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Wracamy do normalności

Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak 10 czerwca podczas XXIV sesji Rady Miasta otrzymał wotum zaufania. Rada udzieliła 
mu również absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta.

Przedmiotem obrad XXIV sesji 
Rady Miasta był m.in. Raport 

o Stanie Miasta Starogard Gdański 
oraz sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za rok 2019. Wyniki finansowe 
miasta pozytywnie oceniła Komisja 
Rewizyjna i Regionalna Izba Obra-
chunkowa.

Jak wskazano w sprawozdaniu z wy-
konania budżetu, w 2019 roku do-
chody miasta zostały zrealizowane 
w kwocie 245 427 555,44 zł, co zna-
czy, że roczny plan wykonano w 97,2 
proc., czyli na podobnym poziomie, 
jak w ubiegłym roku. Z kolei wydatki 
Gminy ogółem zostały zrealizowa-
ne w wysokości 238 986 611,13 zł, co 
stanowi 93,5 proc. planu, również bez 
odchyleń od poziomu roku ubiegłego. 
W rozwój Miasto zainwestowało po-
nad 32 mln zł. Połowa tych środków 
pochodziła z funduszy unijnych i rzą-
dowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Marek Jankowski odczytał stanowi-
sko Klubu Stowarzyszenie Nasz Sta-
rogard. Wyraził akceptację członków 
Klubu dla realizacji budżetu. Zazna-
czył, że budżet Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański w 2019 roku został 
wykonany zgodnie z obowiązującym 
prawem wydatkowania publicznych 
pieniędzy w myśl zasad: gospodarno-
ści, rzetelności, celowości i legalno-

ści. Wszyscy radni klubu głosowali na 
„tak” za udzieleniem absolutorium.

Pozytywną opinię w sprawie udziele-
nia prezydentowi absolutorium wy-
głosił przewodniczący klubu radnych 
PiS – radny Mieczysław Płaczek, choć 
głosy w Klubie były podzielone.

Opinię klubu radnych Koalicji Oby-
watelskiej przedstawił przewodni-

czący klubu – radny Ryszard Brzycki. 
Podkreślił, że członkowie Klubu nie 
widzą przesłanek do nie udzielenia 
prezydentowi absolutorium, co nie 
znaczy, że nie dostrzegają niecelo-
wych wydatków pieniędzy publicz-
nych np. na zamianę słupków na kule 
w obszarze Rynku, czy ławeczek przy 
pomnikach. Oceniając wykonanie 
budżetu za 2019 rok jako prawidłowe, 
zaznaczył, że każdy radny podjął in-

dywidualną decyzję w sprawie udzie-
lenia absolutorium lub nie.

W tych okolicznościach radni udzie-
lili Prezydentowi Miasta Starogard 
Gdański Januszowi Stankowiakowi 
absolutorium za wykonanie budżetu 
w 2019 rok Obecnych było 20 rad-
nych. Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 18 radnych, 2 radnych było 
„przeciw”.

Przed podjęciem uchwały o udziele-
niu prezydentowi absolutorium od-
była się debata nad Raportem o stanie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
2019. Debata zakończyła się udziele-
niem prezydentowi wotum zaufania. 
Na sali obrad obecnych było 18 rad-
nych. Za udzieleniem wotum zaufa-
nia głosowało 16 radnych, 2 radnych 
było „przeciw”.

     Z satysfakcją stwierdzam, że 
z większością osób, które zostały 
wybrane do Rady przez mieszkańców 
Starogardu Gdańskiego, można 
odpowiedzialnie współpracować, 
za co serdecznie Państwu dziękuję. 
Zgodnie z intencją tych, którzy 
tworzyli samorządność w Polsce, nie 
powinniśmy się „bawić w politykę”.  
Tu nie ma polityków, tu są mieszkańcy 
miasta, którzy są przedstawicielami 
lokalnej społeczności. 

Gimnazjalna będzie jak nowa10

Teraz realia  
są inne

Rozmowa z radnym 
Sławomirem 
Ruśniakiem.



2 czerwiec 2020
STAROGARDZKI RATUSZ  INWESTYCJE

28 maja Przedsiębiorstwo Han-
dlowo–Usługowe ALGO 

z Wielunia rozpoczęło montaż 5 
podziemnych pojemników na śmie-
ci z podziałem na tworzywa sztucz-
ne, papier, odpady zmieszane, 
szkło i bio. Kontenery będą całko-
wicie schowane pod ziemią. Na po-
wierzchni usytuowane będą wyłącz-
nie kioski wrzutowe. Całość będzie 
wyposażona w system kontroli do-
stępu do pojemników i ich rozlicza-
nia za pomocą kart czipowych.
Z podziemnych pojemników sko-
rzysta ok. 200 rodzin, zamieszku-
jących Plac 16 Dywizji, Plac Kosza-
rowy, ulicę Paderewskiego i Kellera. 
Zastąpią dotychczasowe, tradycyjne 
pojemniki na odpady.

Pojemne i niewidoczne
5 nowoczesnych, podziemnych pojemników na 
śmieci montuje w Starogardzie Gdańskim firma 
ALGO z Wielunia. Docelowo będzie korzystać z nich 
około 200 rodzin zamieszkujących Plac 16 Dywizji, 
ul. Kellera, Paderewskiego i Plac Koszarowy. Prace 
zakończyć się mają 30 czerwca, a ich koszt to ok. 
280 tys. zł.

utrzymania w czystości oraz niski 
koszt eksploatacji ze względu na 
większą pojemność i bardziej efek-
tywny proces samozagęszczania się 
odpadów pod ich własnym ciężarem. 
Są estetyczne i lepiej się komponują 
z otoczeniem niż duże kontenery. 
Dzięki naturalnemu chłodzeniu po-
chodzącemu od gruntu w ciepłe dni 
mniej odczuwalny będzie nieprzy-
jemny zapach gromadzonych w nich 
odpadów. Zniknie problem przepeł-
nionych pojemników – podziemne 
będą opróżniane według potrzeb na 
podstawie wskazań czujników, które 
mierzą poziom ich zapełnienia. Od-
pady nie będą wywiewane podczas 
silnego wiatru. Gryzonie nie będą 
miały do nich dostępu. Wyelimino-

Od początku projekt modernizacji 
Rynku w Starogardzie Gdańskim 

przewidywał montaż słupków, które 
miały zabezpieczać chodniki i inne 
miejsca przed kierowcami, którzy nie 
przestrzegają przepisów ruchu. Ry-
nek został wyremontowany zgodnie 
z koncepcją i oddany w październi-
ku 2018 roku. Od tego czasu podczas 
licznych spotkań i rozmów miesz-
kańcy Starogardu zgłaszali Prezyden-
towi Miasta, że ich zdaniem zamon-
towane słupki szpecą Rynek i jest ich 
za dużo. Takie komentarze pojawiały 
się też w mediach społecznościowych 
pod różnymi informacjami, związa-
nymi z Rynkiem.
– Wiele razy słyszałem opinię, że 
Rynek taki ładny, tylko te słupki go 
szpecą. Zamontowaliśmy je zgodnie 
z koncepcją i zatwierdzonym projek-
tem. Jeszcze przed rozpoczęciem bu-
dowy prezentowaliśmy mieszkańcom 
wizualizację Rynku, ale nikt wtedy 
nie zaprotestował. Sprzeciw i nieza-
dowolenie pojawiły się po zakończe-
niu przebudowy, gdy starogardzianie 
zobaczyli te słupki w rzeczywistości. 
Mieszkańcy swoimi komentarza-
mi przekonali mnie, że zagęszczenie 
i wielkość słupków psują ogólny wi-
zerunek serca miasta i należałoby je 
wymienić. Ostatecznie decyzję pod-

Półkule zamiast słupków
Z Rynku zniknęło 200 słupków odgradzających ulicę od chodnika. Mieszkańcy 
Starogardu Gdańskiego przekonali Prezydenta Miasta, że słupki są nieładne i jest 
ich za dużo. Zastąpiono je 90 półkulami. Kształtem i formą wpisują się w prze-
strzeń centrum miasta i współgrają z kulistymi zabezpieczeniami obu fontann. Są 
ciemniejsze, przez co bardziej widoczne.

jąłem w ubiegłym roku. Uznałem 
że wymiana słupków na półkule nie 
tylko „otworzy” na Rynku większą 
przestrzeń użytkowo-rekreacyjną, ale 
przede wszystkim poprawi wizerunek 
centrum zgodnie z oczekiwaniami 
starogardzian – powiedział Prezydent 
Miasta Janusz Stankowiak.
Do 9 czerwca z Rynku zniknie 200 
słupków. Zastąpi je 90 półkul, które 
formą i kształtem wpisują się w ogól-
ną koncepcję zagospodarowania 
Rynku i współgrają z kulistymi za-
bezpieczeniami obu fontann.
– Półkule są montowane w rozstawie 
większym niż dotychczasowe słup-
ki, aby niepotrzebnie nie zagęszczać 
przestrzeni. Jedna półkula instalowa-
na jest w otworze co drugiego słupka. 
Otwory, które zostają po zdemonto-
wanych stalowych elementach, tam 
gdzie kula nie trafiła, zostaną zaśle-
pione granitowymi krążkami w ko-
lorze przylegającej kostki o średnicy 
wywierconych otworów – poinfor-
mował zastępca prezydenta miasta 
ds. techniczno-inwestycyjnych Ta-
deusz Błędzki.
– Zgodnie z sugestiami mieszkańców, 
iż szare kule stapiają się z nawierzch-
nią otoczenia i są niewidoczne dla 
osób niedowidzących, zamontowane 
kule mają kolor ciemniejszy, aby oso-

– Śródmieście cechuje zwarta zabu-
dowa. Jego mieszkańcy nie mają po-
dwórek, a więc dość miejsca na usta-
wienie odpowiedniej liczby pojem-
ników na określone frakcje. Wiele 
śmietników stoi po prostu na klat-
kach schodowych. Czasem zajmują 
pomieszczenia, które są wyłączone 
z użytkowania specjalnie do tego 
celu. Instalacja podziemnych konte-
nerów rozwiąże ten problem i ułatwi 
mieszkańcom życie – powiedział wi-
ceprezydent do spraw techniczno-
-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.
Trzy z nich – na odpady zmieszane, 
papier i tworzywa – będą miały po-
jemność 5 m3, pozostałe dwa – na bio 
i szkło – pomieszczą 3 m3 odpadów.
– Ich zaletą w porównaniu z trady-
cyjnymi altanami śmietnikowymi 
jest oszczędność terenu, łatwość 

wany zostanie też problem wybiera-
nia co cenniejszych odpadów przez 
tzw. „zbieraczy”, którzy często po-
zostawiają po sobie bałagan. A tak-
że podrzucania odpadów poprzez 
wprowadzenie kontroli dostępu do 
pojemników – wyjaśnił naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska Se-
bastian Brauer.
Instalacja ma być gotowa do końca 
czerwca. Jej koszt to 272 600 zł.
– Prace przedłużyły się z powodu od-
kryć archeologicznych fragmentów 
fundamentów dawnej ujeżdżalni. 
Trzeba było przeprojektować usytu-
owanie pojemników i uzyskać zmia-
nę pozwolenia na budowę zgodnie 
z decyzją Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków  – dodał wicepre-
zydent. 

by niedowidzące mogły je zauważyć – 
dodał wiceprezydent.
Koszt całej inwestycji to ok. 135 tys .zł.
– Nie jest to podwójny wydatek dla 
Miasta. Zdemontowane słupki skła-
dowane są w Miejskim Zakładzie Ko-
munikacji. Będą wykorzystane przy 
okazji innych remontów i moderniza-
cji. W ten sposób ich koszt zwróci się 
Miastu, gdyż de facto obniży koszty 
innych przyszłych inwestycji drogo-
wych, a jest ich trochę w naszych pla-
nach – zapewnił dalej Tadeusz Błędzki.
– Mamy nadzieję, że zamontowane 
półkule zakończą proces edukacji kie-
rowców, w które miejsca wolno wjeż-
dżać, a w które wjeżdżać się nie po-
winno, gdzie można parkować, a gdzie 
to jest zabronione. Moim marzeniem 
jest, aby ta przestrzeń tętniła życiem, 
aby mieszkańcy czuli się w niej bez-
piecznie i komfortowo, aby starogar-
dzianie chcieli odwiedzać Rynek całymi 
rodzinami. Mieliśmy w tym roku wiele 
ambitnych pomysłów na uatrakcyj-
nienie tej przestrzeni. Niestety epide-
mia koronawirusa pokrzyżowała nam 
wszystkie plany. Nie wiem, czy uda się 
cokolwiek z nich zrealizować w tym 
roku, ale jeśli tylko pojawi się „świa-
tełko w tunelu” na pewno pójdziemy 
w tym kierunku – podsumował prezy-
dent Janusz Stankowiak. 
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Wymiana nawierzchni na Alei 
Jana Pawła II to kolejny ele-

ment planu, którego celem jest po-
prawa bezpieczeństwa i komfortu 
jazdy po mieście oraz wizerunku tej 
części miasta. Aleja to jedna z głów-
nych i najczęściej używanych ulic 
w Starogardzie Gdańskim, w dodat-
ku blisko samego centrum. W ostat-
nim czasie przebudowaliśmy na-
wierzchnię ul. Kopernika, a teraz 
czas na następny etap poprawy ko-
munikacji z drogą wojewódzką, czy-
li z ul. Pomorską. Najważniejszym 

Ulica z nową nawierzchnią
Do końca czerwca br. potrwa remont Alei Jana Paw-
ła II na odcinku od ronda św. Wojciecha do skrzy-
żowania z ulicą Pomorską. Za nową nawierzchnię 
alei Miasto zapłaci blisko 99 tys. zł. Na czas re-
montu droga będzie jednokierunkowa z obowiąz-
kowym objazdem ulicami: Kopernika, Szumana 
i Pomorską.

