-
dzi zastępca prezydenta Przemysław Biesek-
-Talewski. 

Młodzież już zapowiada kolejne wnioski do 
Budżetu Obywatelskiego, na realizację na-
stępnych  etapów prac w tym rejonie.  



2 WYDARZENIA

Prezydent przeciwny uchwale
We wtorek (11 sierpnia) Związek Gmin Wierzyca uchwalił nowe stawki opłat za odbiór śmieci na 
terenie gmin wchodzących w skład Związku.  Okazuje się, że będą one znacznie wyższe od dotych-
czasowych. Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, który głosował przeciw przyję-
tej podwyżce, zapowiedział złożenie sprzeciwu wobec przyjętej uchwały. 

Mając na uwadze bardzo trudną 
sytuację Związku Gmin Wierzyca 
(5 mln zł deficytu) a zarazem do-
bro mieszkańców przedstawiciele 
miasta zaproponowali zróżnico-
wane stawkię. W przypadku bu-
dynków wielorodzinnych  wyglą-
dałyby one następująco:  18 zł od 
jednej osoby, 36 zł od dwóch osób  
i 54 zł od trzech i więcej osób.  
Natomiast w budynkach jedno-
rodzinnych:  27 złotych od jednej 
osoby, a od dwóch i więcej osób 
54 zł. 
Niestety zaproponowane zmiany 
w uchwale nie znalazły poparcia 
większości, tym samym nie zostały 
wprowadzone do uchwały, która 
przewidywała ujednoliconą meto-
dę opłat. Tym samym w przypad-
ku segregacji odpadów jednooso-
bowe gospodarstwa zapłacą 24 zł, 
wieloosobowe (dwie i więcej osób) 
54 zł. W przypadku braku segrega-
cji, stawki te wynoszą odpowied-
nio: 42 zł i 81 zł. 
Wprowadzenie nowych stawek 
spowoduje niejednokrotnie stu-
procentowy wzrost opłat. 
Podczas ostatniego zgromadzenia 
ponownie nie dokonano wyboru 
przewodniczącego Związku Gmin 
Wierzyca. Zgłoszono jednego kan-
dydata, jednak Krystian Kamień 
nie zdobył wymaganej większości  
głosów. 

Na ostatnim Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca, którego Starogard 
Gdański jest członkiem, wbrew naszej woli i mimo naszych zdecydowa-
nych protestów podjęto decyzje, które skutkować będą podwyżkami cen 
opłat za odbiór odpadów. Szczególnie niekorzystnie i dotkliwie uderzą one  
w mieszkańców naszego miasta, gdyż największy ciężar podwyżek spadnie 
na mieszkańców tzw. zabudowy wielorodzinnej, czyli bloków i kamienic, 
które stanowią duży procent substancji mieszkaniowej Starogardu. Wzrost 
opłat odpadów segregowanych dla gospodarstw domowych jednoosobo-
wych wzrośnie o 78% do kwoty 24,00 zł a dwuosobowych o 1oo% do kwoty 
54,00 zł ! Jest to dla nas jako przedstawicieli miasta w Związku Gmin Wie-
rzyca nie do przyjęcia ! Ponad 5 milionowy dług, który w niespełna pół roku 
został wygenerowany przez Związek ma zostać w dużej mierze przerzucony 
na barki naszej lokalnej społeczności. W styczniu bieżącego roku cofnąłem 
rekomendację dla pana Wojciecha Pomina jako kandydata na przewodni-
czącego Związku gdyż już wtedy zauważyłem, że jego styl zarządzania może 
doprowadzić do niekorzystnych sytuacji w jego funkcjonowaniu. Mimo mo-
ich uwag i wątpliwości większość członków Zgromadzenia  Związku Gmin 
Wierzyca wybrała nowy zarząd na kolejną kadencję w składzie: Wojciech 
Pomin – przewodniczący, Marian Pick z-ca przewodniczącego (wójt gminy 
Stara Kiszewa), Sylwester Patrzykąt – członek (wójt gminy Bobowo), który 
zapowiadał na początku swojej kadencji brak jakichkolwiek podwyżek za 

wywóz odpadów co najmniej do końca bieżącego roku. Zapowiedzi te nie 
znalazły pokrycia w rzeczywistości, a Związek Gmin Wierzyca z kilkumilio-
nowym deficytem stanął u progu bankructwa. W lipcu członkowie zarządu 
podali się do dymisji. 

Drodzy mieszkańcy
W związku z faktem, że tak drastyczne podwyżki cen opłat za wywóz odpa-
dów w niewspółmierny sposób obciążą mieszkańców zabudowy wieloro-
dzinnej naszego miasta, co uważam za niesprawiedliwe i nie do zaakcep-
towania zdecydowałem się złożyć sprzeciw wobec przyjętej przez Związek 
Gmin Wierzycy uchwały. Podejmę wszelkie możliwe kroki prawne, aby za-
kwestionować i uchylić niekorzystne dla nas rozwiązania. Przyjęta przez 
Związek uchwała w rażący sposób dyskryminuje mieszkańców miast, co jest 
sprzeczne z przyjętą zasadą solidarności i równości wszystkich jego człon-
ków oraz stawia pod znakiem zapytania zasadność  członkostwa Starogar-
du Gdańskiego w tej organizacji. 

    Z poważaniem
                  Janusz Stankowiak
                  Prezydent Miasta Starogard Gdański

Szanowni Mieszkańcy  
Starogardu Gdańskiego

Oświadczenie Prezydenta dotyczące podwyżek opłat za odbiór odpadów
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- Projekt przebudowy płyty Rynku jest obec-
nie wykonywany na nowo. Ma on nawiązy-
wać do koncepcji opracowanej kilka lat temu 
oraz uwzględniać zapisy obecnie obowiązu-
jącego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Proponowane rozwiązania projekto-
we poddamy społecznym konsultacjom we 
wrześniu – mówi Przemysław Biesek-Talew-
ski, zastępca prezydenta miasta ds. technicz-
no-inwestycyjnych.
W przypadku otrzymania dofinansowania 
prace rozpoczęłyby się w 2016 roku (po se-
zonie letnim) od prac archeologicznych i 
wymiany infrastruktury podziemnej. Główna 
ich część realizowana byłaby w roku 2017. 
- Rynek po modernizacji byłby gotowy naj-
później wiosną 2018 roku. Jesteśmy jednak 
– jako władza wykonawcza – zdeterminowa-
ni, aby Rynek uzyskał nowe oblicze do 2018 
roku niezależnie od tego, czy pozyskamy 
środki zewnętrzne, czy też nie – mówi zastęp-
ca prezydenta.
Termin składania wniosków o dofinansowa-
nie przypada na koniec grudnia 2015 roku. 
Miasto jest w trakcie przygotowania niezbęd-
nych dokumentów, w tym projekty, studium 
wykonalności itp.  

W tym celu przymierza się do złożenia projek-
tu pod nazwą „Zachowanie wartości przyrod-
niczych i krajobrazowych korytarza ekologicz-
nego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżno-
rodności oraz ukierunkowanie wykorzystania 
tego obszaru” ujętego w Zintegrowanym 
Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Starogard Gdański. 
- Oznacza to, że będzie miał pewne preferen-
cje w uzyskaniu dofinansowania, jednak do 
końca września musimy złożyć wniosek o do-
finansowanie. Projekt będzie realizowany w 
partnerstwie z Gminą Starogard Gdański oraz 
Nadleśnictwem Starogard – zastępca prezy-
denta ds. techniczno-inwestycyjnych Przemy-
sław Biesek-Talewski.
Zakres przedmiotowy projektu:
- ochrona przyrody poprzez identyfikację i 
prezentację najciekawszych obiektów przy-

Chcą rewitalizacji starogardzkiego Rynku
Miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ma on objąć  przebu-
dowę płyty Rynku oraz ulic: Gen. Hallera (do Kanałowej) i Podgórnej, a także zmianę funkcji budynku Ratusza na Centrum 
Spotkań Muzealnych, renowację murów obronnych w rejonie kościoła św. Mateusza (w partnerstwie z Parafią), wykonanie 
schodów łączących teren przy kościele z terenem przy Wierzycy oraz wykonanie historyczno-spacerowej ścieżki dydaktycz-
nej brzegiem rzeki od Mostu Chojnickiego do Baszty.

