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dla przedsiębiorców2

Przygotowujemy miejskie inwestycje
Bartosz Gondek

„Bussines as usual”. Takie 
hasło wieszali podczas 
wojny w swoich sklepach 

mieszkańcy Londynu. Nie inaczej jest 
w pruszczańskim magistracie. Jesteśmy 
gotowi na kolejne miejskie inwestycje, 
które wystartują natychmiast, jak tylko 
unormuje się sytuacja w kraju.

Jak tylko będzie to możliwe, rozpocz-
niemy rozbudowę budynku Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Prusz-
czu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 
34. Kwota umowy to 1,6 miliona złotych.

261 942 złotych kosztować będzie 
urządzenie górki saneczkowej przy ulicy 
Cyprysowej wraz z otoczeniem. 

715 000 złotych to kwota, którą za-
bezpieczyliśmy na utwardzenie terenu 
przy garażach na ul. Obrońców Wybrze-
ża – Etap II. Kosztem 430 378 złotych 
przebudujemy także ulicę Kowalską.

Już wkrótce znane będą także szcze-
góły największej tegorocznej inwesty-
cji w mieście – wycenianej na ponad 
8 milionów złotych przebudowy ulicy 

Skalskiego. Przebudowa realizowana 
będzie w ramach projektu rozbudowy 
węzłów integracyjnych Pruszcz Gdań-
ski, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami 
dojazdowymi. Zadanie nr 5: Przebudowa 
ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim, 
to element sieci 26 tego typu obiektów 
realizowanych na Pomorzu w ramach 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- 
Gdynia-Sopot. Wartość wszystkich 
węzłów to ponad 693 mln zł, z czego 
dofinansowanie z Unii Europejskiej  
to 285 mln zł.
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Wystartował Budżet Obywatelski 
Miasta Pruszcz Gdański na 2021 r.

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel zaprasza  
do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2021. Wspólnie zdecydujmy na co 

wydamy 600 tys. zł!
W ramach bieżących konsultacji zgłoszone mogą zostać pomy-
sły o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł,  
zatem do realizacji na przyszły rok mogą zostać przyjęte, co najmniej  
4 różne działania.
Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów! W obecnej sytuacji, szcze-
gólnie zachęcamy do zgłaszania projektów online.
Szczegóły dotyczące zasad, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie nie-
zbędne informacje znajdują się na stronie: www.bo.pruszcz-gdanski.pl. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem  
e-mail: bo@pruszcz-gdanski.pl.

L.p. Imię i nazwisko  Adres e-mail
1. Paweł Badziąg p.badziag@pruszcz-gdanski.pl
2. Adam Bodo a.bodo@pruszcz-gdanski.pl
3. Bartłomiej Chrząszcz b.chrzaszcz@pruszcz-gdanski.pl
4. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska m.czarnecka@pruszcz-gdanski.pl
5. Adrian Czarnecki a.czarnecki@pruszcz-gdanski.pl
6. Ireneusz Czernecki i.czernecki@pruszcz-gdanski.pl
7. Marta Jankowska m.jankowska@pruszcz-gdanski.pl
8. Piotr Kaliński p.kalinski@pruszcz-gdanski.pl
9. Jerzy Kłys j.klys@pruszcz-gdanski.pl

10. Marek Krawyciński m.krawycinski@pruszcz-gdanski.pl
11. Krzysztof Lisowski k.lisowski@pruszcz-gdanski.pl
12. Robert Nowicki r.nowicki@pruszcz-gdanski.pl
13. Danuta Olech d.olech@pruszcz-gdanski.pl
14. Leszek Parzymies l.parzymies@pruszcz-gdanski.pl
15. Jan Sabała j.sabala@pruszcz-gdanski.pl
16. Ireneusz Szweda i.szweda@pruszcz-gdanski.pl
17. Andrzej Ślusarczyk a.slusarczyk@pruszcz-gdanski.pl
18. Roman Trembacz r.trembacz@pruszcz-gdanski.pl
19. Bartłomiej Troka b.troka@pruszcz-gdanski.pl
20. Jakub Walaszczyk j.walaszczyk@pruszcz-gdanski.pl
21. Szymon Zander s.zander@pruszcz-gdanski.pl

