Informacje o koronawirusie
- co warto wiedzieć

3-6

Oświadczenie w sprawie
organizacji wyborów 10 maja

2

9

Budowy trwają

STAROGARDZKI
Bezpłatny
Biuletyn
Informacyjny
Urzędu Miasta
Starogard Gdański

ISSN 1897-9947

Nr 4 (223)

kwiecień
2020

2

STAROGARDZKI RATUSZ

kwiecień 2020

Oświadczenie w sprawie organizacji wyborów 10 maja br.
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak wystosował do Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Pani Mirosławy Torłop oraz Komisarza Wyborczego Gdańsk I Pana Mariusza Nowickiego oświadczenie o następującej treści:
„W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i powodowaną przez niego chorobą COVID-19, a także obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego Stanu Epidemii oświadczam, że samorząd w Starogardzie Gdańskim nie widzi możliwości należytego przygotowania oraz w sposób bezpieczny przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta RP w dniu 10.05.2020.
Od 13 marca Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim oraz wszystkie podległe mu jednostki funkcjonują w sposób ograniczony. Realizując polecenia i zarządzenia władz centralnych, wojewódzkich oraz Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej ograniczyłem godziny pracy Urzędu od 9:00 do 13:00, odesłałem większość pracowników do pracy zdalnej, a mieszkańcy zostali skutecznie poinformowani, aby na czas stanu
epidemii, załatwiali sprawy urzędowe on-line lub telefonicznie. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem SARS CoV-2
tak dla interesantów, jak i pracowników.
Biorąc pod uwagę, że Starogard Gdański podzielony jest na 21 stałych obwodów głosowania plus 3 obwody odrębne, do pracy przy wyborach
potrzebnych jest co najmniej 200 osób jako członków Obwodowych Komisji Wyborczych i co najmniej 20 osób obsługi. To oznacza, że w czasie
obowiązujących ograniczeń, nie mamy możliwości należytego przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów w sposób bezpieczny. Nie widzę możliwości przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla członków Komisji, a co za tym idzie możliwości ukonstytuowania się OKW, odbioru
lokali wyborczych oraz innych czynności związanych z organizacją wyborów.
Moim obowiązkiem jako włodarza miasta jest przede wszystkim dbanie o dobro mieszkańców. Nie chciałbym więc narażać zdrowia i życia
starogardzian – urzędników, którzy są odpowiedzialni za uruchomienie, przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyborczej, setek osób,
które przez cały dzień i noc miałyby pracować w poszczególnych komisjach, a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, którzy chcąc
spełnić swój obywatelski obowiązek, przyszliby zagłosować. Uważam, że w trosce o zdrowie i życie Polaków wybory Prezydenta RP powinny
być przełożone na późniejszy termin.
Zadaniem samorządowców jest zrobić wszystko, aby wybory mogły się odbyć w sposób bezpieczny, sprawny i skuteczny. Niestety, w obecnej
sytuacji nie widzę takiej możliwości, dlatego zwracam się z prośbą o przeanalizowanie niniejszego oświadczenia i podjęcie działań zmierzających do zmiany terminu wyborów.
													        Z wyrazami szacunku,

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański
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Obostrzenia w walce z pandemią
Od 1 kwietnia w sklepach w tym samym czasie może przebywać tyle osób ile wynosi iloczyn liczby kas razy trzy, zamknięte zostały
wszystkie salony fryzjerskie i kosmetyczne, zawieszono usługi rehabilitacyjne, a osoby do 18. roku życia nie mogą wychodzić bez
opieki dorosłego. Te i inne obostrzenia 30 marca rząd wprowadził po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2
w Polsce. Oczekuje się maksymalnego ograniczenia kontaktów międzyludzkich.

Obostrzenia dotyczą:
1. Ograniczenia w liczbie klientów
w sklepach, na targach, na poczcie
(od 1.04.2020 r.)
• W sklepach i punktach usługowych
może przebywać – 3 osoby na kasę
lub stanowisko do płacenia, czyli
maksymalnie tyle osób, ile wynosi
iloczyn liczby wszystkich kas razy 3.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas,
a nie tych, które są czynne. Dotyczy
również sklepów wielkopowierzchniowych.
• Targowisko – 3 klientów na 1 punkt
handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także
targów, straganów i bazarków. Z tą
różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa
niż trzykrotność liczby punktów
handlowych.
• Placówki pocztowe – 2 osoby na 1
okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać
w jednym momencie tyle osób, ile
wynosi liczba okienek pocztowych
pomnożona przez 2.
2. Ograniczenie funkcjonowania
sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe
sklepy budowlane będą zamknięte.
Natomiast wszystkie sklepy będą
się musiały dostosować do nowych,
ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
• od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy
klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
• w godzinach od 10:00 do 12:00
sklepy i punkty usługowe mogą
przyjmować i obsługiwać jedynie
osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale
usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65.
roku życia.
3. Zamknięte hotele i inne miejsca
noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe
(działające na zasadzie wynajmu
krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować
tylko i wyłącznie wtedy, gdy przeby-

wają w nich osoby w kwarantannie
lub izolacji, a także gdy przebywa
w nich personel medyczny.
Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie
wejścia w życie nowych przepisów,
muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Nie dotyczy to jednak osób, które są
w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania
obowiązków służbowych. Dla tych
osób hotele pozostają otwarte.
4. Automatyczna kwarantanna
dla bliskich osób w kwarantannie
(1.04.2020 r.)
Rozszerzona zostaje lista osób, które
będą podlegały obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci
wszyscy, którzy mieszkają z osobą
kierowaną na kwarantannę. Zasady
będą obowiązywały osoby, które
przebywają w jednym mieszkaniu
z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.
5. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych
i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków
wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można
realizować również poza salonami
– np. wizyty w domach nie wchodzą
w grę.
Zawieszone zostaje również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
i masaży – zarówno w placówkach
publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
6. Zakaz wychodzenia z domu osób
do 18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wychodzić
z domu bez opieki. Tylko obecność
rodzica, opiekuna prawnego lub
kogoś dorosłego usprawiedliwia ich
obecność na ulicy.
W mocy nadal jednak pozostają

ograniczenia w przemieszczaniu się
wszystkich osób. W dalszym ciągu
nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę,
czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz
również prawo udać się po zakup
towarów i usług związanych ze swoją
zawodową działalnością.
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki
z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na
kwarantannie lub osobom, które nie
powinny wychodzić z domu, możeszsię przemieszczać w ramach tej
działalności.
• załatwiania spraw niezbędnych do
życia codziennego. Będziesz mógł się
przemieszczać, aby zrobić niezbędne
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się
do lekarza, opiekować się bliskimi,
wyprowadzić psa.
7. Zakaz korzystania z parków, plaż,
bulwarów, promenad i rowerów
miejskich
Wprowadzony zostaje do odwołania zakaz przebywania na plażach
i terenach zielonych, pełniących
funkcje publiczne. Zakaz dotyczy

więc parków, zieleńców, promenad,
bulwarów, ogrodów botanicznych
i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia
pokazują, że są to miejsca, w których
dochodzi do gromadzenia się ludzi,
a tym samym – do zwiększenia szans
na zakażenie.
Z tego też powodu ograniczamy
możliwość korzystania z rowerów
miejskich.
2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadza się obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to
także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
• rodzice z dziećmi wymagającymi
opieki (do 13 roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne lub
niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
8. Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki
będą wykonywały zdalnie. Wyjątek
mogą stanowić jedynie czynności,
w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
9. Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle
pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy
ten wymóg także na pojazdy, które
mają więcej niż 9 miejsc siedzących,
w tym transport niepubliczny – np.
dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.
Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie
w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku
i nie dotyczy samochodów osobowych.
10. Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od
2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić
dodatkowe środki bezpieczeństwa
swoim pracownikom. I tak:
• stanowiska pracy poszczególnych
osób muszą być oddalone od siebie
o co najmniej 1,5 metra.
• pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić
te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020.
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Warzywa i owoce na targu
Wcześniejsza decyzja władz miasta, wstrzymująca handel na targowisku miejskim w okresie trwania epidemii, została cofnięta. Od 7 do 11 kwietnia na targu
miejskim będzie można kupić świeże warzywa, owoce i artykuły spożywcze.
Taką decyzję podjął prezydent miasta Janusz Stankowiak.

6

kwietnia prezydent Starogardu
Gdańskiego zdecydował przywrócić handel na miejskim targowisku w okresie przedświątecznym,
w ograniczonym zakresie z możliwością wydłużenia tej decyzji na okres
poświąteczny.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno kupców, jak i mieszkańców uruchamiamy targowisko
miejskie. Będzie działać w ograniczonym zakresie zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2. Na
razie zezwalamy na sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby, czyli
warzyw, owoców i produktów spożywczych. Sprzedaż potrwa do Świąt
Wielkanocnych. Przedłużymy ją pod
warunkiem, że rząd nie wprowadzi
dodatkowych obostrzeń, a sprzedający i kupujący wykażą maksimum
odpowiedzialności i dyscypliny, jeśli
chodzi o organizację handlu. Straż
Miejska będzie ją na bieżąco kontrolować. Jeśli okaże się, że wprowadzone obostrzenia nie będą przestrzegane, targowisko natychmiast zostanie
zamknięte – powiedział prezydent
miasta Janusz Stankowiak.
W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa
i higieny prezydent zastrzega prawo
do natychmiastowego zamknięcia
targowiska.