Nowe zagospodarowanie  
Wierzycy i parku 
Od kilku lat gotowa jest koncepcja zagospodarowania rzeki 
Wierzycy. Miasto zamierza podjąć próbę pozyskania pienię-
dzy z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

w zakresie podjętych projektów z zaak-
centowaniem problematyki związanej  
z ochroną
- działania informacyjno-edukacyjne 
podnoszące świadomość mieszkańców 
w zakresie podjętych projektów z zaak-
centowaniem problematyki związanej  
z ochroną bioróżnorodności i przywrócenie 
wartości przyrodniczych oraz krajobrazowych 
doliny rzeki Wierzycy. 

Koszt realizacji przedsięwzięcia w części 
dotyczącej miasta wyniesie  5 500 000 zł,  
a całego projektu 7,5 mln zł, przy dofinanso-
waniu 85 %.

Terminy realizacji: 
2016 – dokumentacja techniczna 
2017-18 roboty budowlane
2018 – część edukacyjna

rodniczych  trasą biegnącą po byłym torowi-
sku na odcinku od Kręgu do Starogardu (Gmi-
na Wiejska)
- urządzenie szlaku edukacji przyrodniczej 
z takimi elementami jak: platformy wido-
kowe, kładki przez rzekę, oznakowanie 
miejsc wartościowych przyrodniczo (w tym  
w obszarze Natura 2000) oraz utrzymywanie 
lub przywracanie do właściwego stanu ochro-
ny siedlisk przyrodniczych, a także pozosta-
łych zasobów, tworów i składników przyrody
- odnowa przyrodnicza parku miejskiego w 
zakolu rzeki Wierzycy (najważniejsza część 
projektu dotycząca całkowitej modernizacji 
parku)
- odnowa przyrodnicza i zagospodarowanie 
bezpośredniego sąsiedztwa jeziora Kochanka
- działania informacyjno-edukacyjne 
podnoszące świadomość mieszkańców 
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Inkubator ma być instytucją otoczenia  biznesu 
stwarzającą sprzyjające warunki do prowadze-
nia działalności gospodarczej m.in. poprzez 
dostarczanie powierzchni biurowych na pre-
ferencyjnych warunkach, co miałoby się przy-
czynić do obniżenia kosztów funkcjonowania 
firmy.
Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 
może wpłynąć pozytywnie na poziom aktywi-
zacji zawodowej społeczeństwa, rozwój przed-
siębiorstw, a przez to rozwój społeczno-gospo-
darczy regionu. 
Wstępnie przygotowana oferta najmu po-
wierzchni pod działalność inkubatora przedsię-
biorczości przedstawia się następująco;
Miesięczna opłata najmu:
• czynsz najmu – 35,00 zł netto/m² najmowanej 
powierzchni (przewiduje się możliwość uzyska-
nia wsparcia finansowego na częściowe pokry-
cie  kosztów najmu),
• ogrzewanie, opłata za części wspólne, dozór 
ochrony, zużycie wody i odprowadzenie ście-
ków – w cenie najmu,
• energia – podpisanie niezależnej umowy.
Dodatkowo dla najemców inkubatora przed-
siębiorczości:
• możliwość korzystania z sal konferencyjnych 
na preferencyjnych warunkach,
• wykonywanie bezpłatnie w ilości do 50 szt. 

Inkubator przedsiębiorczości
Miasto Starogard Gdański przygotowuje się do powołania 
inkubatora przedsiębiorczości, który wspierałby rozwój go-
spodarki  lokalnej  i regionalnej.

Obchody były okazją do mianowania, odzna-
czenia i wyróżnienia funkcjonariuszy, którzy 
na co dzień dbają o bezpieczeństwo gości i 
mieszkańców powiatu starogardzkiego. Sło-
wa podziękowania skierowane zostały rów-
nież do pracowników Policji,  przedstawicieli 
samorządów terytorialnych i wymiaru spra-
wiedliwości, a także służb, które na co dzień 
wspierają działania funkcjonariuszy staro-
gardzkiej komendy.
Wręczone zostały medale za długoletnią 
służbę oraz odznaki dla zasłużonych poli-
cjantów, a na wyższe stopnie awansowało 
57 funkcjonariuszy starogardzkiej komendy. 
Odznaczenia wręczał Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - insp. 
Czesław   Koszykowski i Komendant Powia-
towy Policji w Starogardzie Gdańskim - insp. 
Mirosław Czarnecki.
W imieniu wyróżnionych i awansowanych 
funkcjonariuszy głos zabrał asp. sztab. Wie-

Święto Policji
W czwartek, 23 lipca, policjanci z Komendy Powiatowej Po-
licji w Starogardzie Gdańskim obchodzili swoje doroczne 
święto. W uroczystej akademii obok policjantów uczest-
niczyli także przedstawiciele administracji samorządowej  
i wymiaru sprawiedliwości, a także zaprzyjaźnione służby 
mundurowe.

sław Kuniszewski – Zastępca Naczelnika 
Wydziału Prewencji, który podziękował prze-
łożonym za codzienną współpracę i okazane 
zaufanie.
Od godz. 12:00 budynek miejscowej komen-
dy był otwarty dla osób, które chciały bliżej 
przyjrzeć się codziennej pracy munduro-
wych. Policjanci zaprezentowali swój sprzęt 
i wyposażenie wykorzystywane w codziennej 
służbie. Z możliwości tej, skorzystało wielu 
mieszkańców powiatu. W tym dniu komen-
dę odwiedzali nie tylko rodzice z dziećmi, ale 
również seniorzy oraz zorganizowane grupy.
Bardzo miłą niespodziankę sprawił policjan-
tom 6-letni Hubert, który odwiedził staro-
gardzką komendę w mundurze policyjnym. 
Chłopiec odważnie zadawał pytania oraz  
z wielką uwagą przysłuchiwał się wypowie-
dziom policjanta, który opowiadał o codzien-
nej pracy mundurowych. 

dokumentów kserokopii i wydruków,
• wyposażone zaplecze socjalne i kuchenne,
• zapewnienie przez operatora najmu lokalu na 
preferencyjnych warunkach innej powierzchni 
biurowej po okresie 1 roku przebywania w in-
kubatorze.

Ponadto dla  inkubowanych przedsiębiorstw 
przewiduje się możliwość:
• uzyskania pomocy w  zakładaniu działalności 
gospodarczej,
• doradztwa w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych (bezzwrotnych i zwrotnych) na 
finansowanie działalności gospodarczej,
• organizacji i obsługi szkoleń i konferencji z za-
kresu biznesowego,
• promocji na lokalnym i regionalnym rynku,
• uczestnictwa w społeczności biznesowej.