Odwołane dyżury Radnych Miasta

Szanowni Państwo!
Informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją 
związaną z ryzykiem występowania wirusa 
SARS-CoV-2, wszystkie dyżury Radnych 
zostały czasowo odwołane. Wszelkiego ro-
dzaju wnioski, kierowane do Radnych, przyj-
mowane będą tylko drogą elektroniczną, na 
wskazane obok adresy e-mailowe:

Informacja dla przedsiębiorców
Szanowni Państwo!

W związku z epidemią koronawirusa, wielu pruszczań-
skich przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. 
Działania, które mają na celu ochronę naszego życia 
i zdrowia, mocno oddziałują na sytuację lokalnych firm. 
Wielu przedsiębiorców rozważa zawieszenie lub zamknię-
cie działalności. Niektóre branże całkowicie zaprzestały 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy przedsiębiorca jest dla nas ważny. To Państwo 
tworzycie miejsca pracy, to z waszych dochodów budujemy 
drogi, utrzymujemy pruszczańskie szkoły i zapewniamy 
pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

W tym trudnym momencie chciałbym udzielić Państwu 
wsparcia i zachęcić do składania wniosków, obejmują-
cych w zakresie podatków lokalnych, w tym podatku 
od nieruchomości:

1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie 
zapłaty podatku na raty,

2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatko-
wych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych mogą 
się Państwo ubiegać o:

1. odroczenie terminu spłaty całości lub części należności,
2. rozłożenie płatności całości lub części należności 

na raty,
3. umorzenie należności w całości lub w części.

Możecie Państwo liczyć na moją przychylność w roz-
patrywaniu składanych wniosków. W wyjątkowych wy-
padkach, po spełnieniu ustawowych wymogów, będę 
podejmował indywidualne decyzje o umorzeniu należności.

Wspólnie przetrwajmy ten trudny czas.
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

Janusz Wróbel

Wszelkich informacji udziela: 
• Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, pod  

nr telefonu: 601 444 919, 58 775 99 26, 58 775 99 29.
Wzory druków dostępne są na stronach:
• http://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/483/pomoc-publiczna-formu-

larze-i-oswiadczenia
• http://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/482/ulgi-w-splacie-zobowiazan-

-cywilnoprawnych
Wniosek winien być uzasadniony ważnym interesem podatnika/dłużnika 
lub interesem publicznym. Konieczne jest złożenie odpowiednich oświad-
czeń dotyczących pomocy publicznej. Do udzielania ulg w należnościach 
podatkowych i cywilnoprawnych stosowane są odrębne procedury.
Wnioski można składać:
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz 

Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrytki e-puap: 

/5sl0jcb52x/SkrytkaESP
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Węzły integracyjne - oszczędzisz 11 dni w skali roku 
Adam Moczulski

Dzięki realizacji projektu „Budowa węzłów integracyj-
nych” powstają 3 węzły przesiadkowe przy dworcach 
w Pszczółkach, Cieplewie i Pruszczu Gdańskim. 

W tych miejscach mieszkańcy już teraz mogą zostawić 
rower lub samochód i wyruszyć w dalszą podróż pociągiem. 
Na parkingach typu Park & Ride powstało ponad 200 miejsc 
parkingowych i ponad 150 miejsc postojowych dla rowerów. 
Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 
oraz Powiatu Gdańskiego mogą szybciej dojeżdżać do pracy 
w Trójmieście. Osoba dojeżdżająca codziennie pociągiem 
z Pszczółek do Gdańska i z powrotem oszczędza 11 dni (tyle 
rocznie stoi w korku) oraz 7 000 zł w skali roku.