Nawierzchnia ulicy zostanie sfre-
zowana, a na jej miejscu pojawi 

się nowy dywanik bitumiczny. Sta-
re chodniki zostaną rozebrane i od 
nowa ułożone z kostki betonowej. 
Wymienione zostaną krawężniki 
oraz obrzeża trawnikowe – poinfor-
mował naczelnik Wydziału Tech-
niczno-Inwestycyjnego Janusz Kar-
czyński.
Remont wykona Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg S.A. Za nową na-
wierzchnię ulicy Miasto zapłaci 382 
847,36 zł.
– Ulica Gimnazjalna to jedna z naj-

Gimnazjalna będzie jak nowa
Do końca lipca br. firma PBD ze Starogardu Gdańskiego wyremontuje ul. Gim-
nazjalną. Za nową nawierzchnię drogi, która łączy ul. Hallera z ul. św. Elżbiety, 
Miasto zapłaci blisko 400 tys. zł. Na czas remontu ulica będzie zamknięta.

starszych ulic miasta. Łączy ulicę 
św. Elżbiety z ul. Hallera, stanowiąc 
swego rodzaju skrót, dzięki które-
mu można ominąć główne skrzyżo-
wanie ulic Gdańskiej, Mickiewicza, 
Hallera i Sikorskiego. Mimo panują-
cej epidemii koronawirusa nie zwal-
niamy tempa miejskich inwestycji. 
Konsekwentnie zmieniamy wygląd 
starogardzkich ulic, poprawiając 
bezpieczeństwo i komfort jazdy po 
centrum miasta. Za dwa miesiące 
mieszkańcy naszego miasta będą 
mogli cieszyć się jazdą po kolejnej 
nowo wyremontowanej ulicy – po-

wiedział wiceprezydent ds. tech-
niczno–inwestycyjnych Tadeusz 
Błędzki. 

Przebudowa obejmie infrastruktu-
rę podziemną, jezdnię, chodniki 

oraz zjazdy do posiadłości przylega-
jących do drogi. Wzdłuż remontowa-
nego odcinka wbudowana zastanie 
ścieżka rowerowa. Koszt całej prze-
budowy oszacowano na ok. 8 mln.
Miasto sfinansuje remont 900 me-
trowego odcinka ul. Lubichowskiej 

1,3 mln zł na ul. Lubichowską
Miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu. Przekaże 1,3 mln 
zł na kompleksową przebudowę fragmentu ulicy Lubichowskiej w granicach ad-
ministracyjnych Starogardu Gdańskiego. Po 650 tys. w tym i przyszłym roku. 
Szacowany koszt całej inwestycji, na odcinku od ronda Majora Łupaszki do skrzy-
żowania Starogard-Koteże-Sumin, wynosi ok.  8 mln zł.

pomiędzy Rondem Łupaszki a PWiK 
StarWik.
– Ulica Lubichowska to główna dro-
ga wylotowa na Lubichowo. Zaczyna 
się praktycznie w centrum Starogar-
du i służy wielu jego mieszkańcom. 
Mając na uwadze jak ważna jest to 
arteria w układzie komunikacyjnym 
miasta, zaproponowałem Powiato-

wi współfinansowanie przebudowy 
odcinka przebiegającego w granicach 
administracyjnych Starogardu. Prze-
znaczyliśmy na to zadanie  1,3 mln zł 
– po 650 tys. zł na ten i na przyszły rok 
– powiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak.
10 czerwca 2020 r. Rada Miasta zgo-
dziła się na propozycję władz mia-

sta i jednomyślnie podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finan-

sowej Powiatowi Starogardzkiemu na 
realizację w/w projektu. 

      Konsekwentnie 
zmieniamy wygląd 
starogardzkich ulic, 
poprawiając bezpie-
czeństwo i komfort 
jazdy po centrum 
miasta.

aspektem tego remontu jest popra-
wa stanu technicznego nawierzchni 
i wydłużenie trwałości tego odcinka 
drogi, którego zużycie wyraźnie da-
wało się kierowcom we znaki, ale nie 
bez znaczenia jest tu również aspekt 
wizualny i poprawa wyglądu, jak 
i warunków przejezdności – powie-
dział wiceprezydent ds. techniczno–
inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.
Na czas budowy na remontowanym 
odcinku drogi zmieniona została or-
ganizacja ruchu. 
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Projekt pn. „Wyrobisko – tor re-
kreacyjny dla rowerów górskich 

i BMX – Nad Jarem/Piekiełki” został 
zgłoszony do Budżetu Obywatelskie-
go 2019. Okazał się jednym z najlep-
szych pomysłów infrastruktural-
nych. Na jego realizację mieszkańcy 
oddali 419 głosów. Złożyli go Bartosz 
Molin, Mirosław Stemplewski i Woj-
ciech Hercke. Zależało im, aby mi-
łośnicy kolarstwa mogli korzystać 
ze specjalnie dla nich stworzonego 
obiektu rekreacyjnego w pobliżu rze-
ki Wierzycy.

Będzie tor rowerowy
Jeszcze w tym roku w Starogardzie Gdańskim po-
wstanie rekreacyjny tor dla rowerów górskich i BMX. 
20 maja prezydent Janusz Stankowiak podpisał umo-
wę z wykonawcą.

Program „Opieka 75+” w Starogar-
dzie Gdańskim realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej.
– Ofertę dotowanych usług specja-
listycznych dla mieszkańców: sa-
motnych osób w wieku 75 i więcej 
lat w ramach rządowego programu 
„Opieka 75+” realizujemy od lipca 
2018 roku. Zgodnie z zasadami fi-
nansowania z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej korzysta-
my z dotacji na 50% planowanych 
na ten cel wydatków – głównie na 
wynagrodzenia dla opiekunów – in-
formowała w chwili przystąpienia do 
programu Urszula Ossowska, dyrek-
tor starogardzkiego MOPS.
Wojewoda Pomorski ogłosił listę 
miast i gmin, które otrzymały dodat-
kowe pieniądze w ramach programu. 
Starogard Gdański znalazł się wśród 
20 beneficjentów w województwie 
pomorskim, które łącznie otrzymały 

Więcej pieniędzy  
na seniorów
Starogard Gdański otrzymał dodatkowe  
177 tys. zł na świadczenie usług opiekuńczych dla 
osób w wieku 75+. Pieniądze przyznał miastu Wo-
jewoda Pomorski w ramach programu rządowego 
„Opieka 75+”.

 INWESTYCJE

ponad 1,7 mln zł na świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób w wieku 75+. 
Z 286 tys. zł przyznanych pięciu po-
morskim miastom, Starogard Gdań-
ski otrzymał 177 734,50 zł.
– Program Opieka 75+ ma na celu po-
prawę dostępności do usług opiekuń-
czych, w tym usług specjalistycznych 
zarówno dla osób samotnych, jak 
również pozostających w rodzinach, 
które ukończyły 75 rok życia. Są to 
głownie osoby, które z różnych przy-
czyn, między innymi wieku i chorób 
wymagają pomocy innych osób, a są 
jej pozbawione. Otrzymane pieniądze 
przeznaczymy głownie na zapewnie-
nie tym osobom wsparcia i pomocy 
adekwatnej do potrzeb oraz moż-
liwości wynikających z wieku, czy 
stanu zdrowia, a także na poprawę 
jakości ich życia – zapewniła dyrektor 
MOPS. 

westycja znajduje się w zachodniej 
części miasta Starogard Gdański. Zlo-
kalizowany jest z tyłu osiedla domów 
jednorodzinnych Nad Jarem. Dojazd 
dostępny dla pieszych oraz rowe-
rzystów odbywa się częściowo drogą 
osiedlową, częściowo nieutwardzoną 
drogą leśną. W sąsiedztwie znajdują 
się nie tylko tereny zabudowane, ale 
także niezagospodarowane. W pobli-
żu, poniżej skarpy przepływa rzeka 
Wierzyca. Teren jest zróżnicowany 
pod względem wysokości, zdomino-
wany przez zieleń wysoką, krzewy 
i trawę. Inwestycja będzie realizo-
wana na działce będącej własnością 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Łączna powierzchnia terenu do za-
gospodarowania wynosi ok. 8 000 
m kw. Firma BikeUniverse wykona 
rekreacyjny tor dla rowerów górskich 
na obszarze o wymiarach 60m x 
80m i długości nie mniejszej niż 300 
mb, a także tor dla rowerów BMX na 
obszarze o wymiarach 40m x 80m 
i długości nie mniejszej niż 180 mb. 
Dostarczy i zamontuje również takie 
elementy, jak ławki, kosze na śmieci, 

Realizacji projektu podjęła się firma 
BikeUniverse z Myślenic. – Zacznie-
my od przygotowania dokładnego 
planu toru. Zajmie nam to około 
dwóch tygodni. W miejscu, w któ-
rym ma powstać spotkaliśmy się już 
z grupą rowerzystów. Pojawili się też 
pomysłodawcy „Wyrobiska”. Razem 
uzgodniliśmy szczegóły. Myślę, że 

każdy będzie zadowolony. Nasza fir-
ma ma spore doświadczenie w budo-
waniu tego typu obiektów rekreacyj-
nych. Biorąc pod uwagę długość toru, 
jaki ma powstać w Starogardzie, pra-
ce powinny zakończyć się do 30 paź-
dziernika 2020 r. – powiedział właści-
ciel BikeUniverse Filip Janiszewski.
Teren, na którym planowana jest in-

stojaki na rowery oraz tablicę infor-
macyjną.
„Wyrobisko – tor rekreacyjny dla ro-
werów górskich i BMX – Nad Jarem/
Piekiełki” powstaje w trybie zapro-
jektuj i wybuduj. Wartość umowy 
wynosi 197 500 zł brutto. Wykonaw-
ca wybrany został w przetargu nie-
ograniczonym. 

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

ZDJĘCIE POGLĄDOWE
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Absolutorium dla prezydenta
Raport o Stanie Miasta stanowi pod-
sumowanie poprzedniego roku 
przede wszystkim pod kątem finan-
sów, inwestycji i realizacji strate-
gicznych celów rozwojowych miasta. 
W raporcie przytoczono kluczowe 
działania inwestycyjne, zrealizowa-
ne w 2019 roku przy udziale własnym 
i środków zewnętrznych. Wśród 
opisanych inwestycji znalazły się 
te dotyczące infrastruktury drogo-
wej (utwardzenie płytami Yomb ul. 
Grzybka, płk. Dąbka i sięgaczy, budo-
wa ul. Kleeberga i Witosa, komplek-
sowa przebudowa ul. Kopernika), 
projekty prowadzone w ramach re-
witalizacji śródmieścia oraz rozbudo-
wy i monitoringu sieci wodociągowej. 
Dokument zawiera także informacje 
o istotnych działaniach w obszarze 
środowiskowym, w zakresie popra-
wy gospodarki wodno-ściekowej, 
zagospodarowania wód opadowych 
wraz z ich retencjonowaniem, mon-
tażu czujników jakości powietrza, 
czy zakończenia modernizacji parku 

miejskiego. W Raporcie znalazły się 
także informacje o projektach mają-
cych na celu poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców, jak mo-
dernizacja i rozbudowa monitoringu 
miejskiego, budowa oświetlenia ulic 
na terenie miasta czy inteligentnych 
przejść dla pieszych. Można w nim 
także znaleźć projekty zrealizowane 

Po zamknięciu przejścia kolejowe-
go Prezydent Starogardu Gdań-

skiego wydał oświadczenie: 
„Zarządcą i  właścicielem peronów na 
stacji kolejowej w Starogardzie Gdań-
skim jest PKP Polskie Linie Kolejowe.
Kolej jednoznacznie zakazała Miastu 
udostępniania bocznego przejścia 
przez tory dla podróżnych. Zamknęła 
przejście, z którego najczęściej ko-
rzystały osoby niepełnosprawne ru-
chowo oraz matki z dziećmi w wóz-
kach. Odebrała Miastu klucze do furt-
ki i zażądała zdjęcia tabliczki z nu-
merem telefonu do Straży Miejskiej, 
która od momentu przeniesienia się 
służb do budynku przy dworcu PKP 
w takich sytuacjach pomaga osobom 
niepełnosprawnym.
Do tej pory boczne przejście z peronu 
pasażerskiego przez tory udostęp-
niane było na podstawie wcześniej-
szego zgłoszenia osoby, która chciała 
z niego skorzystać. Stąd przy furtce 
wisiała tabliczka z telefonem do dy-

Prezydent interweniuje
Jest już porozumienie pomiędzy Miastem Starogard Gdański a PKP PLK w sprawie 
przejścia przez tory z peronu pasażerskiego stacji kolejowej. Po jego zamknięciu, 
prezydent Janusz Stankowiak zainterweniował u właściciela torów. Zwrócił się 
z prośbą o przywrócenie możliwości korzystania z przejścia osobom niepełno-
sprawnym i matkom z dziećmi, którym tak jak wcześniej asystować będzie Straż 
Miejska. Zapytał także kiedy zamontowane zostaną windy mające pomóc w prze-
mieszczaniu się.   