Zasady kupna i sprzedaży:
• sprzedaż odbywa się w ograniczonym zakresie, tylko na płycie
głównej targowiska,
• od 7 kwietnia do 11 kwietnia na targu miejskim mieszkańcy będą
mogli kupić wyłącznie produkty rolno-spożywcze,
• miejsca handlowe będą rozproszone tak, aby kupcy oraz ich klienci
nie tworzyli skupisk ludzkich,

• kupcy we własnym zakresie zobowiązani są zadbać o środki higie•

niczno-sanitarne, aby zapewnić sobie i swoim klientom bezpieczeństwo,
nadzór nad zachowaniem porządku i zasad bezpieczeństwa wynikających z wprowadzonych obostrzeń sprawować będzie Straż
Miejska.

Przypominamy też, że przy jednym stoisku handlowym
w tym samym czasie nie mogą przebywać więcej niż
3 osoby, ustawione w odległości 1,5 metra od siebie.
O ewentualnym terminie przedłużenia handlu artykułami rolno-spożywczymi na targu miejskim w Starogardzie Gdańskim lub rozszerzeniu

sprzedaży o artykuły przemysłowe
będziemy informować w aktualnościach na stronie www.starogard.pl
i w mediach społecznościowych.  

O kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy proszą:
Specjaliści ze Stowarzyszenia
„Można Inaczej” telefonicznie

Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej – konsul-

udzielają konsultacji psy-

tacje telefoniczne 601 948
945.

chologiczno-terapeutycz-

Punkt Interwencji Kryzysowej

nych. Rozmowę ze specja-

i Centrum Pomocy Dzieciom

listą można umówić pod
numerem telefonu 668 355
093 lub 606 998 370.

Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę
58 531 00 45 oraz 515 235
716, e-mail: cpdstarogard@
fdds.pl

Jedzenie na wynos
W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego bary, restauracje i puby pozostają zamknięte. Chcąc wspomóc lokalne biznesy,
publikujemy listę lokali gastronomicznych, które
będą dowozić dania/produkty na wynos.
Bufet 1 Klasa – tel. 502 058 056
Restauracja Centrum
– tel. 500 643 450 Karolina,
606 259 762 Agata
Restauracja Browar Rynek
– tel. 665 333 961
Browar Kociewski – tel. 723 109 110
Bar Mleczny JUNIOR
– tel. 58 562 27 53
Restauracja Biały Kruk
– tel. 606 759 877
Kuchnia Poznańska
– tel. 58 563 41 45
Papudajnia Starogard Gdański
– tel. 881 288 848
Dzienna Dawka Kawiarnia
– tel. 511 963 643
Witches Bistro – tel. 572 640 231
Na Podgrodziu – Karczma Słowiańska (Owidz) – tel. 731 800 442 , 518
131 990
Pub & Pizzeria Gusto
– tel. 881 201 222
Pizzeria Smaków – tel. 58 773 7000
Da Grasso Starogard Gdański
– tel. 504 908 873

Bella Napoli – tel. 511 285 555
Doner King Kebab
– tel. 58 532 29 07
Donner Kebab Hassan
– tel. 58 775 20 72
Tabu Pizza – tel. 501 033 731
Makarena – tel. 533 322 992
Kuchnia Jadwigi i Helenki
– tel. 733 303 408
Krewetka Starogard Gdański
– tel. 732 691 995
OX American Pub – tel. 731 324 259
Bar Restauracyjny Szczygieł
– tel. 58 562 25 63
Bistro u Marioli – tel. 501 409 659
Pizzeria Chili – tel. 58 562 62 00
Restauracja Rodos – tel. 58 562 68 62
Kawiarnia Słodka Kociewianka
– tel. 883 000 376
Rabu Sushi – tel. 516 161 981
Do klienta z praniem lub po pranie
dojeżdża także Pralnia Chrulski
– tel. 58 562 32 10

Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz lokal gastronomiczny, którego działalność
w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego musi być ograniczona, prześlij na wis@um.starogard.pl nazwę lokalu, adres profilu lub strony
WWW oraz telefon kontaktowy, a dołączymy Twoją firmę do zestawienia.

Bezpieczne zakupy
Niedawno ruszył internetowy market Zakupy Starogard, który oferuje szeroki asortyment, a co najważniejsze bezpieczną dostawę potrzebnych produktów do domu.

Z

akupy
Starogard
pomagają
mieszkańcom naszego miasta
i okolic w tym, by mogli bezpiecznie
i wygodnie wykonać najpotrzebniejsze zakupy. Jest to możliwe bez wychodzenia z domu. W ofercie znajdują
się najbardziej potrzebne i najważniejsze produkty, które na co dzień
kupujemy w sklepie. Aktualnie jest
ich kilkaset, ale asortyment sukcesywnie się powiększa.
W trosce o zdrowie klientów, a także
swoich pracowników market dostarcza produkty unikając bezpośredniego kontaktu. Kierowca dzwoni do
kupującego przed planowaną dosta-

wą. Produkty zostawia pod drzwiami.
Aby bezpiecznie zaopatrzyć się w to,
czego akurat potrzebujemy, wystarczy wejść na stronę zakupystarogard.
pl lub zadzwonić pod nr tel. 534 623
199.   
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Bezpiecznie w autobusach
i na przystankach

Urząd Miasta zmienił
godziny pracy

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów oraz obsługi autobusów każdorazowo
przy zjeździe do zajezdni Miejski Zakład Komunikacji dezynfekuje wszystkie
elementy pojazdu. Czyszczone są poręcze, przyciski, kasownik, biletomaty i uchwyty, które stanowią potencjalne zagrożenie przenoszenia się wirusa
SARS CoV 2.

Od 30 marca br. do odwołania Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim jest czynny w godzinach od
9:00 do 13:00. Na miejscu załatwiane są i będą tylko sprawy priorytetowe jak np. rejestracja zgonów.
Pozostałe kwestie należy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W

autobusach oznaczone zostały
miejsca, które powinny pozostać wolne. Bez trudu znaleźć można
także informację o maksymalnej ilości pasażerów, którzy jednorazowo
mogą znajdować się w autobusie –
mówi Piotr Pawłowski z MZK.
Na bieżąco prowadzona jest również profilaktyczna dezynfekcja wiat
przystankowych oraz elementów
wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej. Zarówno w autobusach, jak i w oczekiwaniu na ich przyjazd mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą czuć się bezpiecznie.
Przypominamy, że od 21 marca na
czas zagrożenia epidemicznego kursowanie autobusów w dni powszednie ograniczone jest do rozkładu
jazdy obowiązującego w soboty,
natomiast w niedziele komunikacja

W

związku z wprowadzonym
na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stanem zagrożenia, a potem
epidemii od 12 marca Urząd Miasta
w Starogardzie Gdańskim pracuje
w ograniczonym zakresie. Sprawy
załatwiane są głownie online lub telefonicznie. Na miejscu rejestrowane
są tylko zgony oraz sprawy po wcześniejszym umówieniu się przez telefon na spotkanie.
Rząd wprowadził w kraju dodatkowe
obostrzenia dotyczące przemieszczania się, których celem jest maksymal-

miejska zawieszona jest całkowicie.
W autobusach wydzielono strefę
przedniego pomostu przy kierowcy. Oznacza to wyłączenie przednich

SPZOZ Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
wprowadza nadzwyczajne rozwiązania dotyczące
przyjęć pacjentów:
rejestracja pacjentów tylko telefoniczna,
pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni. Jeśli po zdalnym wywiadzie
będzie taka konieczność, pacjenci
otrzymają sugestię skorzystania
z wizyty w przychodni lekarskiej

bądź skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Starogardzie Gdańskim,
w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretna godzinę do lekarza
i wówczas będzie możliwe wejście
do przychodni,

drzwi pojazdu i brak możliwości zakupu biletu u kierującego. Ograniczenia obowiązują do odwołania.

prośbę o przepisanie leków do
kontynuacji leczenia należy zgłosić
telefonicznie,
wykonywane są tylko pilne
i niezbędne badania laboratoryjne
zlecone przez lekarza,
informacja na temat świadczeń
udzielanych przez lekarzy specjalistów tylko telefonicznie (alergolog, pulmonolog tel. 58 56 281 01,
pozostali specjaliści – 58 775 40 40
lub 58 775 44 95).
W ramach porady telemedycznej
lekarz może wystawić pacjentowi
zarówno e-receptę, jak i elektroniczne zwolnienie lekarskie.

Najważniejsze numery telefonów
do SPZOZ Przychodnia Lekarska:
ul. Hallera 21 58 775 4040, 58 777 44 95, 692 464 274
al. Wojska Polskiego 27a 58 56 281 01
ul. Bpa Dominika 8 58 56 303 84
os. 60-lecia ONP 14 (poradnia dla dzieci) 58 56 253 72
os. 60-lecia ONP 14 (poradnia dla kobiet) 58 56 255 98
Smętowo Graniczne ul. Kociewska 5 58 58 222 43

ne ograniczenie rozprzestrzeniania
się wirusa SARS CoV-2. W związku
z tym prezydent miasta, mając na
uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów, zarządzeniem nr
157/03/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
ograniczył godziny otwarcia Urzędu
Miasta w Starogardzie Gdańskim. Od
poniedziałku 30 marca do odwołania
Urząd jest otwarty w godzinach od
9:00 do 13:00. To oznacza, że wszystkie sprawy i te na telefon i te załatwiane na miejscu będzie można zgłosić
wyłącznie w tych godzinach.

NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY:
Infolinia
801 002514 dla numerów stacjonarnych
587 319 950 dla numerów komórkowych
Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 58 530 6019
tel. + 48 58 530 6020
Urząd Stanu Cywilnego
tel. +48 58 530 6147
tel. +48 58 530-6144
tel. +48 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl
Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. +48 58 530 6006
fax. +48 58 530 6000
e-mail: ratusz@um.starogard.pl
Biuro Rad Miasta
tel. +48 58 530 6024
e-mail: brm@um.starogard.pl

oficjalna strona internetowa

www.starogard.pl

oficjalna profil na Facebooku

facebook.com/starogard
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Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1  

W przypadku uzyskania informacji od SANEPID-u dotyczącej
w szczególności osoby samotnej,
starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową, rozeznawać będziemy sytuację tych
osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich
wsparciem. Pracownik socjalny
Ośrodka nawiąże kontakt z osobą
w kwarantannie domowej telefonicznie.
Osobom potrzebującym, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, udzielać

2

będziemy pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej
oraz specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej. Zgłoszenia
telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
15:00. Zgłoszeń można dokonywać
bezpośrednio w Stowarzyszeniu
Można Inaczej pod nr tel.   668 355
093 i nr 606 998 370.
W sytuacji, kiedy ktoś nie jest
w stanie własnym staraniem
i np. przy pomocy dalszej rodziny,

3

sąsiadów czy znajomych, zapewnić
sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, może zgłosić
się telefoniczne.
W stosunku do osób, które
wskutek przejścia choroby, po
leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych
mogą być przyznane tego typu
świadczenia.  

4  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl

Szyją maseczki
W walce z koronawirusem liczy się każda pomoc.
Coraz więcej osób w Starogardzie i okolicach włącza
się w akcję szycia maseczek ochronnych dla służb
medycznych i innych. Grupa „Starogard i okolice
szyją maseczki” skupia już 70 osób. Pierwsza dostawa 1630 sztuk masek chirurgicznych trafiła do
Kociewskiego Centrum Zdrowia 2 kwietnia. Grupa
chce szyć więcej i dla wszystkich.

Z

aczęło się od facebookowej grupy „Widzialna ręka – Starogard
i okolice”, do założenia której namówiła mnie Weronika Wróbel. Sama
należała do grup ogólnopolskiej oraz
trójmiejskiej i uznała, że warto rozpocząć w Starogardzie podobne działanie. Kilka pań od razu zaczęło pytać,
czy nasz szpital bądź przychodnia nie
potrzebują maseczek i zaoferowały pomoc w ich szyciu – powiedziała
Anna Lembicz współautorka grupy
„Widzialna ręka”.

nie mamy we krwi, zatem i w takich
warunkach staramy się pomagać
jak potrafimy, wykorzystując nasze
praktyczne talenty – wyjaśnia Alina
Jeleń, prezes Stowarzyszenia Kobiety
Kwiaty Kociewia.
W tej chwili panie szyją głównie maski trójwarstwowe, robione na wzór
chirurgicznych. Używają do tego atestowanej fizeliny medycznej, którą
dostarcza im szpital. Gotowe maseczki są sterylizowane i pakowane
próżniowo.

– Okazało się, że również Hospicjum
planuje ruszyć z akcją szycia masek
dla swoich podopiecznych i personelu. Pomoc zaoferowały między innymi Kobiety Kwiaty Kociewia, panie
z okolicznych KGW, Środowiskowe
Domy Samopomocy i indywidualne
osoby – powiedziała Dagmara Wróblewska jedna z inicjatorek akcji.
Ochotnicy połączyli siły i tak powstała
grupa „Starogard i okolice szyją maseczki”, która pełni rolę platformy
do wymiany informacji i kontaktu.
Grupa jest otwarta. Każdy, kto potrafi
szyć i czuje potrzebę niesienia pomocy innym, może się dołączyć.
– Obecnie naszym jedynym obowiązkiem i zadaniem jest pozostanie
w domu. Niewiele możemy zrobić
w tym trudnym czasie, ale niewiele
nie oznacza nic. Społeczne działa-

Grupa chętnie przyjmie każdą ilość
fizeliny i bawełny, a także nici i tasiemki, aby wyposażyć w maski nie
tylko służby medyczne, ale również
służby mundurowe, listonoszy, panie
w sklepach spożywczych i na poczcie,
a także przechodniów.
– Jeśli tylko ktoś dysponuje odpowiednimi materiałami i chciałby się
nimi podzieli, jesteśmy gotowe przyjąć każdą ich ilość– apeluje dalej Anna
Lembicz. – Myślę, że z powodzeniem
możemy włączyć się w miejską akcję
#zamaskowani i zacząć szyć maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Starogardu, jeśli tylko dostaniemy odpowiednie materiały i nici.
Chętnych do pomocy nie brakuje,
więc akcja będzie trwała tak długo, jak
będzie zapotrzebowanie na maseczki
– podsumowała koordynatorka.
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Wielki dar
od Spółki GRAAL
Spółka GRAAL Wejherowo Centrum Konfekcji i Dystrybucji w Zdunach przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie
Gdańskim darowiznę w formie przetworów mięsnych i rybnych. Ponad 12 tys. gotowych dań trafiło
do najbardziej potrzebujących klientów MOPS.

Starogard szykuje wsparcie
dla przedsiębiorców
Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności za czynsz lub podatku, a w szczególnych przypadkach – ich umorzenie – to propozycje miejskich władz Starogardu
Gdańskiego, by wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym dla wszystkich czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Wszystkie wnioski podatników-przedsiębiorców będą rozpatrywane indywidualnie.

W

prowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego zmusił wielu przedsiębiorców do ograniczenia lub czasowego zawieszenia
działalności gospodarczej. Pogłębiający się kryzys wywołany pandemią
koronawirusa dotyka wiele branż.
Aby ograniczyć skutki obecnej sytuacji prezydent Starogardu Gdańskiego proponuje wsparcie dla małych
i średnich przedsiębiorstw.
Zgodnie z Ordynacją podatkową,
w sytuacjach wyjątkowych, organ
podatkowy może odroczyć termin
płatności podatku lub rozłożyć jego
zapłatę na raty, rozłożyć na raty zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę bądź umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe.
Z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może skorzystać zarówno
osoba fizyczna np. osoba wynajmująca mieszkanie czy dom, jak i osoba
prawna (np. przedsiębiorca, deweloper). W obu przypadkach konieczne
jest złożenie wniosku. Każdy wniosek
jest rozpatrywany indywidualnie.
Na tej podstawie prezydent Janusz
Stankowiak podjął decyzję o wprowadzeniu ulg w płatnościach czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz podatku od nieruchomości

i środków transportu dla przedsiębiorców, których działalność ucierpiała wskutek szerzącej się w kraju
pandemii koronawirusa. Indywidualnie na wniosek podatnika-przedsiębiorcy rozpatrywane będą następujące opcje:

• odroczenie lub rozłożenie na raty
•

•
•
•
•

płatności za czynsz w gminnych
lokalach użytkowych,
w szczególnych przypadkach
umorzenie części lub całości
opłaty za czynsz w gminnych lokalach użytkowych,
odroczenie lub rozłożenie na raty
podatku od nieruchomości,
odroczenie lub rozłożenie na raty
podatku od środków transportowych,
w szczególnych przypadkach
umorzenie części lub całości
w/w podatków,
rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę.

Prowadzący działalność gospodarczą
w Starogardzie Gdańskim mogą liczyć
na odroczenie płatności czynszu za
wynajem miejskich lokali użytkowych
na 1 miesiąc, z możliwością zawiesze-

nia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach lub rozłożenie
płatności na raty. O taką ulgę mogą
wnioskować najemcy, którzy działają
w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca
2020 w prawie ogłoszenia na obszarze
RP stanu zagrożenia epidemicznego
lub na działalność których ogłoszony
stan bezpośrednio wpłynął. Podstawą
do udzielenia ulgi będzie wniosek złożony przez przedsiębiorcę.
W ramach pakietu wsparcia przedsiębiorców zdecydowano również
o możliwości odroczenia, rozłożenia
na raty lub w szczególnych przypadkach umorzenia części lub w całości podatku od nieruchomości czy
środków transportu. Tu również konieczne jest złożenie wniosku przez
przedsiębiorcę, który jest płatnikiem
podatku.
– Będziemy monitorować sytuację
i na bieżąco rozpatrywać wnioski –
zapewnił prezydent. – Kryzys, który
nadchodzi, dotyczy różnych branż.
Branże, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, będą
rozpatrywane indywidualnie, na
wniosek podatników– zakończył Janusz Stankowiak.