To, w jakiej strukturze będzie działał inkubator 
przedsiębiorczości w dużej mierze będzie zale-
żało od tego, jaka formuła okaże się najbardziej 
efektywna dla potencjalnych przedsiębiorców. 
W związku z powyższym osoby zainteresowa-
ne funkcjonowaniem w ramach  inkubatora 
przedsiębiorczości proszone są o zgłaszanie się 
do końca sierpnia do Urzędu Miasta ul. Gdań-
ska 6, pokój nr  010. Więcej informacji pod nr 
tel. 5853-061-35, e-mail: wig@um.starogard.pl.

Zapraszamy mieszkańców ulic: Kopernika, Ko-
picza, Jaszczurkowców, Szpitalnej, Dolnej, Bro-
niewskiego, Zachodniej (na odc. od ul. Zblew-
skiej do ul. Dolnej) i Kryzana do zapoznania się 
z wstępnymi projektami przebudowy i budowy 
przedmiotowych ulic, w celu wniesienia ewen-
tualnych uwag do przyjętych i zaproponowa-
nych rozwiązań.
Uwagi można kierować do 19 sierpnia.
Osoby do kontaktu:
Sebastian Brauer tel. 58 530 6070 – ul. Koper-
nika, Kopicza, Jaszczurkowców, Szpitalna, Dol-
na, Broniewskiego, Zachodnia;
Rafał Mroczkowski tel. 58 530 6068 – ul. Kryza-
na.

Konsultacje z mieszkańcami
Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do zapoznania się ze 
wstępnymi projektami przebudowy i budowy ulic.

WYDARZENIA
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Starogardzkie targi są odpowiedzią na zapo-
trzebowanie środowiska, na potrzebę spotka-
nia, integracji i zacieśnienia współpracy. I Ko-
ciewskie Targi Wydawnicze skierowane są do 
autorów: pisarzy, poetów czy ilustratorów oraz 
wydawnictw i drukarń, także, a może przede 
wszystkim do mieszkańców Kociewia, Pomo-
rza i kraju.
Targi w Starogardzie stwarzają możliwość, po 
raz pierwszy na taką skalę, zapoznania się z 
dorobkiem kulturalnym kociewskiej branży 
wydawniczej w wymiarze ponadlokalnym. 
Kociewskie targi pozwolą na przeprowadze-
nie swoistego remanentu literatury Kociewia, 
zwłaszcza tej wydawanej współcześnie.
I Kociewskie Targi Wydawnicze zorganizowane 
w formie plenerowego przeglądu połączonego 
z warsztatami, wystawami i występami arty-
stycznymi oraz spotkaniami autorskimi twór-

I Kociewskie  
Targi Wydawnicze
W dniach 11-13 września 
odbędą się I Kociewskie 
Targi Wydawnicze organi-
zowane przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną im. Ks. 
Bernarda Sychty w Staro-
gardzie Gdańskim.

ców publicystyki i literatury z Kociewia, będą 
platformą do zawiązania realnej współpracy 
biznesowej na płaszczyźnie twórca – produ-
cent – konsument produktów kulturalnych.
W ramach targów rozstrzygnięty zostanie 
konkurs na najbardziej wartościową pozycję 
wydawniczą targów, a jej twórcy zostaną uty-
tułowani i nagrodzeni. Wystawy organizowane 
podczas targów pozwolą zapoznać się z proce-
sem tworzenia książki od słowa do gotowego 
produktu, a także poznać ofertę kulturalną pla-
cówek z terenu Kociewia.
Kociewskie targi zostały włączone do kalenda-
rza wydarzeń V Kongresu Kociewskiego. 

Piszesz, ilustrujesz, wydajesz, drukujesz, skła-
dasz, łamiesz... kupujesz, oglądasz, czytasz... 
śledzisz, szukasz, kolekcjonujesz i interesujesz 
się... targi są miejscem stworzonym dla Ciebie!

Mianowani nauczyciele
W piątek (3 lipca) w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość nadania stopni awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego. 

Po 2 latach i 9 miesiącach stażu nauczyciele 
kontraktowi zdali pomyślnie egzamin i po 
złożeniu przed Prezydentem Miasta Staro-
gard Gdański ślubowania, uzyskali kolejny 
stopień awansu zawodowego – nauczyciel 
mianowany: 
Nauczycielami mianowanymi zostali: Mał-
gorzata Brandt (Miejskie Przedszkole Pu-
bliczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi), 
Małgorzata Lorkowska (Miejskie Przedszkole 
Publiczne Nr 3), Jolanta Lewandowska 
(Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5), Anna 
Kiszewska (Miejskie Przedszkole Publiczne 
Nr 6), Agata Zmuda – Kostka (Miejskie Przed-
szkole Publiczne Nr 8), ks. Wojciech John 
(Publiczne Gimnazjum Nr 3), Bożena Kuli-
berda-Walczak (Publiczne Gimnazjum Nr 3), 
Małgorzata Forc-Szopińska  ( P u b l i c z n a 
Szkoła Podstawowa Nr 3), Marta Wielgosz 
(Zespół Szkół Publicznych), Daniel Erdanow-
ski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1), 
Anna Zaborska (Publiczne Gimnazjum Nr 
1) Piotr Mandziara (Publiczne Gimnazjum Nr 
2), Beata Czarkowska (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 3), Monika Sengerska (Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi). 

Nasza starówka wreszcie ożyła. Można posłu-
chać muzyki na żywo i z płyt winylowych, czy 
zagrać w każdy czwartek (17.00) w boules.  
Nie brakuje też ogródków gastronomicz-
nych.  Dodatkowo przez kilka upalnych dni 
zainstalowano kurtynę wodną. Dzięki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Starogardzie miesz-
kańcy miasta mogli się ochłodzić. Najwięcej 

Rynek tętni życiem
Ku uciesze większości mieszkańców miasta na starogardz-
kim Rynku stworzono plażę miejską, która służy rekreacji.

radości mieli najmłodsi, a także w niektórych 
przypadkach czworonogi.
W ramach cyklu imprez „Spotkajmy się na 
starogardzkim Rynku”  odbywają się też pro-
jekcje filmowe. Podczas Kina Letniego poka-
zano 6 filmów. Przed nami kolejne m.in. Last 
Vegas, Babcia Gandzia, Chińczyk na wynos. 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 6 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w planie

Cena wywoław-
cza w zł (zawie-

ra 23% VAT)
wadium

postąpie-
nie mini-

malne

1 2 3 4 5 6 7

1. 1/73 456 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

55 900,00 zł 5 590,00 zł 560,00 zł

2. 1/74 368 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

49 400,00 zł 4 940,00 zł 500,00 zł

3. 1/75 456 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

58 200,00 zł 5 820,00 zł 590,00 zł

4. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E7)

55 100,00 zł 5 510,00 zł 560,00 zł

5. 1/79 436 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E7)

53 500,00 zł 5 350,00 zł 540,00 zł

6. 1/80 630 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (F5)

80 300,00 zł 8 030,00 zł 810,00 zł

7. 1/82 492 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D3)

65 200,00 zł 6 520,00 zł 660,00 zł

8. 1/83 328 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D3)

45 700,00 zł 4 570,00 zł 460,00 zł

9. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)

71 700,00 zł 7 170,00 zł 720,00 zł

10. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)

58 100,00 zł 5 810,00 zł 590,00 zł

11. 1/120 328 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D1)

45 700,00 zł 4 570,00 zł 460,00 zł

Nieruchomości w/w (poz. 1-11) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 września 2015 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 wrze-
śnia 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 września 2015 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowo-
dem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w ter-
minie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w 
nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 6 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdowskiego, KW 
34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-
cza w zł (zawi-
era 23%VAT)

wadium
postąpie-
nie mini-

malne

1 2 3 4 5 6 7

1. 187/27 564 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H1)