1
w ramach starogardzkiego Budżetu 
Obywatelskiego.
Raport przygotowali pracownicy 
Urzędu Miasta Starogard Gdański 
i jednostek podległych Gminie Miej-
skiej. Miasto nie korzystało z pomocy 
oferowanej przez firmy zewnętrz-
ne. Dokument został opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent podziękował radnym za 
udzielenie mu absolutorium i wotum 
zaufania.
– Nie traktuję tego wyłącznie w ka-
tegoriach osobistych. Uważam, że to 
przede wszystkim satysfakcja Pań-
stwa i wszystkich mieszkańców mia-
sta, którzy uznali, że Starogard Gdań-
ski rozwija się dynamicznie w sposób 
zrównoważony. Oczywiście przyj-
muję uwagi wniesione przez przed-
stawicieli starogardzkich klubów. 
Prawda jest taka, że jeśli by się nic nie 
robiło, to krytyka dotyczyłaby tylko 
braku aktywności. Pan radny Ryszard 
Brzycki wspomniał o współdziałaniu, 
dodałbym jeszcze odpowiedzial-
ność, czyli odpowiedzialne współ-
działanie. Z satysfakcją stwierdzam, 
że z większością osób, które zostały 
wybrane do Rady przez mieszkań-
ców Starogardu Gdańskiego, moż-
na odpowiedzialnie współpracować, 
za co serdecznie Państwu dziękuję. 
Zgodnie z intencją tych, którzy two-
rzyli samorządność w Polsce, nie po-

winniśmy się „bawić w politykę”. Tu 
nie ma polityków, tu są mieszkańcy 
miasta, którzy są przedstawicielami 
lokalnej społeczności. Nasze wspólne 
działania mają służyć jej rozwojowi. 
Korzystając z okazji, iż w tym roku 
świętowaliśmy 30-lecie powstania 
polskiej samorządności życzę Pań-
stwu, ludziom, którzy wpisują się 
w historię naszego miasta, wszelkiej 
pomyślności, zwłaszcza w tym trud-
nym czasie. Dziękuję wszystkim pra-
cownikom samorządowym. Bez nich 
nasze starania i działania nie byłyby 
możliwe. Cieszę się, że przyszło nam 
żyć w wolnej Ojczyźnie tej wielkiej, 
jaką jest nasz kraj, ale też w tej małej, 
o autonomię i prawa której musimy 
walczyć– zakończył Janusz Stanko-
wiak.
Na zakończenie radni Rady Miasta 
oraz przedstawiciele władz miasta 
uczcili 30-lecie samorządności w Pol-
sce kawałkiem specjalnie przygoto-
wanym na tę okazję tortu. 

żurnego Straży Miejskiej. Po zgło-
szeniu strażnik udawał się na peron 
i otwierał przejście, a także często 
pomagał danej osobie przejść przez 
tory. Sytuacja się zmieniła po tym, 
jak Kolej otrzymała skargę na trud-
ności wynikające z obowiązujących 
na tę chwilę warunków dostępności 
bocznego przejścia przez tory. Skargę 
złożył Pan, który na co dzień porusza 
się na wózku inwalidzkim, a do pracy 
dojeżdża koleją.
Cała sprawa bardzo mnie zbulwer-
sowała. Rozumiem potrzeby tego 
Pana oraz wszystkich osób z podob-
nymi problemami. W związku z tym 
ponownie skierowałem do PKP PLK 
pismo w sprawie udostępnienia 
przejścia w poziomie szyn na stacji 
pasażerskiej w Starogardzie Gdań-
skim. Poinformowałem Kolej, że 
Miasto jest w stanie zapewnić asystę 
przez 7 dni w tygodniu w godzinach 
kursowania pociągów w przypad-
ku zgłoszenia chęci odbycia podroży 

z 48-godzinnym wyprzedzeniem 
i zadeklarowałem pełną współpracę 
w tym zakresie. Podtrzymałem też 
gotowość pomocy w przypadkach, 
gdy czas zgłoszenia będzie krótszy 
niż 48 godzin, z zastrzeżeniem, że 
w takich przypadkach pomoc uzależ-
niona będzie od czasowej dostępno-
ści pracowników Straży Miejskiej.
W piśmie poprosiłem również o zgło-
szenie do przewoźników stacji jako 
dostępnej dla osób z ograniczo-
ną zdolnością poruszania się oraz 
umieszczenia w odpowiednim miej-
scu czytelnej informacji o sposobie 
postępowania w przypadku chęci 
skorzystania z asysty przy przejściu 
przez tory. Przy okazji poprosiłem 
również o informację w zakresie pla-
nowanego terminu realizacji kom-
pleksowej przebudowy peronów 
i dojścia do nich, na podstawie przy-
gotowanej przez Kolej dokumentacji. 
Czekam na decyzję PKP PLK.
Dodam tylko, że inwestycja pn. „Bu-

dowa i skomunikowanie węzła inte-
gracyjnego” finansowana ze środ-
ków unijnych obejmowała wyłącznie 
remont dworca PKP, przebudowę ulic 
w okolicy dworca, modernizację Alei 
Wojska Polskiego oraz budowę dwor-
ca PKS. W trakcie remontu budynek 
dworca PKP został dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Na zewnątrz wybudowano podjazd. 
Wewnątrz budynku zamontowano 
windę,  a okienko kasowe usytuowa-

no na wysokości dogodnej dla osób 
poruszających się na wózku inwa-
lidzkim. Inwestycja nie obejmowała 
remontu peronów na stacji kolejowej 
w Starogardzie Gdańskim.
Miasto od wielu lat prowadzi z Koleją 
negocjacje w sprawie tegoż remontu 
i dostosowania przejść na perony dla 
osób z niepełnosprawnością. Na tę 
chwilę z braku środków decyzją PKP 
PLK przesunęło modernizację pero-
nów w czasie.” 

Po zawarciu porozumienia między Miastem Starogard Gdań-
ski a PKP PLK ponownie można korzystać z przejścia przez 
tory. Asystuje Straż Miejska, do której taką potrzebę zgłosić 
należy telefonicznie pod nr 58 530 6096/6098.   

INFORMACJE



6 czerwiec 2020
STAROGARDZKI RATUSZ

Należy pamiętać o przestrzeganiu 
obowiązujących zasad bezpie-

czeństwa w środkach komunikacji 
zbiorowej. Pasażerowie, korzystający 

Wprowadzając kolejny etap łago-
dzenia obostrzeń dotyczących 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
COVID-19 Miejski Zakład Komuni-
kacji wprowadził zmiany wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. 
Są one kompromisem pomiędzy po-
trzebą sprzedaży biletów a koniecz-
ną ochroną kierowców przed koro-
nawirusem. Stąd decyzja o dalszym 
wyłączeniu z użytkowania przednich 
drzwi i przestrzeni bezpośrednio przy 
kabinach kierowców.

Pojemniki z płynem odkażającym 
zostały umieszczone m.in. przy 

wejściu do pomieszczenia Biura Ob-
sługi Klienta. W razie, gdyby klient 
zapomniał zabrać z domu osłonę 
nosa i ust,  a ma do załatwienia spra-
wę niecierpiącą zwłoki, będzie istnia-
ła możliwość otrzymania w urzędzie 
maseczki jednorazowego użytku. 
Pomimo przywrócenia bezpośred-
niej obsługi interesantów w trosce 
o bezpieczeństwo własne i klientów 
pracownicy Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański cały czas zapraszają do 
kontaktu online, pocztą tradycyjną, 
a także telefonicznie.
Od 2 czerwca wszyscy urzędnicy 
starogardzkiego magistratu wrócili 
do pracy stacjonarnej w godzinach 
otwarcia urzędu: tj.
poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. 7:30 – 15:30; środa w godz. 
7:30 – 17:00; piątek w godz. 7:30 – 
14:00. 

Urząd znowu funkcjonuje normalnie
Od 1 czerwca klienci starogardzkiego magistratu obsługiwani są bezpośrednio 
w środku budynku. Do urzędu można wejść tylko głównym wejściem. Podczas 
załatwiania spraw goście z zewnątrz zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, dezyn-
fekcji rąk oraz stosowania się do obowiązujących rygorów sanitarnych.

Autobusy kursują 
w niedziele i święta
Od 1 czerwca autobusy miejskie wróciły na staro-
gardzkie ulice w niedziele i święta. Od poniedziałku 
do soboty nadal kursują według wakacyjnego rozkła-
du jazdy.

z miejskich autobusów, zobowiązani 
są do zasłaniania nosa i ust maseczką, 
przyłbicą lub innym rodzajem osłony. 

Bilety kupisz
u kierowcy
Od 8 czerwca kierowcy starogardzkiej komunikacji 
miejskiej znowu sprzedają bilety. 

Dla ułatwienia transakcji zmniejszo-
ne zostały wydzielone strefy bezpie-
czeństwa kierowców, a pasażerom 
udostępniono pierwszy rząd siedzeń 
za kierowcą i przestrzeń pomiędzy 
nimi. Osoby, które chcą kupić bilet 
powinny podchodzić do kabiny kie-
rowcy od środka pojazdu z odliczoną 
kwotą gotówki.
MZK rekomenduje nabywanie bile-
tów poprzez aplikację mobilną moBi-
LET. Od 1 czerwca za pomocą aplikacji 
nabyć można także bilet okresowy. 