P

racownicy ośrodka we współpracy z wolontariuszami Stowarzyszenia „Można Inaczej”, harcerzami
starogardzkiego Hufca ZHP i tymi,
którzy zgłosili akces wolontariatu
na czas epidemii koronawirusa przez
stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej rozdysponowali
otrzymane dary.
– Część produktów trafiła do najbardziej potrzebujących klientów
MOPS, osób samotnych i chorych,
uczestników zajęć miejskich ośrodków wsparcia, w tym seniorów
z Dziennego Domu Senior+. Część
przekazaliśmy do schronisk, w których przebywają nasi bezdomni
oraz domów pomocy społecznej
w Starogardzie Gdańskim i Rokocinie – poinformowała kierująca akcją
Ilona Walendziak, pracownik socjal-

– Wielu ludzi zaangażowało się w akcję. Nikt, do kogo zwróciliśmy się
o pomoc, nie zawiódł. Dziękujemy
firmie GRAAL. Szczególne podziękowania należą się też Stowarzyszeniu „Można Inaczej”, które udzieliło
nam osobowości prawnej dla przeprowadzenia akcji – podkreśliła Ilona
Walendziak.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak, poinformowany o akcji, również podziękował darczyńcy – firmie GRAAL Centrum w Zdunach za
przekazaną darowiznę oraz wszystkim zaangażowanym w nią osobom
i instytucjom.
– Bardzo dziękuję firmie GRAAL
Centrum w Zdunach za solidarność
z mieszkańcami Starogardu w jakże
trudnym dla nas wszystkich czasie
epidemii. To szlachetna inicjatywa

ny i koordynator DDS+. – To wielki
gest dobroci i solidarności. Dla nas
ogromna pomoc w czasie, gdy wszyscy drżymy o swoje i innych życie,
zwłaszcza o życie seniorów najbardziej narażonych na zakażenie wirusem SARS CoV 2 – dodała.
W dystrybucję darów włączyły się
również Caritas Parafii p.w. Św.
Katarzyny i Parafii p.w. Chrystusa
Króla, z którymi MOPS na co dzień
współpracuje.

i wymierna pomoc, która trafia do
właściwych rąk. Sama dystrybucja to
przykład sprawdzonych partnerstw,
dobrej współpracy MOPS z organizacjami pozarządowymi oraz międzysektorowego działania, tak potrzebnego codziennie, a w obecnej
sytuacji szczególnie. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę
piękną akcję – powiedział prezydent
miasta Janusz Stankowiak.
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Projekt nowego deptaka
Nowy deptak połączy ulicę Kościuszki z ulicą Owidzką. Ma powstać w miejscu wydeptanej ścieżki do końca roku. Będzie kosztować ponad 1 mln zł. To część prowadzonej w Starogardzie rewitalizacji śródmieścia. Wykonawca przygotowuje właśnie projekt nowej przestrzeni rekreacyjnej. Ma być gotowy do połowy maja.

P

otrzeba połączenia rekreacyjnym
deptakiem dwóch wylotowych
ulic miasta – Kościuszki i Owidzkiej
wynikła w trakcie konsultacji społecznych – powiedziała Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Organizacji
Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży
Sylwia Ossowska. – Mieszkańcy od
dawna narzekali na brak pieszego
połączenia między tymi drogami.
Teraz, w ramach programu, chcemy to zmienić. Zależy nam na tym,

aby ożywić tę część miasta. Liczymy
też na to, że nowa przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa przyczyni się
do integracji mieszkańców tej części
Starogardu – dodała pełnomocnik.
29 października 2019 r. Miasto rozstrzygnęło przetarg nieograniczony
na zadanie pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – budowa deptaka rekreacyjnego”. Przetarg wygrała Firma Handlowa Adam
Kowalczyk z Wdy. Jej pierwszym za-

daniem jest przygotowanie projektu
zagospodarowania terenu łączącego
ulice Kościuszki i Owidzką, mniej
więcej po środku tej drugiej.
Deptak wraz z częścią rekreacyjną, który powstanie pomiędzy ulicą
Kościuszki a Owidzką, obejmie obszar ok. 4 tys. m2. Będzie miał 200
metrów długości i od 18 do 27 m
szerokości. Wzdłuż traktu pieszego
pobiegnie 200-metrowa ścieżka rowerowa z możliwością bezpiecznego
pozostawienia rowerów przy placu
w specjalnych stojakach. Obok alejki
spacerowej wykonawca zaprojektuje
plac zabaw dla dzieci, siłownię pod
chmurką i linarium. Pojawi się też zestaw do coraz popularniejszego street
workoutu, czyli treningu ulicznego.
Cały plac zostanie oświetlony. Będzie
też monitorowany. Miejsce ozdobią
nowe nasadzenia zieleni: trawniki,
klomby, kwietniki i skarpy. Zaprojektują je mieszkańcy miasta.
Na spotkanie informacyjne zostaną
zaproszeni mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją, którzy zechcą włączyć się w to działanie. Dowiedzą się

Nowoczesne systemy
gromadzenia odpadów
Na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” powoli zaczyna brakować
miejsca na ustawianie kolejnych pojemników na odpady. To doskonały moment, aby zastanowić się nad innym, bardziej efektywnym sposobem ich gromadzenia. Dobrym rozwiązaniem mogą być pojemniki półpodziemne, które
na rynku funkcjonują już od 20 lat.

Ś

mietniki półpodziemne to alternatywa dla mało estetycznych pojemników naziemnych.
To także rozwiązanie problemu
braku miejsca na posadowienie
kilkudziesięciometrowej
altany w gęsto uzbrojonym terenie
osiedlowym. System śmietników
półpodziemnych polega na użyciu konstrukcji, która umożliwia
umieszczenie kontenera w 60%
pod ziemią.

Jeden kontener o pojemności 5 m3
zmieści tyle samo śmieci, co 55
pojemników 120 l lub 6 kontenerów 1100 l. W środku kontenera
znajduje się worek lub twardy pojemnik do odpowiedniego rodzaju
odpadów. Pionowy system przechowywania powoduje ubijanie
starych odpadów gromadzonych
na dnie pojemnika, gdzie obniżona temperatura spowalnia rozwój
bakterii i minimalizuje nieprzy-

jemny zapach. Dzięki temu zwiększa się też pojemność kontenera.
Opóźnianie takiego pojemnika
jest znaczne tańsze. Opróżnia się
go rzadziej i przy pomocy specjalistycznego samochodu może to
robić jedna osoba.
Jeśli uwzględni się koszty budowy
altany śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i jej wy-

na czym będzie polegało ich zadanie
i jakimi środkami mogą dysponować
przy projektowaniu zieleni nie tylko
na planowanym deptaku, ale również
przy urządzaniu 8 ogrodów podwórkowych pomiędzy kamienicami przy
ul. Kościuszki nr 16,48,52,98 i 129,
Owidzkiej nr 4 i 14 oraz Piłsudskiego
20. O nowym terminie zostaną poinformowani na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
– Deptak będzie miejscem ogólnodostępnym, z którego korzystać będą
mogli wszyscy mieszkańcy miasta.
Taki jest nasz cel. Ma być zaprojektowany tak, aby każdy bez względu
na wiek czuł się tam bezpiecznie.
Odpowiednia szerokość alejek spacerowych, ich nawierzchnia oraz
różnorodność urządzeń służących
do ćwiczeń, rekreacji i wypoczynku
będzie dostosowana do potrzeb osób
o różnej sprawności, dzięki czemu
z placu będą mogły korzystać również osoby z niepełnosprawnością.
Pozbawiony barier plac służyć ma
integracji międzypokoleniowej i być
przestrzenią, która pobudza wyobraźnię oraz inspiruje do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi
lokalnych wspólnot. Bardzo zależy
nam na tym, aby mieszkańcy poczuli
się współautorami zagospodarowania tej przestrzeni, aby włączyli się
w jej organizację i sami zadecydowali
o tym jak plac ma wyglądać. Podobnie jak z podwórkami przy kamienicach przeznaczonych do rewitalizacji.
Chciałbym, aby mieszkańcy czuli, że
te miejsca należą do nich i byli za nie

posażeniem w pojemniki, to koszt
porównywalny jest do budowy
systemu pojemników na 5 frakcji
(zmieszane, tworzywa i metale,
szkło, papier, bio).
W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” rozważa wybudować takie miejsca gromadzenia

Chciałbym, aby
mieszkańcy czuli,
że te miejsca należą do nich i byli za
nie odpowiedzialni.
Sytuacja w kraju nie
pozwala nam działać na 100%, ale nie
przestajemy pracować.
odpowiedzialni. Sytuacja w kraju nie
pozwala nam działać na 100%, ale nie
przestajemy pracować. Czekamy na
projekt. Liczymy, że jak tylko sytuacja się zmieni, ruszymy pełną parą.
Robimy wszystko, co możemy, aby
wykorzystać ten trudny czas na tyle,
na ile pozwalają nam wprowadzone
ograniczenia – powiedział prezydent
miasta Janusz Stankowiak
Budowa deptaka to część wartej prawie 13 mln zł rewitalizacji starogardzkiego śródmieścia. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę ok.
kilometra dróg w południowej części
Starego Miasta oraz odnowienie elewacji, dachów i klatek schodowych
30 kamienic. Realizacja tych zadań
potrwa do końca przyszłego roku.
Koszt budowy deptaka rekreacyjnego wyniesie 1.093.000 zł. Planowany
termin zakończenia inwestycji – IV
kwartał 2020 roku.

odpadów w niektórych osiedlach,
gdzie nie postawiono do tej pory
altan śmietnikowych. Do funkcjonowania systemu niezbędna jest
deklaracja PUK „Starkom” do odbioru odpadów z pojemników półpodziemnych.
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Paderewskiego
na finiszu
Prace inwestycyjne w Starogardzie nie zwalniają
tempa. Po Świętach Wielkanocnych będzie można
jeździć nowo wyremontowaną ulicą Paderewskiego. W trakcie remontu jest Plac 16. Dywizji i ulica
Kellera na długości tzw. postoju taksówek. Koszt
inwestycji to ok. 3,4 mln zł.