 71 900,00 zł  7 190,00 zł  720,00 zł 

2. 187/28 459 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H1)

 58 500,00 zł  5 850,00 zł  590,00 zł 

3. 187/29 410 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa 
z funkcją usługową (H1)

 52 300,00 zł  5 230,00 zł  530,00 zł 

4. 187/30 422 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa 
z funkcją usługową (H1)

 53 800,00 zł  5 380,00 zł  540,00 zł 

5. 187/32 376 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 50 500,00 zł  5 050,00 zł  510,00 zł 

6. 187/33 834 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca
z funkcją usługową (G1)

 100 800,00 zł  10 080,00 zł  1 010,00 zł 

7. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 53 600,00 zł  5 360,00 zł  540,00 zł 

8 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 54 200,00 zł  5 420,00 zł  550,00 zł 

9. 187/38 307 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługowa (H2)

 41 200,00 zł  4 120,00 zł  420,00 zł 

10. 187/39 756 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 87 600,00 zł  8 760,00 zł  880,00 zł 

11. 187/40 864 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 100 200,00 zł  10 020,00 zł  1 010,00 zł 

12. 187/41 500 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 61 300,00 zł  6 130,00 zł  620,00 zł 

13. 187/43 2757 Zabudowa mieszkaniowa w 
układzie szeregowym, jednorodzin-
nym z funkcją usługową (G2)

 333 100,00 zł  33 310,00 zł  3 340,00 zł 

14. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca
z funkcją usługową (G3)

 92 900,00 zł  9 290,00 zł  930,00 zł 

15. 187/45 324 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H3)

 43 500,00 zł  4 350,00 zł  440,00 zł 

16. 187/50 275 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H4)

 36 900,00 zł  3 690,00 zł  370,00 zł 

17. 187/52 190 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H4)

 25 500,00 zł  2 550,00 zł  260,00 zł 

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa. 
Nieruchomości w/w (poz. 1-17) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 września 2015 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 
Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 
3 września 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 
0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 września 2015 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem 
osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w 
terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w 
nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 9 lipca 2015 r. wydane zostało Zarządze-
nie Nr 265/07/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę w trybie bezprzetargowym, pod ogródki przydomowe, obejmujące dwie pozycje: 1) 
ul.Orzeszkowej - część działki nr 110/26 o pow. ~20 m², obręb 23, KW 24792, 2) ul.Zielona – dział-
ka nr 178/2 o pow. 85 m², obręb 12, KW 24974.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 266/07/2015  w sprawie ogłoszenia wykazu 
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański obejmujące jeden lokal, o kupno którego wystapili 
jego najemcy: 1) ul.Rynek 14/4 – działki nr: 272/6, 238/1 o łącznej pow. 477 m², obręb 17, KW 436.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 267/07/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obe-
jmujące dwie pozycje: 1) ul.Jaskółcza – działka nr 8/8 o pow. 5 809 m², obręb 4, KW 33651, 2) 
ul.Jaskółcza – działka nr 8/9 o pow. 5 815 m², obręb 4, KW 33651. Obie dzialki przeznaczone pod 
zabudowę techniczno – produkcyjną, magazyny i hurtownie, budownictwo, bazy i składy oraz 
usługi. 
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 
21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów po-
daje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w 
sposób zwyczajowo przyjęty .
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075  lub 5306076.
      Prezydent Miasta Starogard Gdański  
      Janusz Stankowiak        
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Stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego

Lp. Nazwa Opis propozycji zadania Koszt Realizator
Posiadana 

dokumentacja, 
zgłoszenia

Stan realizacji zadania

Akuku - plac zabaw wraz z zewnętrzną 
siłownią w parku Kocborowskim

Budowa placu zabaw z urządzeniami dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół boiska na 
terenie Parku Kocborowskiego

200 000 WTI wstępna koncepcja 
zagospodarowania 

terenu

1) Przygotowano projekt zagospodarowania 
terenu, 
2) Zgłoszono zamiar wykonywania robót bu-
dowlanych do Konserwatora - następny etap to 
zgłoszenie do Starostwa 
3) Wszczęto postepowanie przetargowe dn 
15.06.2015, otwarcie ofert zaplanowane na 30.06 
4) unieważniono pierwsze postępowanie ze 
względu na wartość ofert powyżej  wartości 
zapisanych w budżecie, 
5) Przygotowano 2 postępowanie przetargowe 
- 20.07.2015 otwarto oferty i wybrano najkorzyst-
niejszą opiewającą na kwotę 195 tyś zł 
6) umowa na realizację w przygotowaniu - plano-
wany termin realizacji to koniec września.

Generalny remont sali gimnastycznej wraz 
ze sceną i pomieszczeniami gospodarczymi 
w PSP 4 z oddziałami integracyjnymi

Modernizacja sali gimnastycznej, sceny i 
przyległych pomieszczeń w PSP 4 (wymiana 
parkietu, wymiana grzejników, malowanie, 
wymiana drzwi)

111 000 WTI kosztorys  
inwestorski

1) Zgłoszono zamiar wykonywania robót 
budowlanych do Starostwa, 
2) Rozpisano zapytanie ofertowe, 
3) dn. 29.05 wpłynęły 3 oferty, trwa weryfika-
cja złożonych ofert, 
4) dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty - 104 780 PLN, LIMEX PLUS Sp. Z o. 
o.85-766 Bydgoszcz, realizacja do 21.08.2015

Dokumentacja techniczna przebudowy 
ulicy Prusa, Rolnej celem wydłużenia biegu 
autobusu nr 14 do ul. Heweliusza

Wykonanie dokumentacji technicznej 50 000 WTI 1) Przygotowano postepowanie przetargowe  
2) dn. 10.06 miało miejsce otwarcie ofert, 
wpłynęły 2 oferty, 
3) wybrano najkorzystniejszą ofertę - termi-
na realizacji dokumentacji technicznej to 
grudzień br.

Dzieci i młodzież nasz cenny kapitał. Plac 
zabaw przy centrum Sportowo-Rekreacyj-
nym Przylesie

Plac zabaw dla dzieci (urzadzenia zabawo-
we) i młodzieży (rekreacja wysiłkowa) wraz z 
cześcią rekreacyjną. 

200 000 WTI wstępna koncepcja 
zagospodarowania 

terenu

1) Realizację projektu zgłoszono w Starostwie  
2)  Rozpisano postępowane przetargowe - 
otwarcie ofert nastąpiło 03.07.2015 - oferty 
przewyższały możliwości budżetu, 
3) Trwa weryfikacja zakresu i przygotowanie 
drugiego postępowania przetargowego - pla-
nowany termin realizacji to koniec września.

Budowa obiektu sportowego (bieżnia, 
skocznia w dal), placu zabaw - PSP 1

Wykonanie bieżni poliuretanowej ze skocznią 
w dal. Centralne miejsce wewnątrz bieżni ma 
zajmować plac zabaw

184 000 WTI projekt, kosztorys 
inwestorski

1)Zgłoszono zamiar wykonywaniarobót 
budowlanych do Starostwa, 
2) Rozpisano postępowanie przetargowe na 
część sportową projektu - otwarcie ofert od-
było się 10.06., obecnie zadanie w realizacji, 
planowane zakończenie do końca sierpnia 
3) Rozpisano postępowane przetargowe 
na część zabawową - otwarcie odbyło się 
03.07.2015 - oferty przewyższały wartość 
budżetu, trwa weryfikacja zakresu zadania

Z kinem na ty - zakup projektora Zakup projektora 19 000 WTI Projektor został przekazany na potrzeby Staro-
gardzkiego Centrum Kultury dnia 13.07.2015 r.