 WRACAMY DO NORMALNOŚCI

Zgodnie z zaplanowanym har-
monogramem wakacyjnym, 

w lipcu otwarte będą: MPP 4, MPP 
5, MPP 8, Niepubliczne Przedszkole 
„Przylesie” oraz Przedszkole i Żłobek 
„Aniołek”. Chęć skorzystania z usług 
miejskich przedszkoli w tym czasie 
zgłosiło 150 rodziców. Na sierpień 
taką potrzebę zasygnalizowało 153 
rodziców. Wychodząc naprzeciw ich 

Organizacja pracy przedszkoli i szkół
Miejskie Przedszkola Publiczne wznawiają opiekę nad dziećmi od 1 lipca. Wszystko 
oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Podobnie, jak wcze-
śniej nauczyciele i pracownicy socjalni, pracownicy przedszkoli poddani zostaną 
testom na koronawirusa.

oczekiwaniom, otwarte będą: MPP 
2, MPP 3, MPP 6, MPP 10 oraz Niepu-
bliczne Przedszkole „Przylesie”. 
– Przepraszam wszystkich rodziców 
przedszkolaków, że proces przywra-
cania opieki w miejskich przedszko-
lach trwa tak długo. Myślę jednak, 
że wszyscy Państwo doskonale nas 
rozumiecie. Najważniejsze jest dla 
nas bezpieczeństwo dzieci, ich ro-

dzin oraz pracowników przedszkoli. 
Obserwujemy, co dzieje się w innych 
miastach, gdzie tuż po otwarciu, 
przedszkola publiczne musiały zostać 
zamknięte – powiedział zastępca pre-
zydenta Starogardu Gdańskiego ds. 
społecznych Maciej Kalinowski.   
W dniach 16-18 czerwca odbyły się 
egzaminy ósmoklasistów. Przystą-
piło do nich 516 uczniów. 129 osób 
w PSP Nr 1, 99 w PSP Nr 2, 50 w PSP 
Nr 3, 118 w PSP Nr 4, 44 w PSP Nr 6 
oraz 76 w PSP Nr 8. Egzaminy koń-
czące szkołę podstawową odbyły się 
w pełnym reżimie sanitarnym i z za-
chowaniem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. 
Ze względu na trwającą wciąż pande-
mię COVID-19 tym razem nie odbę-
dą się uroczystości zakończenia roku 
szkolnego. Dyrektorzy szkół prze-
każą uczniom i rodzicom dokładny 
harmonogram odbierania świadectw.    
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Place zabaw i siłownie  
wracają do życia

14 maja przed południem staro-
gardzcy policjanci zostali poin-

formowani o uszkodzeniu 2 obiektów 
sportowych na terenie Starogardu 
Gdańskiego. Do zdarzenia doszło 
w nocy z 13 na 14 maja br. Jak usta-
lili mundurowi, przestępca ostrym 
narzędziem pociął materiałowe po-
szycie dachu dwóch hal sportowych. 
Ucierpiał też budynek Szkoły Podsta-
wowej Nr 1, na murach którego poja-
wiły się nieprzyzwoite napisy.
Funkcjonariusze przyjęli zawiado-
mienie o popełnionym przestęp-
stwie, zabezpieczyli ujawnione na 
miejscu ślady kryminalistyczne, 
przeprowadzili oględziny miejsca 
zdarzenia oraz wykonali dokumen-

Kolejny akt wandalizmu  
w Starogardzie
Policja w Starogardzie Gdańskim poszukuje sprawcy zniszczeń pokryć konstrukcji 
szkieletowej hali przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w której znajdują się 
korty tenisowe oraz hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym. Policjanci 
szczegółowo wyjaśniają okoliczności aktu wandalizmu.

Zgodnie z ustawą o organizo-
waniu i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej organizator 
samorządowej instytucji kultury 
ogłasza konkurs na wolne stano-
wisko dyrektora na trzy miesiące 
przed zwolnieniem się stanowi-
ska. W związku z planowaną przez 
obecnego dyrektora Muzeum Zie-
mi Kociewskiej emeryturą, aby 
dopełnić ustawowo określonych 
terminów, 5 maja br. Prezydent 
Starogardu Gdańskiego ogło-
sił konkurs na wolne stanowisko 
dyrektora Muzeum. Jednak ze 
względu na trwający stan epide-
mii i rozprzestrzenianie się wirusa 
SARS CoV-2, w trosce o bezpie-
czeństwo kandydatów i członków 
komisji konkursowej, postępowa-
nie nie zostanie przeprowadzone. 

Przyjmują zgłoszenia  
na dyrektora
Z powodu epidemii koronowirusa ogłoszony 5 maja 
br. konkurs na wolne stanowisko dyrektora samo-
rządowej instytucji kulturalnej Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej zostaje odwołany. Do końca roku nie od-
będą się też konkursy na kierownicze stanowiska 
placówek oświatowych.

W dniu 15 maja zarządzeniem Nr 
215/05/2020 prezydent unieważnił 
w/w konkurs.
Decyzja dotyczy ogłaszania i roz-
strzygania wszystkich konkursów 
na stanowiska kierownicze placó-
wek kulturalnych i oświatowych. 
Obowiązuje do końca roku.
Prezydent Miasta podtrzymuje jed-
nak prawo kandydatów do składa-
nia CV oraz koncepcji funkcjono-
wania Muzeum Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gdańskim. Osoby 
zainteresowane prowadzeniem tej 
jednostki kulturalnej w mieście 
mogą składać dokumenty  do 30 
czerwca 2020 roku w Wydziale In-
formacji Społecznej.
Osobą do kontaktu jest Pani Anna 
Gracz – tel. 58 530 6093 w godzi-
nach pracy Urzędu. 

30 maja dzieci i młodzież mogą znów bawić się na 
placach zabaw, rolkowisku i skateparku. Możemy 
też korzystać z siłowni na świeżym powietrzu. Pre-
zydent prosi jednak o rozsądek i stosowanie się do 
ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Na dworze coraz cieplej. Aż się 
prosi, by jak najczęściej wy-

chodzić na zewnątrz. Od 30 maja 
zachęcają nas do tego już nie tylko 
spacery, rowery, czy bieganie, ale 
też możliwość skorzystania z si-
łowni pod chmurką, placów za-
baw, rolkowiska czy skateparku. 
Należy pamiętać o osłonie na usta 
i nos, które w tym przypadku na-
dal obowiązują w przestrzeni pu-
blicznej. Podczas ćwiczeń i zabawy 
można nie zasłaniać ust i nosa, 
pod warunkiem że na obiekcie bę-
dzie tylko tylu użytkowników, aby 
można było zachować 2-metrowe 
odstępy. Rodzice przyprowadzają-
cy dzieci na plac zabaw zobowiąza-
ni są do zakrycia ust i nosa. Tylko 
dzieci poniżej czwartego roku ży-
cia nie muszą nosić maseczek.
W związku z obowiązującym rygo-

rem sanitarnym Prezydent Miasta 
prosi wszystkich mieszkańców, 
zwłaszcza dzieci, młodzież i ich 
rodziców o rozsądek i nie korzy-

tację fotograficzną. Obecnie śledczy 
analizują zabezpieczony w tej sprawie 
monitoring, rozmawiają z okolicz-
nymi mieszkańcami oraz prowadzą 
szeroko zakrojone działania ope-
racyjne, których celem jest zatrzy-
manie sprawcy bądź sprawców tego 
przestępstwa.
Trwa szacowanie strat. Aktem de-
wastacji zajęli się również miejscowi 
kryminalni, którzy weryfikują wszel-
kie informacje w tej sprawie.
W związku z tym Policja apeluje do 
osób, które posiadają jakiekolwiek 

informacje mogące mieć związek 
z tą sprawą, o przekazywanie ich do 
Komendy Powiatowej Policji w Sta-
rogardzie Gdańskim pod nr tel. 4774 
27240 lub pod całodobowy numer te-
lefonu dyżurnego Komendy Powia-
towej Policji w Starogardzie Gdań-
skim 4774 27222.
Informacje w tej sprawie można 
przekazywać również drogą mailo-
wą na adres: komenda.starogard@
gd.policja.gov.pl
Funkcjonariusze zapewniają pełną 
anonimowość. 

stanie z obiektów w sytuacjach ich 
przepełnienia.
– Liczę na zdrowy rozsądek staro-
gardzian. Myślę, że nie będzie ku-
mulacji na placach zabaw i wszyscy 
będziemy przestrzegać bezpiecz-
nego dystansu – powiedział prezy-
dent Janusz Stankowiak
Zapewnił też, że Miejski Zakład 
Komunikacji będzie dbał o stałą 
dezynfekcję huśtawek, zjeżdżalni 
i innych sprzętów. Niemniej jed-
nak prosi, aby w trosce o własne 
bezpieczeństwo i zdrowie rodzice 

zaopatrzyli się w płyn odkażający 
i aby w razie potrzeby sami dezyn-
fekowali powierzchnie, z których 
korzysta ich bawiące się dziecko. 
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Już dziś możemy przystąpić do ofi-
cjalnego treningu, który jest roz-

grzewką przed wrześniową walką 
o zaszczytny tytuł Rowerowej Sto-
licy Polski 2020. Wystartowaliśmy 
1 czerwca i kręcimy kilometry do 16 
sierpnia. Przejechane na rowerze ki-
lometry sumują się dla wskazanego 
miasta. Przyłączcie się, abyśmy mogli 
poznać tych, którzy mają największą 
chrapkę na wrześniowy puchar. Każ-
dy, kto weźmie udział w treningu au-
tomatycznie bierze udział we wrze-
śniowej rywalizacji.

Przystąpić do akcji i włączyć się 
w walkę o puchar dla Starogardu 
mogą wszyscy, którzy jeżdżą na ro-
werze i są posiadaczami telefonu 
komórkowego. Wystarczy pobrać 
darmową aplikację Rowerowa Stolica 
Polski, która rejestruje trasy i ich dłu-
gości, zarejestrować się  i wybrać dys-
cyplinę – jazda na rowerze. Pamiętaj-
my, aby z listy miast biorących udział 
w rywalizacji wybrać STAROGARD 
GDAŃSKI.  Z menu RYWALIZACJE  
wybieramy zakładkę OGÓLNE – OFI-
CJALNY TRENING RSP.  Następnie 
wybieramy rodzaj treningu OGÓL-
NY oraz grupę OGÓLNĄ i klikamy 

Możemy zostać 
rowerową stolicą 
Polski
Dla wszystkich fanów dwóch kółek mamy nie lada 
atrakcję. Już we wrześniu Starogard Gdański powal-
czy z ponad 30 miastami z całej Polski o tytuł Rowe-
rowej Stolicy Polski. Organizatorem rywalizacji jest 
Miasto Bydgoszcz. To druga edycja tego wydarzenia.

DOŁĄCZ. Kiedy już wsiądziemy na 
rower, włączmy aplikację i kręćmy 
kilometry dla Starogardu!

Aplikacja działa na terenie całe-
go świata, dlatego każdy uczestnik, 
bez względu na miejsce, w którym 
się znajduje, może kręcić kilome-
try dla swojego miasta. Znajdziecie 
też w niej wiele użytkowych funkcji, 
m.in. zniżki u partnerów akcji, spe-
cjalne odznaki, czy prognozę pogody. 
Ściągnij aplikację i dołącz do zabawy. 

Na najaktywniejszych uczestników, 
którzy „nakręcą” największą liczbę 
kilometrów dla Starogardu czekają 
specjalne nagrody. Jakie? Dowiecie 
się  wkrótce. Natomiast trzy miasta, 
które wrześniowe zmagania ukoń-
czą na podium (sumują się kilome-
try przejechane dla danego miasta 
w okresie 1-30 września), otrzymają 
wyjątkowe samoobsługowe stacje 
naprawy rowerów ufundowane przez 
sponsora rywalizacji firmę Ibombo.

Więcej szczegółów na temat całej ak-
cji znajdziecie na stronie http://www.
rowerowastolicapolski.pl 

W 2020 roku 4894 małych 
i średnich klubów sportowych 

w całej Polsce otrzyma 54 mln zł do-
finansowania z rządowego programu 
„KLUB”. W województwie pomor-
skim dodatkowe pieniądze zdobyło 

Pieniądze dla klubów sportowych
Cztery starogardzkie kluby sportowe postarały się o dodatkowe pieniądze z Mini-
sterstwa Sportu. Otrzymały po 10 i 15 tys. zł – razem 50 tys. zł na rozwój i szkolenie 
dzieci i młodzieży w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowe fundusze trafiły do UKS 
Piramida, Cor Cordium, Klubu Lekkoatletycznego Filippides oraz UKS Ósemki.