Budowy trwają
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niemojewskiego oraz sieci
kanalizacji deszczowej wraz z pierwszym na terenie miasta zbiornikiem retencyjnym w obszarze ulicy Iwaszkiewicza. Prace mają skończyć się jesienią.

S

ytuacja związana z pandemią koronawirusa wymusiła na nas zupełnie inny tryb działania. Aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się wirusa, rząd
polski wprowadził wiele obostrzeń,
jeśli chodzi o poruszanie się, pracę
i wszelką aktywność na zewnątrz.
Mimo, że urzędy pracują zdalnie, Miasto nie zawiesiło swoich inwestycji.
Przy zachowaniu wszelkich środków
ostrożności, staramy się kontynuować prace budowlane przynajmniej
przy najważniejszych, strategicznych
zadaniach. Nie wiem jak rozwinie się
sytuacja. Liczymy się z tym, że z powodu załamania gospodarki w kraju,
możemy mieć problemy z finansowaniem podjętych działań z powodu
spadku dochodów gminy, ale jesteśmy dobrej myśli. Póki co działamy
i realizujemy plany, których celem jest
poprawa warunków życia mieszkańców – powiedział zastępca prezydenta
miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.
Oprócz inwestycji w rejonie ul. Niemojewskiego i ul. Iwaszkiewicza,
Gmina Miejska zakończyła też trzy
postępowania przetargowe. Na kolejny etap projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Odnawiamy Ściegiennego – etap II” najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Adama Kowalczyka.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do
końca czerwca tego roku. Z kolei firma
PBD złożyła najkorzystniejsze oferty
na modernizację nawierzchni jezdni

odc. ul. Jana Pawła II (od wjazdu na
parking SCK do skrzyżowania z ul. Kopernika) oraz ul. Gimnazjalnej. Obie
modernizacje powinny się zakończyć
do końca czerwca tego roku, o ile strony podpiszą umowę w kwietniu. Miasto przygotowuje również postępowanie przetargowe na modernizację
dróg gruntowych płytami YOMB. Jest
ono w ostatniej fazie przygotowań.
– Oczywiście wszystko może się zmienić w obliczu nowych restrykcji, obostrzeń, czy innych działań związanych
z epidemią – zaznacza wiceprezydent.
– Robimy wszystko, co w naszej mocy,
aby z jednej strony przeciwdziałać epidemii, a z drugiej realizować założenia
planów inwestycyjnych.
Pierwszy projekt dotyczy poprawy
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański. Budowę
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Niemojewskiego realizuje fima ARS
z Pszczółek. Buduje tam prawie 5 km
nowej sieci za kwotę 2 970 000,00
zł. Do nowo wybudowanej kanalizacji
przyłączonych zostanie ok. 50 nieruchomości. W tej chwili firma wykonuje ostatni element tego projektu.
Prace są zaawansowane na poziomie
ok. 60%. Zakończenie tej budowy zaplanowane jest na jesień br.
Zadanie jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” oś. Piorytetowa II „Ochrona środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinasowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
Po zakończeniu tego projektu Gmina
będzie składać kolejny wniosek o dofinansowanie budowy KS dla obszarów, dla których już przygotowano
kompletne dokumentacje techniczne.
Zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański w okolicy
ul. Iwaszkiewicza zajmuje się starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg. Zaawansowanie prac wynosi
20%. Projekt powiązany jest z budową ulicy Iwaszkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą i oświetleniem.
Zadania mają być wykonane do 30
listopada 2020 r. Dodatkowo, do 31
stycznia 2021 r. na terenie wokół ulicy Iwaszkiewicza ma powstać pełna
infrastruktura towarzysząca dla zatrzymania i zagospodarowania wód
opadowych.
Budowa drogi w 50% dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa kanalizacji ze zbiornikiem retencyjnym natomiast z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 na poziomie
85%. Łączny koszt realizacji tego zadania to ok. 10 mln zł.

W

grudniu 2017 r. prezydent
Janusz Stankowiak podpisał
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem
umowę na dofinansowanie rewitalizacji śródmieścia. Miasto otrzymało na ten projekt ponad 11 mln zł
ze środków unijnych. W pierwszej
kolejności w 2018 r. przebudowało budynek przy ul. Kościuszki 65,
w którym obecnie znajduje się Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny.

Świętach Wielkanocnych ruch na ul.
Paderewskiego zostanie przywrócony, co pozwoli na wjazd na Rynek od
strony południowej.
Na terenie objętym inwestycją, wybudowano nowy wodociąg oraz rozdzielono kanalizację ogólnospławną
na kanalizację sanitarną i deszczową.
W ramach projektu przebudowano
całą infrastrukturę podziemną, czyli
kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz gazociąg. Teren zostanie

W kolejnym etapie wyremontowało
fragment ulicy Chojnickiej od Rynku w kierunku ronda Starogardzkich
Strażaków wraz z ulicą Rycerską. Jednocześnie zakończono modernizację
4 z 30 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie Śródmieścia.
Kolejne są odnawiane sukcesywnie
według harmonogramu.
Pomimo wprowadzonego stanu epidemii Miasto nie wyhamowało najważniejszych inwestycji. Zachowując
wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, kontynuuje prace na ul. Paderewskiego, Kellera i Placu 16. Dywizji.
Realizuje je firma Strabag. Obecnie
wykonuje prace budowlane na terenie Placu 16. Dywizji i ul. Kellera na
długości tzw. postoju taksówek. Na
finiszu jest remont ulicy Paderewskiego. Do wykończenia pozostały
elementy powierzchni chodników.
Jeśli sytuacja się nie zmieni, już po

oświetlony i będzie monitorowany.
Nowa jezdnia i chodniki wykonywane są z materiałów kamiennych.
– Prace na Placu 16. Dywizji powinny
zakończyć się w okresie wakacyjnym. To zależy jednak od tego, jak
rozwinie się obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, a także
zakończenia kolejnych badań archeologicznych. Liczymy, że sytuacja się
ustabilizuje i będziemy mogli dotrzymać terminów – powiedział zastępca
prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.
Koszt całej inwestycji to ok. 3,4 mln
zł. Inwestycja jest współfinansowana
ze środków unijnych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP 2014-2020.
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Rekrutacja do przedszkoli
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i tym samym wprowadzeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarządzeniem Nr 152/03/2020
z dnia 24 marca 2020 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański zmienił zarządzenie w sprawie ustalenia na
rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, a termin ten będzie się
pokrywał z wyznaczonym terminem złożenia dokumentów w wersji
elektronicznej i papierowej, tj. od.
04.05.2020 r. do 18.05.2020 r. należy:
we wskazanym terminie przesłać
wydrukowany z systemu wniosek
wraz z załącznikami w formie zapisu
elektronicznego, tj. czytelny skan lub
czytelne zdjęcie na adres kontaktowy
- e-mail przedszkola pierwszego wyboru, a następnie po ustaniu ograniczenia funkcjonowania niezwłocznie
dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru,
lub kompletny wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres przedszkola
pierwszego wyboru.

II Rekrutacja dzieci
kontynuujących edukację
przedszkolną

R

ekrutacja dzieci do przedszkoli
publicznych,
zostanie przeprowadzona w dniach
od 04.05.2020 r. od godz. 9:00 do
18.05.2020 r. do godz. 15:00 przy
wsparciu systemu elektronicznego
dostępnego na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/. udostępnionej na
stronie internetowej Urzędu Miasta
Starogard Gdański oraz na stronach
internetowych przedszkoli biorących
udział w procesie naboru.
Struktura organizacyjna placówek
na rok szkolny 2020/2021 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2014 – 2017, zamieszkałych na
terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego-odroczonego, rejestracji dokonuje się
osobiście, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu
e-mail umówieniu się w przedszkolu
pierwszego wyboru, do którego muszą udać się rodzice/ opiekunowie
prawni celem dokonania rejestracji.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają
możliwość wskazania maksymalnie
3 przedszkoli w preferowanej przez
siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr
3 najniższy).