Park „Nowe Oblicze” Teren przy ul. Pomorskiej, renowacja terenu, 
budowa zadaszenia, deptaka, ławek, koszy 
na smieci, placu zabaw.

46 000 WTI 1) Koncepcja zagospodarowania terenu w 
przygotowaniu - planowane zakończenie 
prac nad koncepcją to koniec sierpnia.

Uroczystość z okazji 100 rocznicy 
„Bitwy Pod Rokitną” 

Uroczystość patriotyczna z udziałem podod-
działów Wojska Polskiego, Orkiestry Wojskowej i 
oddziałów Kawalerii Rzeczypospolitej 

WIS projekt, kosztorys Uroczystość odbyła się 14.06.2015 r.

Koncert Charytatywny „Serca Gwiazd” Wydarzenie artystyczne, podczas którego 
mają wystąpić gwiazdy (Big Cyc, Jerzy Kryszak), 
uczestnicy wniosą swój wkład pod postacią 
cegiełki o wartości 5zł, a dochód z koncertu 
przeznaczony zostanie na zakup sprzętu dla 
dzieci niepełnosprawnych 

WIS projekt, kosztorys 1) projekt w trakcie przygotowań
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

Z DNIA 28 LIPCA 2015 ROKU 
 
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 318 ) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  (Dz.U. z  2011 
r.,  Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w których 
zostanie przeprowadzone   głosowanie w referendum ogólnokrajowym  zarządzonym  na  dzień  6 września 2015 roku. 

NUMER
OBWODU

GRANICE  OBWODU GŁOSOWANIA
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

DO SPRAW REFERENDUM

1. al. Wojska Polskiego,  Grunwaldzka, Osiedlowa, Skarszewska nr 2, Wybickiego od nr 1 do nr 11.
Przedszkole Nr 3,

al. Wojska Polskiego 8b.

2.
Bociania, Dąbka, Dobrzańskiego-Hubala, Dominika, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia,  Kalinowskiego, Kleeberga, Kormorania, Kutrzeby, 
Krucza, Niemojewskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Pawia, Pola, Rogali, Sowia, Starzyńskiego, Stolarska, Sucharskiego, Świętojańska, 
Unruga, Zamenhofa, Żabia, Żurawia.

Zespół Szkół Publicznych,
ul. Dominika 32.

3.
Derdowskiego, Graniczna, Grzybka, Kocborowska, Kryzana, Kwiatowa, Łąkowa, Nagórskiego,  Poprzeczna,  Sadowa,  Skarszewska bez 
n-ru 2, Księdza Podpułkownika Wryczy, Kardynała Wyszyńskiego, Żytnia.

Dyrekcja Szpitala,
ul. Skarszewska 7.

4.
Brzozowa, Ceynowy, Dmowskiego, Gdańska, Hillar, Kochanki, Kochanki-Leśnictwo,  Kochanki – Strażnica Kolejowa, Kolejowa, Kołłątaja, 
Legionów,  Leśna,  Północna,  Skorupki,  Słowackiego,  Wybickiego od nr 12 do końca.

Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Wybickiego 17.

5. Gimnazjalna, Hallera, Mickiewicza, Nad Wierzycą, Sikorskiego,  św.Elżbiety.
I Liceum Ogólnokształcące,

ul. Hallera 34.  

6. Buchholza, Curie-Skłodowskiej,  Iwaszkiewicza,  Korczaka, Krasickiego, Lipowa,  Majowa,  Traugutta,  Tuwima,  Wiosenna,  Zielona.
Publiczne Gimnazjum Nr 2,

ul. Traugutta 2.

7.
Basztowa, Boczna, Browarowa, Chojnicka, Kanałowa, Kellera, Kilińskiego,  Kozia,  Krótka,  Krzywa, Mostowa, Norwida, Olimpijczyków 
Starogardzkich, Owidzka, Paderewskiego, Plac 16 Dywizji, Plac Koszarowy, Podgórna, Przy Młynie, Rycerska, Rynek, Sambora, 
Sobieskiego, Spichrzowa, Szewska, Tczewska, Unii Europejskiej,  Wodna, Zajezdna.

Dom Rzemiosła,
ul. Chojnicka 2.

8.
Andersa od nr 37 do 63 (nieparzyste) i od nr 52 do 68  (parzyste),  Asnyka,   Droga Owidzka,   Hermanowska,   Jabłowska, Jaszczurkowców,   
Kościuszki,   Pelplińska,  Pillara,   Pomorska od nr 13 do 47,  Prusa,  Przedmieście, Przejezdna,  Sychty, Wiśniowa.

Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Pelplińska 3.

9.
al. Armii Krajowej od nr 11 do 23A ( nieparzyste), Farmaceutów,  Konopnickiej, ul.Kopernika od nr 11A do 15 (nieparzyste) i od nr 20 do 34 
( parzyste), Orzeszkowej,  Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 4,
al. Jana Pawła II 4.

10. al.  Jana Pawła II,  Bądkowskiego, Osiedle 800-lecia, Sienkiewicza, Wróblewskiego .
 

Starogardzkie Centrum Kultury,
al. Jana Pawła II 3.

11. Pomorska od nr 2 do 12D ( parzyste) i od nr 3 do 11H ( nieparzyste), ul. Szumana,  Osiedle Szumana.
Przedszkole Nr 6,

al. Jana Pawła II 5.

12.
Blocka,  Bohaterów Westerplatte,   ul.Kopernika od nr 1 do 11 ( nieparzyste) i od nr 2 do 12 (parzyste),  Lubichowska od nr 2 do 70A 
(parzyste) i od nr 1 do 65A (nieparzyste),  Osiedle Kopernika do n-ru 15,  Reymonta,

Przedszkole Nr 5,
al. Jana Pawła II 8.

13. Osiedle Kopernika od n-ru 23.
Spółdzielczy Dom Kultury,

ul. Reymonta 1.

14.
al. Armii Krajowej od nr 3 do 9H (nieparzyste) i od nr 2 do 58 (parzyste),   Bohaterów Monte Cassino, Cesarza, Chełmońskiego,  
Gryfa Pomorskiego, Kleszczyńskiego,    Maczka,  Matejki,   Okulickiego,   Rodziny Czosków,   Staszica,  Stefańskiego.

           Publiczne Gimnazjum Nr 1,
al. Jana Pawła II 10.

15.
Braterska, Bukowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Drzymały, Dzierżonia, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasprzaka, 
Kasztanowa, Kociewska, Korytybska, Lange, Leszczynowa, Lubichowska od nr 67 do końca (nieparzyste) i od nr 72 do końca (parzyste), 
Ogrodowa, Piesika, Przodowników Pracy,  Rodzinna, Skośna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa,  Żwirki i Wigury. 

Przedszkole Nr 4,
ul. Reymonta 7.

16. al. Niepodległości, Okrężna, Osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodległości. 
Przedszkole Nr 10,

os. 60-lecia 8.

17.  Balewskiego,  Bilikiewicza,  Droga Nowowiejska,  Jacobsonów,  Kopicza, Maja,  Osiedle Konstytucji 3 Maja,   Schwabe,  Szpitalna.
Przedszkole Nr 8,

os. Konstytucji 3 Maja 15.

18.
Bohaterów Getta,  Borówkowa, Brejskiego, Broniewskiego, Danusi,  Dolna, Górna, Jagodowa, Jeżynowa,  Malinowa, Nierzwickiego, 
Osiedle Nad Jarem,  Poziomkowa, Przanowskiego, Sędzickiego, Szturmowskiego, Wiejska, Zbożowa, Zachodnia. 