271 klubów. Trafi do nich ponad 3 mln 
zł. Wśród nich są cztery kluby ze Sta-
rogardu Gdańskiego.
UKS Piramida i Starogardzki Klub 
Lekkoatletyczny Filippides otrzymają 
po 10 tys. zł, a Kociewski Parafialny 

Klub Sportowy Cor Cordium i UKS 
Ósemka po 15 tys. zł.
Otrzymane pieniądze kluby mogą 
przeznaczyć na wynagrodzenie 
szkoleniowców, organizację obozów 
sportowych, czy zakup sprzętu spor-

towego. Dodatkowo, w 2020 roku 
mogą zdecydować o przeznaczeniu 

wszystkich środków na wsparcie pra-
cy trenerów. 
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Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych działa w Starogardzie 

Gdańskim od 2018 roku. Po dwóch 
latach bytowania w tymczasowych 
pomieszczeniach wreszcie znalazło 
swoje stałe miejsce. Teraz działacze 
społeczni spotykać się będą w daw-
nym budynku Straży Miejskiej przy 
ul. Mickiewicza 1.
– W Starogardzie aktywnie działa 
ponad 100 zrzeszeń, federacji, sto-
warzyszeń i fundacji. Tworząc Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
zależało nam przede wszystkim, aby 
organizacje, stowarzyszenia i klu-
by miały przestrzeń do wzajemnego 
poznawania się, współpracy i roz-
woju oraz uzyskania w każdym mo-
mencie niezbędnej pomocy ze strony 
urzędników i doradców – powiedziała 
pełnomocnik ds. Organizacji Poza-
rządowych Dzieci i Młodzieży Sylwia 
Ossowska.
Decyzja o nowym miejscu osiedlenia 
się COP-u zapadła w październiku 
2019 roku. Podjął ją prezydent miasta 
Janusz Stankowiak w porozumieniu 
z przedstawicielami Starogardzkiej 
Rady Organizacji Pozarządowych. 
Przeznaczony dla COP budynek przy 
ul. Mickiewicza 1 wymagał general-
nego remontu. W maju 2020 roku 
klucze do lokum odebrała pełnomoc-
nik Sylwia Ossowska.
– Wszystkie nowo wyremontowane 
pomieszczenia COP-u są przystoso-
wane do potrzeb organizacji i funk-
cji, które ma pełnić Centrum. Przede 
wszystkim mamy dużą, przestronną 

COP w nowej siedzibie
Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Staro-
gardzie Gdańskim wreszcie ma swoje miejsce. Człon-
kowie stowarzyszeń, klubów i organizacji spotykać 
się będą w dawnym budynku Straży Miejskiej przy 
ul. Mickiewicza 1. Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
COP odbędzie się 24 czerwca 2020 r.

salę szkoleniową, która posłuży orga-
nizacjom do przeprowadzania szko-
leń, spotkań, paneli dyskusyjnych, 
walnych zgromadzeń i innych. Udo-
stępniać ją będziemy na podstawie 
prowadzonego kalendarza i wcze-
śniej dokonanych zgłoszeń – poin-
formowała pełnomocnik.
– Oprócz głównej sali do dyspozycji 
mamy dwa mniejsze pomieszcze-
nia, w których urządziliśmy biura, 
a dla zainteresowanych organizacji 
przygotowaliśmy szafki, tzw. „szaf-
ka dla organizacji”. Mają one służyć 
tym NGO-som, które nie mają swojej 
siedziby i potrzebują miejsca do prze-
chowywania dokumentacji – dodała 
Sylwia Ossowska.
Prowadzącymi COP są trzy organi-
zacje: Stowarzyszenie Pozytywni, 
Lokalna Grupa Działania „Chata Ko-
ciewia” oraz Fundacja M.A.P.A. Oby-
watelska.
W ramach działalności COP organiza-
cje mogą uzyskać wsparcie w obsza-
rze:
• doradztwa merytorycznego (kon-

sultacje formalno-prawne, orga-
nizacyjne i zarządcze),

• doradztwa księgowego (konsulta-
cje księgowe),

• szkoleń i warsztatów,
• działań informacyjnych.

 
Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
COP dla przedstawicieli lokalnych 
organizacji pozarządowych w  Sta-
rogardzie Gdańskim odbędzie się 24 
czerwca o godz. 16:00. 

Akt Partnerstwa pomiędzy Die-
pholz i Starogardem Gdańskim 

został podpisany 16 maja 1998 roku, 
ale współpraca, która dała początek 
długotrwałej więzi, trwa od roku 1993. 
Mieszkańcy Starogardu przyjaźnią się 
z mieszkańcami Diepholz już ponad 
20 lat. Ich współpraca nie ogranicza 
się tylko do relacji na szczeblu samo-
rządowym, biznesowym, czy kul-
turowym, ale także społecznym. Co 
roku uczniowie starogardzkich szkół 
odwiedzają swoich niemieckich przy-
jaciół i odwrotnie. Co dwa lata naprze-
miennie odbywają się oficjalne spo-
tkania polskich i niemieckich rodzin, 
które organizują urzędy obu miast 
oraz Stowarzyszenia Partnerstwa 
z Diepholz i Starogardu Gdańskiego.
– W tym roku mieliśmy gościć na-
szych przyjaciół z Niemiec w Sta-
rogardzie Gdańskim w dnia 21 – 24 
maja. Niestety pandemia koronawi-
rusa uniemożliwiła ich przyjazd. To 
było przykre dla obu stron, bo zawsze 
z niecierpliwością czekamy na te 
spotkania i cieszymy się z wzajem-
nych odwiedzin. Wiem, że prezydent 
miasta Janusz Stankowiak wspólnie 
z burmistrzem Diepholz Florianem 
Marre, ustalili, że tegoroczne spo-
tkanie odbędzie się w przyszłym 
roku, również w maju. Oby już nic nie 
popsuło nam planów – powiedziała 
Alicja Dąbrowska ze Stowarzyszenia 
Partnerskiego w Starogardzie Gdań-
skim.
Mimo, że wizyta przyjaciół z Niemiec 
została odwołana, Zarząd Stowarzy-
szenia Partnerstwa z Diepholz zaofe-
rował wsparcie finansowe w kwocie 
1000 euro dla dwóch starogardzkich 
organizacji. O pomoc w ich wska-
zaniu zwrócił się do Stowarzyszenia 
Polsko-Niemieckiego w Starogardzie 
Gdańskim.
– To już poniekąd tradycja, że przy 
okazji każdego przyjazdu niemieckich 
rodzin do Starogardu Gdańskiego, 
Stowarzyszenie Partnerstwa z Die-
pholz wspiera nasze lokalne organi-
zacje. Cztery lata temu dotacje otrzy-
mało Stowarzyszenie Wspomagające 
Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych 

Diepholz wsparło  
starogardzkie organizacje

Starogard przyjaźni się z Diepholz od ponad 20 lat. Miasta współpracują na szcze-
blu samorządowym, biznesowym, społecznym i kulturowym. Ważnym elemen-
tem tej współpracy jest wzajemna pomoc finansowa dla organizacji. W tym roku 
„zastrzyk gotówki” w ramach polsko-niemieckiej przyjaźni otrzymały Stowarzy-
szenie „Można Inaczej” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Św. Katarzyny 
„Katarzynka”. Organizacje otrzymały po 1000 euro. 

„Można Inaczej”, Starogardzkie Sto-
warzyszenie Kobiet z problemami on-
kologicznymi „Amazonka” oraz Hu-
fiec ZHP ze Starogardu Gdańskiego. 
W tym roku ten jakże ważny i często 
potrzebny „zastrzyk gotówki” trafił 
ponownie do Stowarzyszenia „Moż-
na Inaczej” oraz do Stowarzyszenia 
Przyjaciół Parafii pw. Św. Katarzyny 
„Katarzynka” – poinformowała dalej 
Alicja Dąbrowska.
– Otrzymane pieniądze przeznaczy-
liśmy na remont siedziby naszego 
Stowarzyszenia – powiedziała prezes 
„Można Inaczej” Dorota Dorau. – Ku-
piliśmy za nie materiały budowlane, 
czyli wylewkę na podłogi, gładź szpa-
chlową, gips ale też lampy i kontakty. 
Awaria, która wydarzyła się w siedzi-
bie naszego Stowarzyszenia 7 lutego 
br. zmusiła nas do przeprowadzenia 
generalnego remontu. Musieliśmy 
wymienić całą instalację hydraulicz-
ną i elektryczną, odnowić podłogi 
i ściany, wszystkie pomieszczenia 
wymalować. Zbieraliśmy na ten cel 
pieniądze wszystkimi możliwymi 
kanałami. Ten „zastrzyk gotówki” od 
partnerskiego miasta był wielką nie-
spodzianką i bardzo nam pomógł. To 
dowód na to, że ta przyjaźń jest więk-
sza niż dzielące nasze miasta kilome-
try i trudności wynikające z pande-

mii, z którą przyszło nam żyć– dodała 
prezes Stowarzyszenia.
Z kolej „Katarzynka” całą kwotę 
przeznaczyła na wsparcie prowadzo-
nej przez Parafialny Klub Caritas przy 
Parafii pw. Św. Katarzyny jadłodajni 
dla ubogich i bezdomnych.
– Za otrzymane pieniądze zakupi-
liśmy suchy prowiant dla potrze-
bujących mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego. W sumie 1700 sztuk 
produktów o wydłużonym terminie 
ważności, czyli konserwy mięsne, 
pasztety w słoikach, fasolkę po bre-
tońsku i ryby w puszkach. Wszyst-
kie produkty są zmagazynowane 
w parafialnej piwnicy, gdzie mamy 
odpowiednie warunki do ich prze-
chowywania – powiedział Tomasz 
Dróżkowski – członek Zarządu Sto-
warzyszenia „Katarzynka”.
– Żywność wydajemy 3 razy w tygo-
dniu, w każdy poniedziałek, środę 
i piątek od godz. 12:00. Przewiduje-
my, że produktów wystarczy na ok. 3 
miesiące. Dzięki otrzymanej pomocy 
będziemy w stanie utrzymać jadło-
dajnię w okresie wakacyjnym – dodał 
Janusz Leszman z Caritasu.
Obie organizacje przygotowały listy 
z podziękowaniami dla darczyńców, 
które zostaną przekazane do Stowa-
rzyszenia Partnerstwa Polsko – Nie-
mieckiego.  
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W  tym roku obchodzimy 30-le-
cie samorządu.  Zasiada Pan szó-
stą kadencję w Radzie Miasta, tym 
samym jest Pan najbardziej do-
świadczonym radnym. Nie znudzi-
ła się Panu praca w samorządzie?
Faktycznie, tak się złożyło, że je-
stem radnym z  najdłuższym sta-
żem w  obecnej Radzie Miasta. 
Dobrze, że nie najbardziej wie-
kowym. Zebrane doświadczenie, 
w trakcie wieloletniej pracy w sa-
morządzie, pozwala mi na wiele 
spraw spojrzeć z  pewną rezerwą, 
a  jednocześnie bardziej perspek-
tywicznie. Pewnie w  dniu dzisiej-
szym w paru decyzjach zachował-
bym się inaczej, pewnie zagłoso-
wałbym inaczej, ale to z perspek-
tywy czasu. Teraz realia są inne niż 
jeszcze kilka lat temu. Natomiast 
odpowiadając na pytanie, po-
wiem tak – gdyby mnie ta praca 
znudziła, to dałbym sobie spokój. 
Nic na siłę. Skoro jeszcze mam 
ochotę i  nieprzymuszoną wolę, to 
jak najbardziej, jestem gotów do 
pracy w samorządzie, która wcale 
do łatwych nie należy. Niektórzy, 
stojący z  boku uważają, że ogra-
nicza się ona do podnoszenia ręki. 
Zaręczam, że nie.

Jak na przestrzeni tych lat zmie-
niał się samorząd i czy zachodzące 
zmiany poszły w dobrym kierunku?
Zmiany, jakie zachodziły w  sa-
morządzie na przestrzeni tych lat, 
były wielotorowe. Pamiętam, że 
kiedy po raz pierwszy zostałem 
wybrany do Rady Miasta, było nas 
32 radnych, prezydenta wybierała 
Rada Miasta. Wybrany prezydent 
dobierał sobie najbliższych współ-
pracowników, którzy tworzyli  
Zarząd. Głosowaliśmy przez pod-
niesienie ręki, a jeden z wiceprze-
wodniczących, liczył głosy na tzw. 
„piechotę”. Jednak sprawy, który-
mi się zajmowaliśmy, niezmiennie 
pozostawały takie same. Dziś jest 
nas zdecydowanie mniej. Rada li-
czy 21 radnych, nie ma Zarządu, 
prezydenta wybierają mieszkańcy 
w  wyborach powszechnych (i  nie 
zawsze było tak , że prezydent miał 
stosowne zaplecze w  RM), mamy 
do dyspozycji swoisty regulamin 
postępowania zwany Statutem. No 
i oczywiście, sposób głosowania też 
w  pewnym sensie uległ zmianie. 
Mamy do dyspozycji system elek-
troniczny, który pozwala na indy-
widualizację głosowania  i  dzięki 
temu wiadomo kto jak głosował, 

Teraz realia są inne
Rozmowa z radnym Sławomirem Ruśniakiem.

szybko podlicza i  przedstawia na 
ekranie wyniki głosowania. Ot , 
poszliśmy do przodu pod wieloma 
względami .

Jakimi zasadami kieruje się Pan 
działając w samorządzie?
Uczciwość. Staram się rzetelnie 
wykonywać swoje obowiązki oraz 
poważnie traktować mieszkańców 
naszego miasta.

Pełnił Pan funkcję przewodniczą-
cego Rady Miasta. Jak wspomina 
Pan ten czas?
Było – minęło. Starałem się jak 
najlepiej wywiązywać z  nałożo-
nych na mnie obowiązków. Przy-
pomnę tylko, że to, co może prze-
wodniczący Rady Miasta jest okre-
ślone w Statucie. W zdecydowanej 
swojej części, obowiązki przewod-
niczącego dotyczą Rady Miasta 
i  wszystkiego co z  tym związane, 
a  więc sprawy projektów uchwał, 
które wejdą do porządku obrad 
Sesji, cała praca merytoryczna RM, 
głosowania i  ich prawidłowość, 
podpisywanie uchwał, co powo-
dowało, że brałem za nie i ich re-
alizację pełną odpowiedzialność. 
Oczywiście, jako przewodniczący, 
brałem udział w  większości róż-
nych uroczystości na terenie mia-
sta, a  także byłem do dyspozycji 
mieszkańców pełniąc dyżury: oso-
bisty i  telefoniczny. Mój prywatny 
numer telefonu był w pełni „dys-
pozycyjny” i  każdy, kto chciał ze 
mną porozmawiać, nie miał z tym 
problemu.