I Etapy i kryteria rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w art.
131 ust. 2 – 3  ustawy z dnia z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) – kryteria mają jednakową wartość po 100
punktów;
W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę
kryteria, o których mowa w Uchwale
nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych, dla których

Gmina Miejska Starogard Gdański
jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975)
z późn. zm, wartość poszczególnych
kryteriów jest zróżnicowana.
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2,
podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora
przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola
składa się w wersji elektronicznej,
a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów
prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego
wyboru.
W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności
w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do
tego uprawnionych, wniosek ten nie

będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie
odrzucony.
W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca
wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
O przyjęciu dziecka do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w danej
szkole podstawowej decyduje suma
uzyskanych punktów. W przypadku
uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do
przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.
Wnioski, które zostaną złożone po
raz pierwszy we wskazanym czasie
trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie
decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku ogłoszenia przez Ministra Edukacji Narodowej, w drodze
rozporządzenia kolejnego terminu
wydłużenia czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu

W przypadku dzieci kontynuujących
edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których
deklaracje w tym zakresie, w formie
papierowej z podpisem rodziców/
opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do
dnia 17.04.2020 r. do godz. 15.00.
W przypadku ogłoszenia przez Ministra Edukacji Narodowej, w drodze
rozporządzenia kolejnego terminu
wydłużenia czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, a termin ten będzie się
pokrywał z wyznaczonym terminem
złożenia dokumentów w wersji   papierowej, tj. do 17.04.2020 r. wydrukowany formularz deklaracji kontynuacji w formie zapisu elektronicznego, tj. czytelny skan lub czytelne
zdjęcie należy przesłać na adres kontaktowy-e-mail przedszkola pierwszego wyboru, a następnie po ustaniu
ograniczenia funkcjonowania niezwłocznie dostarczyć do przedszkola
pierwszego wyboru.

III Nabór i rekrutacja
dzieci zapisywanych po raz
pierwszy do przedszkola/
oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej
oraz dzieci zmieniających
przedszkole

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego
w szkole podstawowej jest złożenie
w przedszkolu pierwszego wyboru
papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektro-
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Nowy sprzęt do zdalnego
nauczania w drodze
Starogard złożył wniosek o sfinansowanie zakupu 70 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów 6 szkół podstawowych. Otrzymają go osoby bez
dostępu do sprzętu, który ma umożliwić im zdalne uczenie się w domu. Koszt
zakupu sprzętu wyniesie prawie 100 tys. zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji,
ale procedura zakupowa już ruszyła.

O

d 1 kwietnia gminy i powiaty
mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla
uczniów, którzy nie posiadają sprzętu
umożliwiającego im wykonywanie
zdalnie lekcji. Rząd przeznaczył na
ten cel do podziału ponad 180 mln zł.
Starogard ze względu na liczbę
uczniów mógł aplikować o kwotę
100 tys. zł czyli maksymalne wsparcie, jakie rząd przeznaczył dla miast
i gmin (od 40 tys. do 100 tys. zł.)

W czwartek 1 kwietnia wysłał wniosek do Centrum Projektów Polska
Cyfrowa (CPPC) na zakup 70 szt. laptopów zgodnych z rekomendacjami
CPPC. Obecnie trwa jego weryfikacja.
– Wniosek złożyliśmy bez zwłoki.
Ważny jest czas. Rozpoczęliśmy też
procedurę zakupową, bo jak podkreśliło Ministerstwo Cyfryzacji, złożenie wniosku to gwarancja wypłaty.
Nie wiemy jak długo przyjdzie nam
żyć i pracować w sytuacji stanu epidemii, ile potrwa okres zamknięcia pol-

nicznej dostępnej na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.
pl/starogardgdanski/

stępującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych
w oświadczeniach, o których mowa
powyżej, w terminie wyznaczonym
przez przewodniczącego, lub może
zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański o potwierdzenie tych
okoliczności w trybie ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.).
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach,
Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna
z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
w oświadczeniach, jeżeli instytucje te
posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, o którym mowa
w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze
zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Próba
wprowadzenia
kolejnego
wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.
W szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu
przez rodzica do elektronicznego
wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy
możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu
należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić
taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.
W procesie rekrutacji będą brały
udział tylko dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji
elektronicznej, wydrukowany oraz
dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem
rodziców/opiekunów prawnych do
przedszkola pierwszego wyboru
w terminie od 4.05.2020 r. (godz.
9:00) do 18.05.2020 r. (godz. 15:00).
W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6   ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.   Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148
ze zm.), oświadczenia, składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli na-

skich szkół, dlatego chcemy, jak najszybciej zaopatrzyć naszych uczniów
w sprzęt, który da im możliwość włączenia się w zdalne odrabianie lekcji
– powiedział zastępca prezydenta ds.
społecznych Maciej Kalinowski.
Zakupiony sprzęt zostanie przekazany dyrektorom 6 szkół podstawowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym. Trafi do uczniów
najbardziej potrzebujących. Umożliwi i ułatwi im zdalną naukę.
Działanie jest finansowane ze środ-

IV Dane osobowe

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej
staranności.

V Wyniki rekrutacji

Publikacja
list
dzieci
zakwalifikowanych
i
niezakwalifikowanych do danej placówki
nastąpi w dniu 01.06.2020 r. o godz.
13:00. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno
przedszkole – uzyskują informację
o wynikach rekrutacji w placówce
wskazanej przez nich jako pierwszą.
W przypadku, gdy dziecko zostanie
zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli
korzystania z usług tego przedszkola
w terminie od 01.06.2020 r., godz.
12:00 do 10.06.2020 r., godz. 15:00.
Niepotwierdzenie woli w podanym
terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
W dniu 17.06.2020 r. o godz. 13:00
w poszczególnych przedszkolach,
uczestniczących w rekrutacji zostaną
wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma
obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkol-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020. Było możliwe

dzięki zgodzie Komisji Europejskiej
na przesunięcie pieniędzy pomiędzy
projektami.

nego, zamieszkałych na obszarze
Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
zgłoszonych podczas rekrutacji do
publicznego
przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym
przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły
informuje o nieprzyjęciu dziecka do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
W tym przypadku Prezydent Miasta
Starogard Gdański obowiązany jest
pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne (w tym oddziały zamiejscowe), oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne
przedszkole wyłonione w drodze
konkursu jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

łanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VI Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic może wnieść do
dyrektora przedszkola/szkoły odwo-

VII Przydział dzieci

Przydziału dzieci do konkretnych
oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły,
w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup
przedszkolnych w przedszkolach
i szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby oraz wieku dzieci
kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

VIII Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wystąpienia wolnych
miejsc po rekrutacji, o której mowa
wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od
29.06.2020 r.   – szczegóły w harmonogramie rekrutacji określonym
Zarządzeniem   nr 152/03/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia
na rok szkolny 2020/2021 terminów
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania
dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Starogard Gdański.
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Pozbądź się azbestu

Skorzystaj z dofinansowania

Prezydent Miasta informuje, że do 6 maja 2020 r. można składać
wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu
pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.

Prezydent Miasta informuje, że od 01.04.2020 r. można składać
wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego wymiany źródeł
ciepła w budynkach wielorodzinnych. Wniosku składać mogą osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby, w których nieruchomościach występują wspólnoty mieszkaniowe.

O

O

udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, którzy planują w 2020 roku:
– wykonać demontaż płyt azbestowych
z dachu lub elewacji budynku albo obiektu jw. bądź składują płyty azbestowe, pochodzące z ww. budynków i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości;
– usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające
azbest.
Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania ofertowego,
ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard
Gdański i może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych.
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny wniosek wraz
z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie

Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 – w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr
01) w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja
2020 r. Formularz wniosku dostępny jest:
– w Wydziale Ochrony Środowiska przy
ul. Zblewskiej 18 – pok. nr 127 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),
– w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01),
– na stronach internetowych Urzędu: http://
www.starogard.pl lub http://www.czystemiasto.starogard.pl.
Ze względu na panującą obecnie sytuację
i obostrzenia dotyczące przemieszczania się,
których celem jest maksymalne ograniczenie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2
aktualnie zalecamy pobieranie wniosków
drogą elektroniczną.  
Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu
Miasta Starogard Gdański po 6 maja 2020 r.
nie będą rozpatrywane!

udzielenie dofinansowania mogą starać
się właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard
Gdański, którzy planują w 2020 roku wykonać modernizację w budynku wielorodzinnym, starego nie ekologicznego źródła ciepła
na nowe ekologiczne źródło ciepła.
Kwota dofinansowania ww. zadania będzie
uzależniona od kwot przedstawionych przez
wnioskodawców w złożonych wnioskach
opartych na fakturach/rachunkach. Koszty
kwalifikowane mogą stanowić do 25%
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zainteresowani wymianą starych źródeł ciepła
w budynkach wielorodzinnych powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi
załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard
Gdański przy ul. Gdańskiej 6 – w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01) w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 r.
Formularz wniosku dostępny jest:
- w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul.

Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1),
-W siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta ) pok. nr 01),
-Na stronach internetowych Urzędu: https://
starogard.pl/ lub http://czystemiasto.starogard.pl/
Ze względu na panującą obecnie sytuację
i obostrzenia dotyczące przemieszczania się,
których celem jest maksymalne ograniczenie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2
aktualnie zalecamy pobieranie wniosków
drogą elektroniczną. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Urzędu
Miasta prosimy o przekazywanie wniosków
wraz z załącznikami drogą korespondencyjną
lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu
Miasta Starogard Gdański po 30 czerwca 2020
r. nie będą rozpatrywane!