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Zblewska 18.
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19.
2 Pułku Szwoleżerów,  Bajana, Chopina,  Działkowa,  Harcerska, Jagiełły, Magazynowa, Murarska, Orlińskiego, Parkowa, Piaskowa, 
Piłsudskiego, Polna, Rzeczna, Skalskiego, Skarżyńskiego, Sportowa, Ściegiennego.

Publiczne Gimnazjum Nr 3,
ul. Szwoleżerów 4.

20. Juranda ze Spychowa,  Osiedle Piastów, Zblewska.
Szkoła Podstawowa Nr 1,

ul. Zblewska 18.

21.
Abrahama,   Andersa od nr 1 do 33A (nieparzyste) i od nr 4 do 48 (parzyste),  Cicha, Darowana, Edmunda Falkowskiego, Heweliusza, 
Kraziewicza,  Księżycowa, Józefa Milewskiego,   Obrońców Wybrzeża,  Południowa, Rataja, Ryszarda Rebelki,  Rolna,  Jana Schulza, 
Słoneczna, Szornaka,   Witosa.

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
al. Jana Pawła II 10.

22. Obwód odrębny: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  NZOZ Szpital św. Jana.

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital św. Jana,
ul. Balewskiego 1.

23. Obwód odrębny: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych, ul. Skarszewska 7.

24. Obwód odrębny: Areszt Śledczy.
Areszt Śledczy,

ul. Kościuszki 30 a.

25. Obwód odrębny: Dom św. Elżbiety.
Dom św. Elżbiety,

ul. Hallera 27.

UWAGA!
Każdy wyborca może głosować  korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu Miasta Starogard Gdański do dnia 24 sierpnia 2015 roku.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  do głosowania należy zgłosić do Urzędu Miasta Starogard Gdański do dnia 28 sierpnia 2015 roku.
Obwodowe komisje do spraw referendum, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego 
w kraju.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w dniu głosowania w godzinach od 6:00 do 22:00.

              Prezydent Miasta Starogard Gdański
                           /-/ Janusz Stankowiak
 Lokale wyborcze Nr 2, 4, 6, 9, 14, 19 i 21  dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
  
 Lokale wyborcze Nr 2, 4, 6, 9, 14, 19 i 21  wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.

 bezpłatny miesięcznik Urzędu Miasta Starogard Gdański. 
Redaguje zespół Wydziału Informacji Społecznej. Adres redakcji: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, tel. 58 530 6009, redakcja@
um.starogard.pl. Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Druk: Drukarnia EDYTOR Olsztyn. Copyright © Gmina Miejska Starogard Gdański. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. STAROGARDZKI RATUSZ, ani żadna jego część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystywana w systemach 
odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym. 

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż osoby niepełno-
sprawne chcące wziąć udział w  głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku, mogą zwrócić się  do tut. Wydziału o dowóz do 
lokalu wyborczego samochodem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, które będą chciały skorzystać z tej formy pomocy prosimy o kontakt 
telefoniczny w dniu wyborów tj. 06.09.2015 roku w godzinach od 7:00 do 18:00 na niżej wymie-
nione numery telefonów 58 530 6048, 58 530 6049, 58 530 6050 i 58 530 6051.

Dowóz do lokalu wyborczego

Informacja dla wyborców
Głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne

 i zaświadczenia o prawie do głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w 
dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba  zainteresowana składa wniosek do wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisana do rejestru wyborców. Wniosek 
należy złożyć najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Głosowanie korespondencyjne
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do 
udziału w referendum w urzędzie gminy, w której wpisana jest do rejestru wyborców, najpóźniej 
do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed 
dniem referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem 
takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim 
statku morskim. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której 
osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału 
w referendum, do dnia 4 września 2015 r. 

Wszelkie  szczegółowe informacje związane z referendum ogólnokrajowym dostępne są 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański www.bip.starogard.pl w zakładce 
wybory  -  referendum – 2015 oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Starogard 
Gdański ul. Gdańska 6 pokój 036 i 037 pod numerami telefonów 58 530 6045, 58 530 6046 , 58 530 
6048, 58 530 6050.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH STARKOM SP. Z O.O. 
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański 

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500

NUMER TELEFONU: 58 562 33 68
Biuro prowadzi działalność informacyjną związaną z odbiorem odpadów dla mieszkańców gmin:

Sektor VIII: Miasto Starogard Gdański - wewn. 29,  e-mail: bok.stg@starkom.pl,
Sektor IX:  Gmina Starogard i Bobowo - wewn. 24,  e-mail: bok.gsib@starkom.pl
Sektor VII: Gmina Zblewo i Lubichowo - wewn. 36,  e-mail: bok.gzil@starkom.pl

Zakres pracy Biura: 
  - informacja nt. terminów i harmonogramów odbioru odpadów;

- informacja nt. sposobów postępowania z odpadami, ich segregacji i odbioru;
- przyjmowanie zgłoszeń i wyjaśnianie nieprawidłowości przy odbiorze odpadów;

- obsługa techniczna pojemników (dotyczy sektorów VIII i IV) ;
- przyjmowanie wypełnionych deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://www.bip.starogard.pl/
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tablica informacyjna nr 1

wykonanie- dochody do tytułów na dzień 30 czerwca 2015 roku

L.p N a z w a
Budżet

uchwalony
2015

Budżet
na dzień
30.06.15

Wykonanie
na dzień
30.06.15

wskaźnik
wskaźnik  struktury

Budżet
uchwal

2015

Budżet
na dzień
30.06.15

Wykonanie
na dzień
30.06.155:04 5:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Podatki i opłaty lokalne 70 278 243 71 032 443 33 656 374,46 47,4% 47,9% 47,6% 49,5% 47,4%

1 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 31 376 414 31 376 414 14 076 190,00 44,9% 44,9% 21,3% 21,9% 19,8%

2 udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 000 322 2 000 322 479 641,24 24,0% 24,0% 1,4% 1,4% 0,7%

3 podatek od nieruchomości 28 500 000 28 640 000 14 347 840,22 50,1% 50,3% 19,3% 20,0% 20,2%

4 podatek od środków transportowych 1 778 000 1 778 000 709 359,88 39,9% 39,9% 1,2% 1,2% 1,0%

5 opłata skarbowa 1 000 000 1 000 000 329 735,62 33,0% 33,0% 0,7% 0,7% 0,5%

6 pozostałe podatki i opłaty 4 523 507 5 137 707 2 841 076,91 55,3% 62,8% 3,1% 3,6% 4,0%

7 wpływy z opłat za zezwolenie alkoholu 1 100 000 1 100 000 872 530,59 79,3% 79,3% 0,7% 0,8% 1,2%

II Dochody z majątku gminy, w tym: 9 538 300 9 538 300 1 231 172,27 12,9% 12,9% 6,5% 6,6% 1,7%

1 ze sprzedaży majątku 7 875 000 7 875 000 747 948,01 9,5% 9,5% 5,3% 5,5% 1,1%

2 przekształcenia w prawo własności 500 000 500 000 151 874,75 30,4% 30,4% 0,3% 0,3% 0,2%

III Opłaty różne jednostek komunalnych 2 786 958 3 313 508 365 361,23 11,0% 13,1% 1,9% 2,3% 0,5%

IV Inne dochody 3 442 213 2 828 963 1 327 820,75 46,9% 38,6% 2,3% 2,0% 1,9%

V Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  pozyskane z Unii Europejskiej 251 474 313 316 101 701,79 32,5% 40,4% 0,2% 0,2% 0,1%

VI Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Unii Europejskiej 1 221 154 2 235 310 1 203 721,28 53,9% 98,6% 0,8% 1,6% 1,7%