Która kadencja utkwiła Panu 
w pamięci najbardziej?
Moja pierwsza kadencja. Byłem 
żółtodziobem, nie bardzo wie-
działem jak to będzie, jak się za-
chowam w  różnych sytuacjach, 
tym bardziej, że tzw. wyjadaczy 
było sporo. Każdą moją decyzję, 
każde moje głosowanie, a  nawet 
wystąpienie, przeżywałem bardzo 
mocno. Później zresztą było po-
dobnie, niezależnie od kadencji, 
ale ten pierwszy raz jest szczegól-
ny i najbardziej pamiętny.

Od zawsze cieszył się Pan dużym 
poparciem wyborców. W  czym 
tkwi Pana silny mandat społeczny?
To pytanie powinno być skiero-
wane do moich wyborców, a  nie 
do mnie. To oni głosując wybiera-
ją, cieszę się, że mogę sprostać ich 
wymaganiom.

Jako radny zapewne spotyka się 
Pan z  mieszkańcami. O  co naj-
częściej pytają, co ich najbardziej 
interesuje?
Można powiedzieć, że od wielu 
lat pewne tematy są niezmienne. 
Drogi, przedszkola, śmieci, po-
moc społeczna, estetyka, wygląd 
naszego miasta. Pytania padają 
różne: czemu ulica sąsiada a  nie 
nasza, czym sobie oni zasłużyli, 
że ich potraktowano lepiej. Dla-
czego moje dziecko nie dostało się 
do przedszkola, przecież wszyst-
kie dzieci są takie same, dlaczego 
śmieci u nas wywożone są z takim 
opóźnieniem (ocena subiektywna 
pytającego), dlaczego to jest takie 
drogie, znowu podwyżki. Oczywi-
ście, jeszcze się nikt taki nie na-
rodził, co by wszystkim dogodził. 
Mogą być różne inwestycje, uli-
ce, park, rynek oświetlenie i  za-
wsze znajdzie się ktoś, kto będzie 
to chwalił lub krytykował. Ale też 
pamiętajmy, że każdy ma prawo 
wypowiedzieć swoje zdanie i nie-
koniecznie musi być ono takie jak 
moje.

Przed jakimi problemami stoi 
obecnie samorząd?
Obecny samorząd stoi przed 
wieloma problemami, ale chy-
ba największym, jest jego przy-
szłość. Ktoś by powiedział, że 
finanse, zadłużenie, inwestycje, 
śmieci, oświata, a ja uważam, że 
jego przyszłość. Czy będzie miał 
więcej samodzielności, czy tylko 
zlecone przez państwo nowe za-
dania, za którymi nie idą dodat-
kowe środki. 

Ustawa o samorządzie teryto-
rialnym uchwalona została 

przez Sejm kontraktowy 8 marca 
1990 r. – była to senacka inicjatywa 
ustawodawcza. Na jej podstawie 27 
maja 1990 roku odbyły się pierw-
sze wolne wybory do samorządów 
gminnych. W 1998 r. wprowadzo-
no dwa dodatkowe szczeble samo-
rządowe – powiaty i samorządowe 
województwa. Pierwsze wybory do 
trzech szczebli samorządu odbyły 
się 11 października 1998 r. Od 2002 
r. odbywają się bezpośrednie wy-
bory wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast.
– Ustawa o samorządzie terytorial-
nym stała się podwaliną sukcesu 
Polski samorządowej. Jej wzór za-
czerpnęliśmy z krajów Europy Za-
chodniej, choć Polska jeszcze wte-
dy nie była w Unii Europejskiej. Od 
czasu pierwszych wolnych wybo-
rów mamy do czynienia z niepraw-
dopodobnym rozwojem polskiej 
samorządności i obywatelskości, 
ale też ze wzrostem jakości życia 
mieszkańców. To czas olbrzymie-
go zaangażowania wspólnot lo-
kalnych w rozwój naszego kraju. 
Widać to na przykładzie naszego 
miasta, które rozwija się w spo-
sób dynamiczny i zrównoważony. 
Ostatnie lata to był dla starogar-
dzian czas wielkich inwestycji – 
budowy dróg, sieci kanalizacyj-
nych i wodociągowych, mieszkań, 
placów zabaw i boisk. Ociepliliśmy 
wiele budynków, w tym 4 szko-
ły. Zakupiliśmy nowe autobusy. 
Wymieniliśmy ponad 2400 opraw 
oświetleniowych na starogardz-
kich ulicach. Powstał integracyjny 
węzeł przesiadkowy, inteligentne 
przejścia dla pieszych, a wiele ob-
szarów miasta całkowicie zmieniło 
swój wygląd. W rankingu wydat-
ków inwestycyjnych samorządów 
w latach 2016-2018 Starogard na 
267 miast powiatowych znalazł 
się na 34. miejscu. Pod względem 
wykorzystania środków unijnych 
uplasował się w pierwszej dzie-

30 lat samorządności
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 r. 
zmieniła polską rzeczywistość. Przywróciła Pola-
kom prawo współdecydowania o swoich lokalnych 
(a potem i regionalnych) wspólnotach. W 1990 r. 
odbyły się też pierwsze wolne wybory do rad gmin. 
Z tej okazji od 2002 r. 27 maja obchodzimy Dzień 
Samorządu Terytorialnego. W tym roku ma on wy-
jątkowy charakter – świętujemy jubileusz 30-lecia 
polskiej samorządności.

siątce. Pod względem zamożności 
i bogactwa wylądował w pierw-
szej setce. To dowód na to, że na-
sze miasto ma ogromny potencjał 
gospodarczy, inwestycyjny oraz 
ludzki. Dialog społeczny, który tak 
mocno w ostatnim dziesięcioleciu 
się rozwinął, sprawił, że miesz-
kańcy – przedstawiciele różnych 
grup społecznych, stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych, za-
angażowali się w miejskie sprawy 
i przedsięwzięcia, które ich bez-
pośrednio dotyczą, i na które mają 
realny wpływ. Powierzenie po-
szczególnych zadań wspólnotom 
dało im możliwość decydowania 
i współtworzenia najbliższego 
otoczenia, a jednocześnie wzię-
cie na siebie odpowiedzialności. 
Dynamiczny rozwój odnotowały 
nie tylko duże miasta, ale przede 
wszystkim te mniejsze, w tym 
gminy wiejskie i miejsko–wiej-
skie. Zmieniła się też świadomości 
Polaków na temat roli samorządu 
w Polsce, a także samych miesz-
kańców w budowaniu prawdzi-
wej wspólnoty samorządowej, 
co widać chociażby w rosnącej 
frekwencji wyborczej i zaangażo-
waniu w inicjatywy, gdzie ludzie 
mają poczucie, że są gospodarza-
mi miejsca, w którym żyją i chcą 
je zmieniać w pozytywny sposób. 
Stało się to dzięki pracy wielu lu-
dzi. Dlatego dzisiaj z okazji 30-le-
cia polskiej samorządności dzię-
kuję wszystkim samorządowcom, 
działaczom i aktywnym społecznie 
obywatelom, którzy swoją pracą 
i decyzjami przyczynili się do roz-
woju nie tylko Starogardu Gdań-
skiego, ale całej Polski. Wierzę, 
że nie pozwolimy tego zmienić, 
nie pozwolimy na centralizację 
władzy, która jest jak widać bliska 
obecnie rządzącym. Nie ma w nas 
zgody na instrumentalne trakto-
wanie samorządu i sprowadze-
nie go do roli wykonawcy decyzji 
szczebla centralnego, bo to sta-
nowi wypaczenie jego istoty. Sa-
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RADA MIASTA

Klub Radnych „Nasz Staro-
gard” – w każdą środę w godz. od 
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, 
pok. 108.

Klub Radnych „Prawo i Spra-
wiedliwość” – w każdą środę 
w godz. od 15:30 do 16:30 w biurze 
poselskim posła Kacpra Płażyńskie-
go w Ratuszu Staromiejskim.

Klub Radnych „Koalicja Oby-
watelska” – w każdy czwartek 
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biu-
rze Poselskim Posła na Sejm RP 
Sławomira Neumanna, ul. Kiliń-
skiego 11. Można też umawiać się 
telefonicznie pod numerem Biura 
Rady Miasta 58 530 60 25.

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Anna
Benert

pełni dyżur w każdą środę 
w godz. od 15:30  
do 16:30 w Urzędzie Miasta, 
pok. 108

Rada Miasta Starogard Gdański

Dyżury radnych

XXIV sesja Rady Miasta 10 czerwca
2020 roku

http://radamiasta.starogard.pl/

morząd musi mieć możliwość sa-
modzielnego kształtowania wła-
snej wizji rozwoju swego regionu, 
swojej przyszłości i – co bardzo 
ważne – samodzielnego podejmo-
wania decyzji. Tego z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego życzę 
wszystkim Polakom – samorzą-
dowcom i obywatelom, którym los 
Małych Ojczyzn nie jest obojętny 
– powiedział prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak.
Szczególne podziękowania pre-
zydent skierował w stronę sta-
rogardzkich radnych wszystkich 
8 kadencji, przewodniczących, 
prezydentów, urzędników oraz 

Tematy ujęte w porządku obrad:
Wystąpienie okolicznościowe z okazji 30-lecia samorządu 
terytorialnego.
Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2019.
Po odbyciu dyskusji na temat Raportu oraz wysłuchaniu 
stanowisk klubów radnych Rada Miasta podjęła uchwa-
łę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard 
Gdański wotum zaufania.
Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Staro-
gard Gdański za 2019 rok.
Po wysłuchaniu sprawozdań i opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania 
budżetu za 2019 rok oraz po przeprowadzeniu dyskusji 
i przedstawieniu stanowisk klubów radnych na temat wy-
konania budżetu Gminy Miejskiej za 2019 rok, Rada Miasta 
podjęła uchwały w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Staro-
gard Gdański na 2019 rok;
udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.

Podjęte uchwały: 
Uchwała Nr XXIV/272/2020 w sprawie udzielenia Prezy-
dentowi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania,
Uchwała Nr XXIV/273/2020 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 
rok,
Uchwała Nr XXIV/274/2020 w sprawie udzielenia absolu-
torium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu 
wykonania budżetu na 2019 rok,
Uchwała Nr XXIV/275/2020 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 
6),
Uchwała Nr XXIV/276/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 6),
Uchwała Nr XXIV/277/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie akcji przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXIV/278/2020 w sprawie udzielenia dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdu-

jących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXIV/279/2020 w sprawie przyznania na-
grody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego 
strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXIV/280/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staro-
gardzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW 
Nr 222 w m. Starogard Gdański do skrzyżowania z DP Nr 
2712G Starogard-Koteże-Sumin”,
Uchwała Nr XXIV/281/2020 w sprawie regulaminów ko-
rzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz po-
mostów pływających w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXIV/282/2020 w sprawie uchylenia uchwały 
nr LVIII/632/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 
10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXIV/283/2020 w sprawie uchylenia uchwały 
nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 
30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXIV/284/2020 w sprawie uchylenia uchwały 
nr XV/145/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 
października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Starogard Gdański, zmienionej 
uchwałą nr XXI/192/2016 Rady Miasta Starogard Gdań-
ski z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/145/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 
października 2015 r.,
Uchwała Nr XXIV/285/2020 w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” 
Koalicji Polska Wolna od 5G,
Uchwała Nr XXIV/286/2020 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działania Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXIV/287/2020 w sprawie rozpatrzenia za-
wiadomienia o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

członków organizacji pozarządo-
wych i stowarzyszeń – ludzi, któ-
rzy mieli bądź mają bezpośredni 
wpływ na rozwój miasta.
– W związku z pandemią jubile-
uszowe obchody nie mogą odbyć 
się tak, jak zamierzaliśmy. Chcie-
liśmy z tej okazji wyróżnić samo-
rządowców, którzy przez wiele lat 
angażowali się w rozwój naszego 
miasta – dodał prezydent. – Nie 
oznacza to jednak, że nie możemy 
świętować tego szczególnego dnia 
i przypominać, jak bardzo nasz sa-
morząd przyczynił się do rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny. 