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Adama Mickiewicza (I przetarg) składającej się z działki nr 136/14 o pow. 1.334 m² oraz udziału 6/15 części (tj.~255 m²) w działce nr 136/13 o pow. 637 m² - obręb 14, KW 38328; cena wywoławcza łącznie (w tym 23% VAT) 150 000,00 zł (stopięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaścietsięcyzłotych); postąpienie minimalne
1 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.114.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług
nieuciążliwych. Pod zabudowę przewidziana jest działka nr 136/14, natomiast udział 6/15 cz. w działce nr 136/13 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową w celu zapewnienia komunikacji z drogi publicznej – ul. Adama Mickiewicza.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
…................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 czerwca 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 28 maja 2020 r. (czwartek)
na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 2 czerwca 2020 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru 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.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Przy Młynie, obręb 16 – nieruchomość składa się z działki nr 262 o powierzchni 886 m², KW 35079, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym (pow. użytk. 417,93 m²) oraz gospodarczym (pow. użytk. 129,60 m²); cena wywoławcza wynosi 550 000,00 zł (pięćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 55 000,00 zł (pięćdziesiątpięćtysiącyzłotych);
postąpienie minimalne 5 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.41.U1.MW.1 – tereny usług, w tym handlowych oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej, usługi w postaci lokali wbudowanych w obiekty mieszkalne lub w postaci odrębnych budynków.
Dostęp nieruchomości do drogi publicznej – ul. Tczewskiej poprzez służebność gruntową przez działki nr: 3 (KW 42214), 7/5 i 7/6 (KW 52132), obr. 16.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 czerwca 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 28 maja 2020 r. (czwartek)
na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 2 czerwca 2020 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru 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.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306082.
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Kultura i sport on-line
W związku z sytuacją, która zmusza nas do spędzania czasu w domach, starogardzkie instytucje
kulturalne oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji oferują
swoim sympatykom aktywność on-line.

S

CK udowadnia, że w czasie kwarantanny nie ma potrzeby rezygnować ze sztuki i kultury. W ramach
akcji #ZostańKulturalniewDomu jego
pracownicy starają się zainteresować
propozycjami, z których możemy
skorzystać w domowym zaciszu. Na
facebookowym fanpage’u znaleźć
można informacje jak wirtualnie
zwiedzić najpopularniejsze muzea w Polsce, posłuchać koncertów,
obejrzeć spektakle, czy wziąć udział
w wirtualnych warsztatach plastycznych z Józefem Olszynką.
Nie brakuje również aktywności dla
najmłodszych, filmów oraz słuchowisk. Już niedługo mali miłośnicy
kultury będą mogli posłuchać bajek
specjalnie dla nich czytanych przez
pracowników Starogardzkiego Centrum Kultury w ramach wirtualnej
akcji „Bajkolandia z SCK”.
Powstała też „Wirtualna Kawiarenka
pod Gwiazdami”. To miejsce, gdzie

można podzielić się własną twórczością i sprowokować do dyskusji.
Swoje prace poetyckie, malarskie, czy
fotograficzne można wysłać na adres
edukacja.sck@gmail.com.
Osoby, które nie korzystają z mediów
społecznościowych mogą włączyć
się w kulturalną aktywność poprzez
stronę www.sck.art.pl.
SCK pamięta też o studentach Uniwersytetu Trzeciego Wieku „S-Centrum” publikując dla nich materiały, którymi mogą zainteresować się
podczas kwarantanny: wywiady,
„Gazetę Senior” on-line, czy filmik
instruktażowy jak przygotować serwetki na Wielkanoc.
Na Święta Wielkanocne Starogardzkie Centrum Kultury zaproponowało konkurs dla osób kreatywnych
i uzdolnionych manualnie na przygotowanie swojej kartki świątecznej.
Facebookowa

strona

Osiedlowe-

kwiecień 2020

go Domu Kultury proponuje swoim miłośnikom trzy nowe odsłony
internetowe. W ramach zajęć „Łap
codzienność” moderatorzy strony
zachęcają do dzielenia się twórczością
fotograficzną oraz słowem pisanym.
Można pokazać swoje zdjęcie z życia
codziennego w domowej przestrzeni,
wyrazić pozytywną myśl, czy podzielić się optymistyczną refleksją.
„Plastyka on-line z ODK” to strona
poświęcona działaniom twórczym.
Znajdziecie tam Państwo pomysły na
to jak wspólnie z rodziną kreatywnie
spędzić czas. Aby bawić się plastyką,
nie trzeba posiadać profesjonalnych
farb, sztalugi, czy innych narzędzi.
Pod postami z ćwiczeniami plastycznymi, można publikować swoją
twórczość.
Grupa „Klub Seniora ODK on-line”
zadbała o osoby starsze, samotne, dla
których okres epidemii jest szczególnie trudny. – Każdy może dzielić się
wiedzą, pasjami, humorem i dobrym
słowem, zachęcać do własnoręcznego
tworzenia i ćwiczenia, polecać książki, filmy, spektakle teatralne, muzykę oraz sztukę. Na stronie znajdują
się również informacje o specjalnie
utworzonych dla seniorów programach mających pomóc pozostającym
w domu w utrzymaniu jak najlepszej
kondycji psychicznej i fizycznej – do
aktywności zachęca Joanna Schwoch
z Osiedlowego Domu Kultury.
Muzeum Ziemi Kociewskiej na swoim profilu na Facebooku będzie publikować krótkie filmiki oraz zdjęcia
z opisami eksponatów. Znajdą tam
Państwo również wszelkie nowe pomysły.

Ze względu na panującą sytuację decyzją organizatorów Bieg Szpęgawski
odbędzie się w niedzielę 4 października 2020 r. Zachęcamy do zapisów
na stronie www.elektronicznezapisy.
pl. Wysokość wpisowego nie ulega
zmianie. Zdradzić możemy, że na
wszystkich biegaczy czekać będzie
jeszcze więcej nowości i atrakcji.

Coś wyjątkowego przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji. –  Już
za chwilę ruszamy z nowym projektem #OSiRTV. Na Facebooku transmitować będziemy tzw. „live’y” ze
znanymi osobami, które mieliśmy

W tym trudnym czasie OSiR podsuwa ciekawe rozwiązania na spędzanie czasu w domu. – W ramach cyklu
#zostańwdomu na fanpage’u OSiR
Starogard znajdziecie pomysły z zakresu   sportu, rekreacji, kuchni, za-

Prezydent uczcił pamięć
Co roku 13 kwietnia spotykaliśmy się na cmentarzu, by upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej. Tym razem, ze względu na przypadające w tym czasie
Święta Wielkanocne, uroczystości zostały przeniesione na 6 kwietnia. Chociaż
epidemia koronawirusa uniemożliwiła ich zorganizowanie, nie zapomnieliśmy o ludziach, którzy 80 lat temu ponieśli tragiczną śmierć.

6

kwietnia przy pomniku poświęconym ofiarom II wojny światowej prezydent Janusz Stankowiak
złożył wiązankę kwiatów. Ofiary
przerażającej zbrodni katyńskiej upamiętnił chwilą ciszy. Ciszy niezwykle
wymownej, bo pierwszy raz od czasu
organizacji w Starogardzie Gdańskim

Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu przy ul. II Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich nie było
pocztów sztandarowych, delegacji
najważniejszych miejskich instytucji,
przedstawicieli służb mundurowych
ani mieszkańców miasta.  
W trosce o ich bezpieczeństwo trady-

przyjemność gościć w Starogardzie.
Tematyka naszych rozmów wcale nie
będzie dotyczyła tylko sportu. Liczymy, że weźmiecie udział w dyskusji
i będziecie zadawać pytania! Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage OSiR
Starogard – zaprasza Monika Kełpin
z Ośrodka Sportu i Rekreacji.

cyjne uroczystości zostały odwołane.
Przy pomniku symbolicznie powiewały jednak flagi państwowe i miejskie. Bo starogardzianie, chociaż
w domach, na pewno pamiętają o tej
strasznej zbrodni. A przede wszystkim o jej niewinnych ofiarach.
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baw z dziećmi itp. Zachęcamy do
przyłączenia się do akcji poprzez
wykorzystanie specjalnej nakładki
na zdjęcie profilowe dostępnej na tej
stronie. W ramach akcji przygotowaliśmy też zabawę #SportowyOmnibus. Przez 10 dni, codziennie na facebookowym profilu OSiR pojawiało
się pytanie o tematyce sportowej.
Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedziały otrzymywały
kolejno 3, 2 i 1 punkt. Prowadziliśmy
ranking. A oto zwycięzcy: I miejsce
zajął Mariusz Kuchta. II miejsce Dominika Pokojewska i Sławomira Tuwalska. Na trzecim III miejscu uplasowała się Magdalena Fojut – powiedziała Monika Kełpin.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego zachęcamy do korzystania
z internetowej oferty naszych jednostek. Zostańcie w domu.
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STAROGARDZKI RATUSZ

PRZETARGI

kwiecień 2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.
1

Nr działki / ulica
2

Pow. w m2
3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)

wadium w zł

5

6

postąpienie minimalne
w zł
7

1.

1/4
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.401

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

315.000,00

31.500,00

3.150,00

2.

1/5
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.432

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

320.000,00

32.000,00

3.200,00

3.

1/6
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.167

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

295.000,00

29.500,00

2.950,00

4.

1/7
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.335

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

315.000,00

31.500,00

3.150,00

5.

1/8
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.825

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

360.000,00

36.000,00

3.600,00

6.

1/9
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.814

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

270.000,00

27.000,00

2.700,00

7.