Razem dochody własne 87 518 342 89 261 840 37 886 151,78 42,4% 43,3% 59,3% 62,2% 53,4%

VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych oraz własnych zadań bieżących gmin 7 521 067 7 362 061 3 196 730,00 43,4% 42,5% 5,1% 5,1% 4,5%

1 w tym majątkowe 2 157 200 2 157 200 0,00 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0%

VIII
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

18 585 631 13 318 835 10 151 102,93 76,2% 54,6% 12,6% 9,3% 14,3%

1 w tym majątkowe 0 0 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

IX
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu  na inwestycje i zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostakami samorządu 
terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł

1 317 593 971 910 159 490,37 16,4% 12,1% 0,9% 0,7% 0,2%

1 w tym majątkowe 579 000 679 490 100 489,05 14,8% 17,4% 0,4% 0,5% 0,1%

X Subwencje 32 623 586 32 623 586 19 577 842,00 60,0% 60,0% 22,1% 22,7% 27,6%

Ogółem dotacje i subwencje 60 047 877 54 276 392 33 085 165,30 61,0% 55,1% 40,7% 37,8% 46,6%

D o c h o d y   r a z e m 147 566 219 143 538 232 70 971 317,08 49,4% 48,1% 100,0% 100,0% 100,0%

w tym majątkowe 12 332 354 13 447 000 2 204 033,09 16,4% 17,9% 8,4% 9,4% 3,1%

tablica informacyjna nr 2

wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 30 czerwca 2015 roku

Lp. T r e ś ć 
Budżet

uchwalony
2015

Budżet
na dzień
30.06.15

Wykonanie
na dzień
30.06.15

wskaźnik wskaźnik struktury

Budżet
uchwalony

2015

Budżet
na dzień
30.06.15

Wykonanie
na dzień
30.06.15

5:04 5:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 wydatki bieżące 128 695 333 123 407 892 64 583 803,64 52,3% 50,2% 87,4% 86,1% 95,2%

1) wydatki jednostki budżetowej 85 601 882 85 780 003 43 261 725,89 50,4% 50,5% 58,2% 59,9% 63,8%

a) wynagrodzenia i składki 59 424 172 59 079 550 30 999 020,62 52,5% 52,2% 40,4% 41,2% 45,7%

b) wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych 26 177 710 26 700 453 12 262 705,27 45,9% 46,8% 17,8% 18,6% 18,1%

2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 3 050 000 3 020 000 936 687,40 31,0% 30,7% 2,1% 2,1% 1,4%

3) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego-poręczenia 655 000 655 000 0,00 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,0%

4) rezerwa ogólna 465 000 458 000 0,00 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0%

5) rezerwa celowa 335 000 335 000 0,00 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0%

6) dotacje na zadania bieżące 14 594 313 14 614 513 7 887 981,20 54,0% 54,0% 9,9% 10,2% 11,6%

7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 698 285 18 176 766 12 438 750,99 68,4% 52,5% 16,1% 12,7% 18,3%

8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzą-
du terytorialnego 

295 853 368 610 58 658,16 15,9% 19,8% 0,2% 0,3% 0,1%

2 wydatki majątkowe 18 501 200 19 850 134 3 275 724,32 16,5% 17,7% 12,6% 13,9% 4,8%

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzia-
łem środków, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

17 501 200 19 710 134 3 275 724,32 16,6% 18,7% 11,9% 13,8% 4,8%

2) rezerwa majątkowa 1 000 000 140 000 0,00 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% 0,0%

wydatki razem 147 196 533 143 258 026 67 859 527,96 47,4% 46,1% 100,0% 100,0% 100,0%
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Dotyczy : umorzeń  udzielonych w 2015 roku.

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o  finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Wydział Podatków i Ewidencji Dochodów podaje informację o wysokości 
udzielonych umorzeń niepodatkowych należności  za okres od 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015 r. 

Lp. Rodzaj należności
Należność Odsetki RAZEM

1 Dzierżawa 1  471,00 351,41 1  822,41
2 Wykup mieszkań komunalnych 0,00 1  288,07 1  288,07
3 Wieczyste użytkowanie 1  389,26 2  352,18 3  741,44

RAZEM 2860,26 3  991,66 6851,92

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015
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tablica informacyjna nr 3

 wykonanie  - wydatki do działów na dzień 30 czerwca 2015 roku

L.p N a z w a
Budżet

uchwalony
2015

Budżet
na dzień
30.06.15

Wykonanie
na dzień
30.06.15

wskaźnik wskaźnik

Budżet
uchwal

2015

Budżet
na dzień
30.06.15

Wykon
na dzień
30.06.15

5:04 5:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Rolnictwo i łowiectwo 22 500 19 086 15 520,83 81,3% 69,0% 0,0% 0,0% 0,0%

wydatki bieżące 22 500 19 086 15 520,83 81,3% 69,0%

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0,00

pozostałe wydatki 22 500 19 086 15 520,83 81,3% 69,0%

2 Transport i łączność 18 172 925 15 919 558 3 595 991,54 22,6% 19,8% 12,3% 11,1% 5,3%

wydatki bieżące 5 338 525 5 380 525 2 697 573,15 50,1% 50,5%

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0,00

pozostałe wydatki 5 338 525 5 380 525 2 697 573,15 50,1% 50,5%

wydatki majątkowe 12 834 400 10 539 033 898 418,39 8,5% 7,0%

3 Turystyka 52 000 52 000 38 013,90 73,1% 73,1% 0,0% 0,0% 0,1%

wydatki bieżące 52 000 52 000 38 013,90 73,1% 73,1%

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0,00

pozostałe wydatki 52 000 52 000 38 013,90 73,1% 73,1%

4 Gospodarka mieszkaniowa 2 444 400 2 599 400 850 460,56 32,7% 34,8% 1,7% 1,8% 1,3%

wydatki bieżące 1 644 400 1 799 400 671 414,07 37,3% 40,8%

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0,00

pozostałe wydatki 1 644 400 1 799 400 671 414,07 37,3% 40,8%

wydatki majątkowe 800 000 800 000 179 046,49 22,4% 22,4%

5 Działalność usługowa 326 022 326 022 50 451,53 15,5% 15,5% 0,2% 0,2% 0,1%

wydatki bieżące 301 000 301 000 25 429,53 8,4% 8,4%

wynagrodzenia i pochodne 0 29 000 0,00

pozostałe wydatki 301 000 272 000 25 429,53 9,3% 8,4%

wydatki majątkowe 25 022 25 022 25 022,00 100,0% 100,0%

6 Administracja publiczna 13 641 664 13 691 664 6 836 939,16 49,9% 50,1% 9,3% 9,6% 10,1%

wydatki bieżące 13 291 664 13 257 664 6 734 821,14 50,8% 50,7%

wynagrodzenia i pochodne 9 492 801 9 461 309 5 227 222,24 55,2% 55,1%

pozostałe wydatki 3 798 863 3 796 355 1 507 598,90 39,7% 39,7%

wydatki majątkowe 350 000 434 000 102 118,02 23,5% 29,2%

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 7 900 132 455 117 683,19 88,8% 1489,7% 0,0% 0,1% 0,2%

wydatki bieżące 7 900 132 455 117 683,19 88,8% 1489,7%

wynagrodzenia i pochodne 5 389 33 365 25 359,52 76,0% 470,6%

pozostałe wydatki 2 511 99 090 92 323,67 93,2% 3676,8%

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 1 369 897 1 369 897 637 589,32 46,5% 46,5% 0,9% 1,0% 0,9%