Historia 8 kadencji 
starogardzkiej samorządności  

w pigułce

Przewodniczące i Przewodniczący 
Rady Miasta Starogard Gdański:
1. Grażyna Hoppe (VI 1990 – V 1994) – I kad.
2. śp. Roman Klin (VI 1994 – VI 1998) – II kad.
3. Stefan Milewski (X 1998 – X 2002) – III kad.; (XI 2002 – X 2006) – IV kad.
4. Helena Bugaj (XI 2006 – VI 2008) – V kad.
5. Piotr Cychnerski (VI 2008 – XI 2010) – V kad.
6. Sławomir Ruśniak (XII 2010 -XI 2014) – VI kad.
7. Anna Benert (XII 2014 – V 2015) – VII kad.; (od XI 2018) – VIII kad.
8. Jarosław Czyżewski (VI 2015 – XI 2018) – VII kad.

Prezydenci Miasta Starogard Gdański
1. Paweł Głuch (1990 – 1994) – I kad.; (1994 – 1998) – II kad.
2. śp. Stanisław Karbowski (1998 – 2002) – III kad.; (2002 – 2006) 
– IV kad.
3. Edmund Stachowicz (2006 – 2010) – V kad.; (2010 – 2014) – VI kad.
4. Janusz Stankowiak (2014 – 2018) – VII kad.; (od 2018) – VIII kad.

Radni o stażu co najmniej 4 kadencji:
1. Stanisław Kubkowski (radny 6 kadencji) – 1990-1994 (I kad.); 
1994-1998 (II kad.); 1998-2002 (III kad.); 2002-2006 (IV kad.); 2006-
2010 (V kad.); 2014-2018 (VII kad.)
2. Sławomir Ruśniak (radny 6 kadencji) – 1998-2002 (III kad.); 
2002-2006 (IV kad.); 2006-2010 (V kad.); 2010-2014 (VI kad.); 2014-
2018 (VII kad.); od 2018 (VIII kad.)
3. Paweł Głuch (radny 6 kadencji) – 1990-1994 (I kad.); 1994-1998 (II 
kad.); 1998-2002 (III kad.); 2002-2006 (IV kad.); 2010-2014 (VI kad.)
4. Małgorzata Grzecznowska (radna 4 kadencji) – 2002-2006 (IV 
kad.); 2006-2010 (V kad.); 2010-2014 (VI kad.); od 2018 (VIII kad.)
5. Marek Jankowski (radny 4 kadencji) – 2006-2010 (V kad.); 
2010-2014 (VI kad.); 2014-2018 (VII kad.); od 2018 (VIII kad.)
6. Jan Strzelczyk (radny 4 kadencji) – 2006-2010 (V kad.); 2010-
2014 (VI kad.); 2014-2018 (VII kad.); od 2018 (VIII kad.)
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Dotacje przeznaczone są dla 
trzech grup beneficjentów – 

do 20 tys. zł w podstawowej wersji 
i aż do 32 tys. zł dla mniej zamoż-
nych. Dodatkowo uzyskać można 5 
tys. zł na fotowoltaikę. Ograniczo-
no biurokrację przez uproszczenie 
wniosku o dotację i przejście na 
oświadczenia, skrócono terminy 
na przyznanie dotacji z 90 do 30 
dni, włączono do programu gminy 
i sektor bankowy oraz umożliwiono 
rozpoczęcie inwestycji na 6 miesię-
cy przed złożeniem wniosku o do-
finansowanie – to w skrócie mó-
wiąc – najważniejsze udogodnienia 
w ramach pakietu korzyści w nowej 
odsłonie programu – poinformował 
Piotr Woźny, pełnomocnik premie-
ra ds. programu „Czyste Powietrze” 
i prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.
Szef NFOŚiGW dodał też, że trwają 
prace nad kolejnymi rozwiązania-
mi – w ciągu kilku tygodni wpro-
wadzone zostaną (wzorem „Mojego 
Prądu”) e-wnioski na gov.pl, dzię-
ki czemu bez wychodzenia z domu 
będzie można starać się o dotacje 
z „Czystego Powietrza”.
Dopóki jednak nie zostaną opraco-
wane zmiany legislacyjne, będzie 
można skorzystać tylko z podsta-
wowej wersji programu. Zakłada 
ona dofinansowanie do 20 tys. zł, 
chyba że inwestycja obejmie efek-
tywne źródło ciepła (pompę ciepła) 
wówczas dofinansowanie wyniesie 
do 25 tys. zł. Dodatkowe 5 tys. zł 
można uzyskać na montaż instalacji 
fotowoltaicznej.
W przypadku ubiegania się o dofi-
nansowanie do wniosku będzie trze-
ba dołączyć: dokument poświadcza-
jący prawo własności np. akt nota-
rialny, zgodę współmałżonka (jeśli 
dotyczy), zgodę współwłaścicieli, 
zaświadczenie z gminy o osiąganych 
dochodach (w przypadku podwyż-
szonego dofinansowania).

1. Uproszczenie zasad 
przyznawania dotacji
Uproszczenie zasad przyznawania 
dotacji w programie „Czyste Po-
wietrze” będzie polegać na odejściu 
od weryfikacji wysokości docho-

„Czyste Powietrze”  
w prostszej odsłonie
Od 15 maja obowiązują uproszczone procedury uzyski-
wania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz 
ocieplenie domów w ramach programu „Czyste Powie-
trze”. 

du przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska. Za wydawa-
nie zaświadczeń potwierdzających 
prawo do zwiększonego dofinanso-
wania w programie oraz udzielania 
pożyczek będą odpowiadać gminy 
(po wprowadzeniu zmian legisla-
cyjnych).
Beneficjenci zostali podzieleni na 
dwie grupy uprawnione do dofinan-
sowań o różnej wysokości.
1) Podstawowe dofinansowanie 
otrzymają osoby mające roczny do-
chód nieprzekraczający 100 000 zł.
2) Podwyższony poziom dofinan-
sowania dotyczy osób, których 
przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka ich gospodarstwa 
domowego nie przekracza kwoty:
• 1400 zł netto w gospodarstwie 
wieloosobowym,
• 1960 zł netto w gospodarstwie jed-
noosobowym.
Jest trzecia opcja, czyli jeszcze bar-
dziej intensywna forma wsparcia – 
dotacja z programu „STOP SMOG”, 
która wynosić może między 90% 
a 100% wartości realizowanej in-
westycji. Będzie ona przysługiwać 
tym potrzebującym intensywne-
go wsparcia osobom, które znajdą 
się w programie dzięki aktywności 
gmin zainteresowanych udziałem 
w programie „STOP SMOG”. Takie 
gminy mogą uzyskać rządową dota-
cję na ten cel ze środków Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów, 
finansującą 70% kosztów przed-
sięwzięć w zakresie wymiany prze-
starzałych kotłów oraz ocieplenia 
domów najmniej zamożnym i naj-
bardziej potrzebującym wsparcia 
mieszkańcom tych gmin.

2. Włączenie w program 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego
Luka w sieci dystrybucji programu 
„Czyste Powietrze” została uzu-
pełniona przez włączenie w jego 
realizację jednostek samorządu te-
rytorialnego – aktualnie podpisano 
658 porozumień z gminami. To one 
znają potrzeby na swoim obszarze 
i wiedzą, jakie problemy mają ich 
mieszkańcy. To gmina posiada też 
wiedzę, kto może skorzystać i z ja-
kiej formy pomocy.

W ramach nowej odsłony programu 
„Czyste Powietrze” wprowadzono 
nowe zadania dla gmin:
– wydawanie zaświadczeń potwier-
dzających prawo do zwiększonego 
dofinansowania,
– pomoc wnioskodawcom w złoże-
niu wniosku,
– możliwość udzielania pożyczek 
osobom uprawnionym do zwięk-
szonego dofinansowania (ze środ-
ków udostępnionych przez NFOŚi-
GW dla wojewódzkich funduszy 
z przeznaczeniem na pożyczki dla 
beneficjentów),
– możliwość łączenia dotacji z pro-
gramów gminnych z dotacją w pro-
gramie „Czyste Powietrze”.

3. Skrócenie czasu 
rozpatrywania wniosków
Dzięki uproszczeniu wniosku 
i zmniejszeniu liczby dokumentów 
do oceny termin rozpatrywania 
wniosku o dofinansowanie został 
skrócony z 90 do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosku  
o dotację
Nowa wersja wniosku przygotowa-
na została w oparciu o zastrzeże-
nia zgłaszane do jego poprzedniej 
wersji. Uproszczony został wniosek 
aplikującego o środki finansowe, 
przez co potencjalny beneficjent 
poświęci mniej czasu na jego wy-
pełnienie. Zrezygnowano z ko-
nieczności podawania we wniosku 
informacji technicznych, których 
uzupełnianie sprawiało wniosko-
dawcom problemy na etapie jego 
wypełniania. Zrezygnowano tak-
że z konieczności zbierania doku-
mentów dot. wysokości dochodów, 
a zamiast dołączania dokumentów 
wystarczy złożenie oświadczeń.

5. Możliwość składania 
wniosków online w serwisie 
gov.pl

Na rządowym portalu gov.pl przy-
gotowano podstronę dedykowa-
ną programowi. W pierwszej fazie 
wnioskodawcy znajdą tam linki do 
generatorów wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska, a następ-
nie – na przełomie maja i czerwca– 
planuje się ogólnopolską odsłonę 
e-wniosków na gov.pl.

6. Włączenie w program 
sektora bankowego, który 
jest źródłem finansowania 
uzupełniającego 
i pomostowego (pożyczki/
kredyty)
Dla przyspieszenia realizacji pro-
gramu oraz efektywnego wykorzy-
stania kredytu bankowego z dota-
cją przez właścicieli domów jed-
norodzinnych Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wraz ze Związkiem Banków 
Polskich, podjął prace nad przygo-
towaniem warunków do oferowania 
przez banki produktów umożliwia-
jących finansowanie kosztów kwa-
lifikowanych przedsięwzięć zwią-
zanych z wymianą przestarzałych 
pieców oraz ociepleniem domów. 
We wrześniu br. planowane jest 
uruchomienie pierwszych kredy-
tów na cele antysmogowe. Celem 
tych prac jest przygotowanie pro-
cedur obsługi przez banki wniosku 
beneficjenta o dotację przeznaczo-
nego na częściową spłatę kapita-
łu kredytu. Wniosku, który został 
dostosowany do specyfiki obrotu 
bankowego i który będzie składa-
ny za pośrednictwem banku wraz 
z wnioskiem o kredyt umożliwiając 
dofinansowanie w celu realizacji 
przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego.

7. Integracja z programem 
„Mój Prąd”
Ważną zmianą w programie „Czy-
ste Powietrze” jest także integra-

cja z programem „Mój Prąd” przez 
możliwość uzyskania dotacji do 5 
tys. zł na montaż instalacji fotowol-
taicznej, bez konieczności składania 
dwóch osobnych wniosków.

8. Powiązanie poziomu dotacji 
z efektem ekologicznym – 
bonus za niskoemisyjność 
i odnawialność
Premiowane będą te inwestycje, 
które są rozwiązaniami bezemisyj-
nymi (pod względem niskiej emisji) 
i umożliwiają redukcję emisji CO2. 
Najwyższe dofinansowanie będzie 
przyznawane dla inwestycji opty-
malnych z punktu widzenia celów 
powietrzno-klimatycznych, tj. in-
stalacja łącznie pompy ciepła oraz 
instalacji fotowoltaicznej.

9. Dotacje dla tych, którzy 
wymienili już źródło ciepła
W nowej wersji programu istnieje 
możliwość otrzymania dofinan-
sowania na termomodernizację 
w przypadku osób, które mają już 
wymienione źródło ciepła na ni-
sko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, 
a w przypadku osób uprawnionych 
do zwiększonego poziomu dofinan-
sowania – do 15 tys. zł na realizację 
zadań związanych z ociepleniem
budynku oraz wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej).