1/10
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.836

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

275.000,00

27.500,00

2.750,00

8

1/11
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.220

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

300.000,00

30.000,00

3.000,00

9.

1/14
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.884

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

280.000,00

28.000,00

2.800,00

10.

1/16
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.197

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

300.000,00

30.000,00

3.000,00

11.

1/18
M.Niemojewskiego/Fieldorfa”Nila”

3.529

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

330.000,00

33.000,00

3.300,00

12.

1/19
M. Niemojewskiego

3.464

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

325.000,00

32.500,00

3.250,00

13.

1/20
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.892

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

250.000,00

25.000,00

2.500,00

14.

1/21
M. Niemojewskiego

4.792

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

410.000,00

41.000,00

4.100,00

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21, znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie
ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 kwietnia 2020 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 16
kwietnia 2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 21 kwietnia 2020 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.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208,
II piętro, tel. (58) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Osiedlowej 1 klatka „C”, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr
355 w obrębie 13, o powierzchni 676 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00013283/8:

3

Cena wywoławcza
w zł
4

Wadium
w zł
5

Postąpienie minimalne
w zł
6

0,0292

160 000,00

16 000,00

1 600,00

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Ilość pokoi

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

1

2

53,27

2 pokoje
plus kuchnia

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00013283/8 wpisano, że:
1) „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Na podstawie wniosku z dnia 14 marca 1977 roku nr 366/77. Wpisano dnia 29 marca 1977 roku.”,
OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
2) „służebność przesyłu na nieruchomości, wieczystym użytkowaniu działki nr 355 o powierzchni 0,06,76 ha położonej w Starogardzie Gdańskim, zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębny od
gruntu przedmiot własności na rzecz GEPEC Starogard spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim Regon 190025350 polegająca na nieograniczonym w czasie uprawnieniu do korzystania z sieci
ciepłowniczej (infrastruktury przesyłowej) wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi oraz uprawnieniu do wykonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji, usuwania awarii, a także demontażu przedmiotowej
sieci ciepłowniczej w ten sposób, że służebność ta będzie przebiegać w granicach działki gruntu nr 355 (w piwnicy wielorodzinnego budynku mieszkalnego) długości 50,32 m i powierzchni 12,40 m2, o przebiegu oznaczonym
na mapie projektu przebiegu sieci ciepłowniczej kolorem czerwonym zgodnie z postanowieniem o ustanowieniu służebności przesyłu I Ns 360/12 z dnia 25 marca 2016 roku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.”.
Dla lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta nr GD1A/00061908/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Mieszkanie będzie można oglądać: 07.04.2020 r. od 15:00-15:30, 15.04.2020 r. od 16:30-17:00.
Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w tytule przelewu
podając adres lokalu na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
21 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

STAROGARDZKI RATUSZ

INFORMACJE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dot. przetwarzania danych kandydatów na ławników

TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której
działa Prezydent Miasta Starogard Gdański.
Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
e-mail: ratusz@um.starogard.pl,
tel. 58-530-6006

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez:
1) e-mail: iod@um.starogard.pl;
2) tel. 58-530-6055;
3) pisemnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Radę Miasta Starogard Gdański
procedury wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.
Przetwarzanie danych osobowych oparte jest
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
- (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i przepisach art. 160, 162 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9
czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru
karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pan dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom, którym zostało powierzone
przetwarzanie danych na podstawie zawartych
umów, a także innym podmiotom i instytucjom
upoważnionym z mocy prawa. Na mocy art. 162
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dane zostaną przekazane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku
oraz w przypadku wyboru na ławnika przez Radę
Miasta Starogard Gdański na mocy art. 164 § 1 Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku lub Prezesowi Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez
okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi,
o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH
DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych
4) ograniczenia przetwarzania danych,

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku
PRAWO DO WNIESIENIA
z przetwarzaniem danych osobowych do organu
SKARGI DO ORGANU NADZOR- nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
CZEGO
Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
INFORMACJA, CZY PODANIE
DANYCH OSOBOWYCH JEST
WYMOGIEM USTAWOWYM
LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY
ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ
DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA
I JAKIE SĄ EWENTUALNE
KONSEKWENCJE NIEPODANIA
DANYCH
INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
może skutkować pozostawieniem zgłoszenia
kandydata na ławnika bez rozpatrzenia.

kwiecień 2020
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Informacja o naborze kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
– wybory uzupełniające

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku zgodnie z art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 365
z późn. zm.) podjęło decyzję o konieczności uzupełnienia listy ławników do sądów powszechnych okręgu gdańskiego na kadencję
2020-2023. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w oparciu o art. 161 § 1 Prawo
o ustroju sądów powszechnych, na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających, Rada Miasta Starogard Gdański powinna
wybrać następującą ilość ławników:
- do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – 1
1. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.).
2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: (art. 158 w/w ustawy)
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
3. Ławnikami nie mogą być: (art. 159 w/w ustawy)
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: (art. 162 §1 w/w ustawy)
- prezesi właściwych sądów;
- stowarzyszenia;
- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej
wyboru.
5. Termin zgłoszeń kandydatów na ławników.
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 24 kwietnia 2020 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Starogard Gdański po 24 kwietnia 2020 roku, a także zgłoszenia, które nie
spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
6. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu
ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 poz. 172), stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te
powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu
osób zgłaszających kandydata.
UWAGA:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za
wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego
rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakładce Rada Miasta - VIII Kadencja – Informacje;
- w Urzędzie Miasta Starogard Gdański – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 01, przy ul. Gdańskiej 6;

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości pod adresem https://arch-bip.ms.gov.pl/
pl/ministerstwo/sady-powszechne/
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Miasta Starogard Gdański - tel. 58 530 6024, 58 530 6025.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Starogard rozpoczyna
akcję „Zamaskowani”

Drodzy starogardzianie!
Zagrożenie zarażeniem wirusem SARS CoV 2 sięgnęło zenitu. Jesteśmy już w fazie transmisji poziomej koronawirusa,
który zaraża drogą kropelkową wszystkich wokół: gdy zarażony, chory, a także nosiciel kicha, kaszle, a nawet tylko

Prezydent Miasta Starogard Gdański apeluje do wszystkich mieszkańców miasta – nie
wychodźcie z domów bez maseczki zasłaniającej usta i nos. Miasto przygotowuje akcję
zaopatrzenia wszystkich starogardzian w ochronne maseczki, które pozwolą ograniczyć
rozprzestrzenianie się zarazy i tym samym – o czym jest przekonany – uratuje niejedno
ludzkie życie.

mówi. Wirus w otoczeniu może utrzymywać się do kilku godzin. W związku z tym proszę nie wychodźcie z domów bez
maseczki ochronnej. Dotyczy to wszystkich mieszkańców
od najmłodszych do najstarszych, którzy będą poruszać się
w przestrzeni publicznej miasta, w drodze do pracy, domu,
apteki, po zakupy, czy spacer. Niech nikt nie wychodzi na
zewnątrz bez maseczki! Chroń siebie, nie narażaj innych!
Skuteczne są maski zwykłe, kilkuwarstwowe, harmonijkowe, a nawet zrobione w warunkach domowych – uszyte
samodzielnie lub zrobione z chustki. Oprócz bezpośredniej
ochrony ust i nosa, ograniczają też ruchy mimowolne rąk:
drapanie, pocieranie, dotykanie ust oraz nosa.
Aby akcja mogła dojść do skutku, aby każdy mieszkaniec był
zaopatrzony w maseczkę ochronną, Miasto jest w trakcie
zakupu ok. 50 tys. maseczek , które będą rozdawane mieszkańcom za darmo. Pracujemy nad bezpieczną formą ich
dostarczenia.
Od 1 kwietnia na moje polecenie obowiązkiem wszystkich
pracowników Urzędu Miasta jest noszenie masek ochronnych do i z pracy. Mam nadzieję, że będą dla Państwa dobrym przykładem, by tę praktykę uczynić swoim nawykiem
aż do odwołania.
Zwracam się też z apelem do wszystkich firm, stowarzyszeń
i osób prywatnych, które szyją maseczki bądź są w posiadaniu
ich w większej ilości, o dzielenie się nimi z bliskimi, sąsiadami – wszystkimi mieszkańcami. To zdecydowanie usprawni
naszą akcję, która być może stanie się ogólnopolską.

Wzorem krajów azjatyckich (Chiny, Tajlandia, Tajwan,
Singapur, Japonia), gdzie noszenie maseczek jest zwyczajem powszechnym i europejskich (Czechy, Słowacja), gdzie
wprowadzono powszechny obowiązek osłaniania ust i nosa
w przestrzeni publicznej, akcja „Zamaskowani” ma na celu
ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazy i tym samym –
o czym jestem przekonany – uratuje niejedno ludzkie życie.
Maseczka jest ważniejsza niż rękawice jednorazowe. Ręce
zawsze można umyć. Maseczka to lek społeczny. Jego skuteczność zależy od tego jaka część społeczeństwa w okresie epidemicznym zastosuje się do tego zalecenia, dlatego
dobrze, aby objął on całą lokalną społeczność Starogardu
Gdańskiego.
Apeluję do Was starogardzianie o samoorganizację i samodyscyplinę. Nawet jeśli w ten sposób uratujemy jedno ludzkie życie, warto podjąć ten trud.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