wydatki bieżące 1 369 897 1 369 897 637 589,32 46,5% 46,5%

wynagrodzenia i pochodne 1 102 000 1 102 000 532 490,07 48,3% 48,3%

pozostałe wydatki 267 897 267 897 105 099,25 39,2% 39,2%

wydatki majątkowe 0 0 0,00

9 Obsługa długu publicznego 3 705 000 3 675 000 936 687,40 25,5% 25,3% 2,5% 2,6% 1,4%

wydatki bieżące 3 705 000 3 675 000 936 687,40 25,5% 25,3%

10 Różne rozliczenia 1 800 000 933 000 0,00 0,0% 0,0% 1,2% 0,7% 0,0%

wydatki bieżące 800 000 793 000 0,00 0,0% 0,0%

rezerwa 800 000 793 000 0 0,0% 0,0%

pozostałe 0 0 0

rezerwa majątkowa 1 000 000 140 000 0,00 0,0% 0,0%

11 Oświata, wychowanie i edukacja 59 368 294 60 042 590 30 099 425,99 50,1% 50,7% 40,3% 41,9% 44,4%

wydatki bieżące 58 818 294 58 852 152 30 096 965,99 51,1% 51,2%

wynagrodzenia i pochodne 43 163 505 43 185 403 22 726 464,39 52,6% 52,7%

pozostałe wydatki 15 654 789 15 666 749 7 370 501,60 47,0% 47,1%

wydatki majątkowe 550 000 1 190 438 2 460,00 0,2% 0,4%

12 Ochrona zdrowia 1 223 000 1 306 480 495 720,31 37,9% 40,5% 0,8% 0,9% 0,7%

wydatki bieżące 1 223 000 1 246 630 495 720,31 39,8% 40,5%

wynagrodzenia i pochodne 184 376 184 376 42 472,91 23,0% 23,0%

pozostałe wydatki 1 038 624 1 062 254 453 247,40 42,7% 43,6%

wydatki majątkowe 0 59 850 0,00 0,0%
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13 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29 993 636 25 119 496 16 159 792,33 64,3% 53,9% 20,4% 17,5% 23,8%

wydatki bieżące 29 993 636 24 449 566 15 489 865,33 63,4% 51,6%

wynagrodzenia i pochodne 5 471 101 5 079 097 2 445 011,49 48,1% 44,7%

pozostałe wydatki 24 522 535 19 370 469 13 044 853,84 67,3% 53,2%

wydatki majątkowe 0 669 930 669 927,00 100,0%

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 202 769 8 913 360 4 295 572,03 48,2% 52,4% 5,6% 6,2% 6,3%

wydatki bieżące 5 560 991 5 481 991 2 915 839,61 53,2% 52,4%

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0,00

pozostałe wydatki 5 560 991 5 481 991 2 915 839,61 53,2% 52,4%

wydatki majątkowe 2 641 778 3 431 369 1 379 732,42 40,2% 52,2%

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 593 433 3 612 433 1 897 549,00 52,5% 52,8% 2,4% 2,5% 2,8%

wydatki bieżące 3 543 433 3 543 433 1 878 549,00 53,0% 53,0%

wynagrodzenia i pochodne 5 000 5 000 0,00 0,0% 0,0%

pozostałe wydatki 3 538 433 3 538 433 1 878 549,00 53,1% 53,1%

wydatki majątkowe 50 000 69 000 19 000,00 27,5% 38,0%

16 Kultura fizyczna i sport 3 273 093 5 545 585 1 832 130,87 33,0% 56,0% 2,2% 3,9% 2,7%

wydatki bieżące 3 023 093 3 054 093 1 832 130,87 60,0% 60,6%

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0,00

pozostałe wydatki 3 023 093 3 054 093 1 832 130,87 60,0% 60,6%

wydatki majątkowe 250 000 2 491 492 0,00 0,0% 0,0%

R a z e m: 147 196 533 143 258 026 67 859 527,96 47,4% 46,1% 100,0% 100,0% 100,0%

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 782) oraz § 
6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) - 
Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW 
GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow.  
w m2

Przeznaczenie  w uchwalonym 
miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego

Cena wywo-
ławcza 

 (zawiera 23% 
VAT)

wadium postąpienie  
minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 179/157 15 484 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

762 000,00 zł 76 200,00 zł 7 620,00 zł

2. 179/158 11 962 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

589 000,00 zł 58 900,00 zł 5 890,00 zł

3. 179/159 11 059 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

541 000,00 zł 54 100,00 zł 5 410,00 zł

4. 179/160 8 950 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

458 000,00 zł 45 800,00 zł 4 580,00 zł

5. 179/161 15 099 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

723 000,00 zł 72 300,00 zł 7 230,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-3 oraz w poz. 5  wolne są od obciążeń i zobowiązań.  Dla każdoczesnego 
nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz 4, wymagane jest  ustanowienie na niej służebności gruntowej 
na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do rowu odpły-
wowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na 
działce nr 179/160. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 września 2015 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 września 
2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank 
Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 29 września 2015 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem 
osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni 
od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomo-
ści udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
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Miło nam poinformować , że od 2 marca 2015 roku dzięki środkom 
pozyskanym od Gminy Miejskiej Starogard Gdański, nasza placówka 
wznowiła swoja działalność.
 
Świadczymy bezpłatne usługi dla mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego w zakresie :
• pomocy interwencyjnej w nagłych sytuacjach kryzysowych
• specjalistycznej pomocy psychologicznej
• pomocy prawnej
• specjalistycznej pomocy rodzinom w formie konsultacji dla rodzin 

i par.
 
Jednoczesnie informujemy, że pomoc prawną oferujemy, tylko 
osobom objętym opieką naszej placówki. Z naszej oferty można 
korzystać od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 - 19:00.
 

Centrum Interwencji 
Kryzysowej PCK

80 - 543 Gdańsk
Pl.ks Gustkowicza 13

tel 58/5110121 5110122
e-mail: centrum@cik.sos.pl

www.cik.sos.pl

Punkt Interwencji 
Kryzysowej PCK

83 - 200 Starogard Gdański
ul. Mickiewicza 9

tel 58/5622226
e-mail: pik_stg@wp.pl

www.starogard.cik.sos.pl

Uwaga wędkarze z kół miasta Starogard Gd.

Zarząd Koła nr 69 Starogard – Miasto pod patronatem
Przewodniczącego Rady miasta Starogard Gd.

zaprasza 23.08.2015 r. na otwarte zawody
spławikowe o „Puchar Przewodniczącego Rady Miasta”.

Zapraszamy wędkarzy należących do wszystkich kół i klubów PZW  
w Starogardzie Gd. Zawody odbędą się w dniu 23.08.2015 r.  na jez. Zduny.

Zbiórka i zapisy uczestników zawodów od godz. 6:30 do godz. 6:45  
nad jez. Zduny, na przesmyku  jez. Zduny – Szpęgawsk. 

Początek zawodów godz. 6:45.

Program zawodów:
6:30 – 6:45 – zbiórka i zapisy uczestników zawodów,
6:45 – 7:00 – losowanie stanowisk, odprawa sędziowska,
7:00 – 8:00 – zajmowanie stanowisk,
8:00 – 12:00 – zawody w dyscyplinie spławikowej,
12:00 – 13:00 – ważenie ryb, podsumowanie zawodów,
13:00 – ogłoszenie wyników, wręczanie nagród,  
 zakończenie zawodów połączone z poczęstunkiem. 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, OKRĘG w GDAŃSKU
KOŁO nr 69 STAROGARD – MIASTO
83-200 Starogard Gdańskiego
ul. Sobieskiego 11