10. Możliwość finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych  
i zakończonych
Będzie można finansować przed-
sięwzięcia rozpoczęte do 6 mie-
sięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie, przy czym data 
ich rozpoczęcia nie może być wcze-
śniejsza niż 15 maja br. Zmieniona 
wersja programu umożliwia także 
wsparcie inwestycji już zakończo-
nych. 
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Celem projektu jest wsparcie 
i ochrona bioróżnorodności 

na części obiektów należących do 
Przedsiębiorstwa. Kwietne łąki, 
które zaplanowaliśmy przy ul. Lu-
bichowskiej, czy na hydroforni 
centralnej przy ul. Żwirki i Wigury 
mają być alternatywą dla monokul-
turowych trawników. Takie łąki są 
dla nas nowym doświadczeniem, 
dlatego wybraliśmy kilka miejsc, 
którym będziemy się przyglądać 
i sprawdzać na ile możemy je roz-
wijać w kolejnych latach. Zdecydo-
waliśmy się na nie ponieważ łąki, 
które wysiewamy mają być nie tyl-
ko miejscami cieszącymi oko pełnią 
kolorów, ale przede wszystkim bar-
dzo pożądanymi ekologicznie roz-
wiązaniami – tłumaczy specjalista 
ds. edukacji, promocji i wizerunku 
przedsiębiorstwa STAR-WiK Moni-
ka Michna.
Rośliny rosnące na łąkach są nawet 
10 razy wyższe niż trawnik, dzięki 
czemu lepiej wyłapują pyły tworzące 
smog, a także obniżają temperaturę 
powietrza. – Przy ul. Lubichowskiej 
wysialiśmy specjalnie dobraną mie-
szankę Smogówkę, która pochłania 
zanieczyszczenia i pyły, jakie uno-
szą się przy tej ruchliwej ulicy. Na-
szą łąkę urozmaiciliśmy także licz-
nymi krzewami budlei, będzie więc 
jednocześnie naturalną przystanią 
dla motyli – mówi Monika Michna.
Rośliny łąkowe mają nawet 25 razy 
dłuższe korzenie niż trawniki. Dla-
tego ich zapotrzebowanie na wodę 
jest znacznie mniejsze, co ogranicza 
podlewanie. Łąka wchłania też dwa 
razy więcej wody niż trawniki, a to 
ochrona przed podtopieniami i ra-
tunek w czasie suszy.

Kolorowo i naturalnie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Starogard 2030 rozpoczęło w tym roku projekt „Bioróżnorodność w mieście 
ze Starwikiem”.

Podczas godzinnej pracy kosiar-
ka emituje hałas o natężeniu 90dB 
i bardzo dużo niebezpiecznych spa-
lin. W jednym sezonie trawniki wy-
magają koszenia około 20 razy, łąka 
tylko dwa razy. W przeciwieństwie 
do trawników łąki można kosić też 
kosą.
Łąki kwietne pięknie wyglądają bez 
nawożenia i stosowania środków 
ochrony roślin. Chemia potrzebna 
do pielęgnacji trawników zatruwa 
glebę, powietrze i wodę. Pielęgnacja 
łąki jest mniej kosztowna i znacznie 
bardziej przyjazna dla środowiska.
Na jednej łące można spotkać na-
wet 300 gatunków roślin i zwierząt. 
Łąka pomaga ocalić zapomniane 
gatunki, które gdzie indziej nie 
są mile widziane. Dlatego projekt 
STAR-WiK-u i Stowarzyszenia Sta-
rogard 2030 zakłada zaproszenie do 
udziału mieszkańców miasta. Jak 

tylko unormuje się sytuacja zwią-
zana z COVID-19 zaplanowany jest 
konkurs związany z motylówkami.
– Idąc w ślad za motylówką, która 
powstała z inicjatywy Stowarzysze-
nia 2030 na Bulwarze Diepholz ob-
sadziliśmy ogrodzenie stojącej w jej 
sąsiedztwie przepompowni ście-
ków, żeby motyle mogły się rów-
nież tam rozgościć. Już po „Zimnej 
Zośce” dotrą do nas drzewa Oxy-
tree, które urozmaicą bioroślinność 
na Oczyszczalni Ścieków. Dzięki 
ogromnym liściom rośliny te wy-
twarzają takie ilości tlenu, o których 
inne drzewa mogą tylko pomarzyć! 
System korzeniowy drzew tleno-
wych osiąga 9 m głębokości i stam-
tąd pobiera składniki odżywcze. 
Dzięki głęboko osadzonym korze-
niom, nie pobiera składników od-
żywczych z górnych warstw gleby, 
które są potrzebne innym roślinom! 
Na oczyszczalni także zaplanowali-
śmy motylówkę z udziałem kwiet-
nej łąki, którą będzie można podzi-
wiać przy wjeździe na obiekt. Na 
efekty niestety trochę poczekamy. 
W tej chwili nasiona dopiero kieł-
kują. Jeśli pogoda będzie sprzyjają-
ca, to pierwsze kwiaty będzie moż-
na podziwiać dopiero w sierpniu, 
a na pełen rozkwit możemy liczyć 
w przyszłym roku. Ta perspektywa 
nie wydaje się odległa, biorąc pod 
uwagę korzyści jakie niesie za sobą 
wysiewanie tego typu roślin – po-
wiedziała specjalistka ds. edukacji, 
promocji i wizerunku przedsiębior-
stwa STAR-WiK. 

Projekt zakłada wsparcie dla ro-
dzin z obszaru objętego rewita-

lizacją, które pragną podnieść swoje 
kompetencje społeczne i wycho-
wawcze. Nowy nabór uczestników 
SCWR potrwa do 30 czerwca br.
Program realizuje Gmina Miejska 
Starogard Gdański w partnerstwie 
z Fundacją „Dajemy dzieciom siłę”, 
Fundacją Rozwoju Edukacji i Spo-
łeczności Lokalnych „In-Fortes” 
oraz Związkiem Harcerstwa Pol-
skiego. Realizowany jest w latach 
2019-2022.
Fundacja „Dajemy dzieciom Siłę” 
zajmuje się wsparciem specjali-
stycznym i oferuje pomoc w zakre-
sie m.in.: warsztatów rozwojowych, 
konsultacji psychiatrycznych, po-
mocy prawnej.
W ramach projektu funkcjonują 

Rekrutacja do projektu
Wznowiona zostaje rekrutacja do II etapu projektu pn. 
Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Ko-
ściuszki 65. Do udziału w programie miasto zaprasza 
całe rodziny z obszaru objętego rewitalizacją. Przewi-
dywana liczba miejsc w II etapie rekrutacji wynosi 50 
osób. Dzień informacyjny dla rodzin zainteresowanych 
udziałem w projekcie odbędzie się w sobotę, 6 czerwca, 
w godz. 11:00-13:00.

dwie placówki wsparcia dziennego. 
Pierwszą prowadzi Związek Harcer-
stwa Polskiego, drugą Fundacja „In 
Fortes”. Podczas zajęć świetlico-
wych dzieci odrabiają lekcje, uczest-
niczą w warsztatach plastycznych, 
kulinarnych, teatralnych, roboty-
ki, majsterkowania, fotografii oraz 
zajęciach sportowych. Organizo-
wane są dla nich darmowe wyjścia 
do kina, wycieczki edukacyjne oraz 
obozy letnie i zimowe. W trakcie za-
jęć dzieci otrzymują ciepły posiłek.
Zgłoszeń można dokonywać w sie-
dzibie Centrum lub telefonicznie, 
pod numer tel: 881 200 480.
Zajęcia dla nowo rekrutowanej 
grupy rozpoczną się już w lipcu 
2020 r.
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PRZETARGI

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

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% VAT) w zł

wadium 
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 13/106 1.681 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 000,00   15 700,00   1 570,00   
2. 13/107 1.339 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 500,00   13 050,00   1 310,00   
3. 13/108 1.312 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 128 000,00   12 800,00   1 280,00   
4. 13/109 1.049 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 102 500,00   10 250,00   1 030,00   

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 przepi-
sami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 marca 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 lipca 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 
lipca 2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 21 lipca 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 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej (II przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 760 000,00 zł (siedemsetsześćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 76 000,00 zł (siedemdziesiątsześćtsięcyzłotych); postąpienie minimalne 7 600,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – w szczególności 
schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i usług. 
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).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 8 kwietnia 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 lipca 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 23 lipca 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 28 lipca 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (II przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 482 000,00 zł (czterystaosiemdziesiątdwatysiącezłotych); wadium w wysokości 48 200,00 zł (czterdzieściosiemtysięcydwieściezłotych); postąpienie minimalne 4 820,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy, parkingi, 
garaże, a także zabudowa usługowa.
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).
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna. Pierwszy przetarg przeprowadzono 8 kwietnia 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 lipca 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 23 lipca 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 28 lipca 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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.

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 26 maja 2020 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 224/05/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Ściegiennego - działka nr 3/46, pow. 805 m², obręb 18, KW 24988, tereny obsługi 
komunikacji – parkingi, zespoły garaży – D1.33.P3, zbycie w drodze przetargu lub zamiana nieruchomości;

2) Zarządzenie Nr 225/05/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Orlińskiego - działka nr 395/10, pow. 143 m², obręb 22, KW 51917, zbycie 
bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

3) Zarządzenie Nr 226/05/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skłodowskiej-Curie - działka nr 94/1, pow. 12 m², obręb 12, KW 24974, zbycie 
bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

4) Zarządzenie Nr 227/05/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) - 2) ul. Kręta - działka nr 187/115, pow. 893 m² i działka nr 187/116, pow. 126 m², 
obręb 5, KW 34706, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiednich nieruchomości (zakaz sytuowania zabudowy).

Dnia 2 czerwca 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 239/06/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) - 2) ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - działka nr 
457/1, pow. 85 m² i działka nr 457/2, pow. 121 m², obręb 2, KW 28928, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiednich nieruchomości mieszkaniowych.
9 czerwca 2020 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 248/06/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Wybickiego - działka nr 458/2, pow. 2 085 m², obręb 13, KW 26824, teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – C1.48.MW.1, zbycie w drodze zamiany nieruchomości, 2) Aleja Wojska Polskiego – działka nr 312/1, pow. 273 m², obręb 13, KW 24793, teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej – C1.40.MU.5, zbycie w drodze zamiany nieruchomości;

2) Zarządzenie Nr 249/06/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 4 pozycje: 1) - 4) ul. Iwaszkiewicza - działki nr: 179/157 – pow. 15 484 m², 179/158 – pow. 11 962 
m², 179/160 – pow. 8 950 m², 179/161 – pow. 15 099 m², obręb 12, KW 24974, tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej – 3.P,U, zbycie w trybie przetargu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na 
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
 Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

                Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak        



15czerwiec 2020
STAROGARDZKI RATUSZ

PRZETARGI

Zgony
1. Elżbieta Drężek l. 67
2. Grażyna Raszeja l. 67
3. Irena Wachowiak l. 97
4. Marianna Zakrzewska l. 96
5. Jan Gornowicz l. 89
6. Jan Jaeszke l. 79
7. Edmund Stosik l. 72
8. Artur Gillasamtinow l. 36
9. Stanisław Kulesza l. 84        
10. Elżbieta Mączka l. 75      

11. Bernadeta Kalinowska l. 82    
12. Tatiana Karaszewska l. 62        
13. Wojciech Grelewicz l. 62      
14. Edmund Zielinski l. 70     
15. Leszek Laskowski l. 61      
16. Zdzisław Białkowski l. 67     
17. Kazimierz Kolasiński l. 73    
18. Juliusz Kucharski l. 84     
19. Karolina Witkowska l. 31    
20. Henryk Przechowski l. 83     

21. Irena Kowalczyk l. 87     
22. Kazimierz Markiewicz l. 67   
23. Renata Ronowska l. 85   
24. Remigiusz Gajkowski l. 49 
25. Piotr Skierka l. 68  
26. Zofia Żukowska l. 74   
27. Jan Stankiewicz l. 69  
28. Roman Tyda l. 72    
29. Henryk Mendzech l. 78  
30. Janusz Gemski l. 53 
31. Edward Zając l. 78  
32. Krzysztof Zieliński l. 53  

33. Zenon Radka l. 61 
34. Teresa Rozkwitalska l. 90 
35. Sławomira Głodowska l. 49 
36. Helena Wojciechowska l. 81 
37. Jerzy Szczygieł l. 61  
38. Jadwiga Majewska l. 86  
39. Bolesław Czarnecki l. 83 
40. Jan Tworek l. 68  
41. Stanisław Weiss l. 85 
42. Władysław Chrąchol l. 76 
43. Zygmunt Szarafin l. 82  
44. Jadwiga Petka l. 85  

45. Henryk Czeplin l. 72 
46. Jan Burczyk l. 84
47. Szczepan Mistelski l. 72 
48. Jan Czarnotta l. 79 
49. Franciszka Rucińska l. 92 
50. Zdzisława Rogaczewska l. 57 
51. Janusz Litwiński l. 56 
52. Irena Dubiela l. 90 
53. Edward Potulski l. 73 
54. Zofia Błażyńska l. 72 
55. Jadwiga Przybylska l. 73 
56. Józef Belicki l. 93 

 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp. Nr działki / ulica Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 

(zawiera 23%VAT)
wadium  w zł postąpienie minimal-

ne w zł
1 2 3 4 5 6 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
M. Niemojewskiego 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 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 prze-
pisami 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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 22 kwietnia 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 lipca 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 2 lipca 
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 przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 7 lipca 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.