Węzły integracyjne to największy z projektów na jaki uda-
ło się pozyskać środki unijne w 2017 roku. Jesteśmy liderem 
przedsięwzięcia, realizowanego na terenie 5 samorządów: Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy 
Pszczółki, Gminy Trąbki Wielkie oraz Powiatu Gdańskiego. 
Wartość całego projektu wynosi ponad 41 mln zł. Dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej wynosi blisko 25 mln zł. 

Na projekt składają się 3 węzły transportowe na terenie 
powiatu gdańskiego, obejmujące budowę i przebudowę infra-
struktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, 
miejsc parkingowych). W projekcie zaplanowano realizację  
23 zadań inwestycyjnych z czego 12 zadań dotyczy Miasta 
Pruszcz Gdański m.in.: budowa parkingu przy ul. Dworcowej 
typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów oraz 
budowa ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych w różnych 
częściach miasta. Pozostałe inwestycje realizowane są przez  
samorządy partnerskie: Gminę Pszczółki, Gminę Pruszcz Gdań-
ski, Powiat Gdański oraz Gminę Trąbki Wielkie.

Idea tego projektu jest prosta. Na terenie Pruszcza Gdańskiego 
oraz sąsiadujących samorządów remontujemy i budujemy: drogi, 
ścieżki rowerowe, chodniki, tak aby osoby przemieszczające 
się np. do pracy, szkoły, lekarza miały łatwy dojazd różnymi 
środkami komunikacji do miast. Jeśli ktoś podróżuje dalej, ma 
możliwość zmiany środka transportu. Samochód, skuter albo 
rower można zostawić na parkingu przy dworcu PKP i w dalszą 
drogę wyruszyć pociągiem. Suma wszystkich zrealizowanych 
odcinków, a jest ich w całym projekcie 23 sprawi, że komu-
nikacja w Pruszczu Gdańskim i okolicznych gminach odbywa 
się sprawniej.

Węzły w Pszczółkach, Cieplewie i Pruszczu Gdańskim  
są jednym z 26 tego typu obiektów realizowanych na Pomorzu 
w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Wartość wszystkich węzłów to ponad 693 mln zł, z czego  
dofinansowanie z Unii Europejskiej to 285 mln zł.  

Ścieżka pieszo-rowerowa przy Strudze Gęś

Ciąg pieszo–rowerowy ul. Olszewskiego

Park & Ride przy Dworcu PKP

Deptak od ulicy Skalskiego do dworca PKP

Kładka przy ulicy Zastawnej
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Jubileusze

W pierwszym kwartale 2020 roku pięć mieszkanek 
Pruszcza Gdańskiego świętowało wyjątkowe jubi-
leusze swoich urodzin. Wśród osób, które złożyły 

im urodzinowe życzenia byli Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
Janusz Wróbel, Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdańskiego  
ds. społecznych Jerzy Kulka oraz Przewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska. 

Jubileusz 50-lecia małżeństwa Katarzyna i Wiesław Szydłowscy

Jubileusz 50-lecia małżeństwa Eugenia i Bogusław Frydrych Jubileusz 50-lecia małżeństwa Krystyna i Zygmunt Rząd

90-te urodziny Pani Haliny Zagorzyckiej 97 urodziny Pani Marianny Jeremiejczyk

103 urodziny Pani Antoniny Guga 90-te urodziny Pani Stanisławy Klawikowskiej

90-te urodziny Pani Kazimiery Szaniawskiej

W tym czasie świętowaliśmy także trzy inne jubileusze. 
Były to jubileusze 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 
Uroczystości te tradycyjnie odbywają się w sali Urzędu Stanu 
Cywilnego w Pruszczu Gdańskim. Oprócz serdecznych gra-
tulacji i życzeń od władz miasta, Jubilaci otrzymali medale  
za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane im przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej w dowód uznania i szacunku za trwałe  
oraz szczęśliwe małżeństwo.
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Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszy-
mi informacjami dotyczącymi funkcjonowania 
pruszczańskich szkół, przedszkoli i żłobków w tym 

trudnym dla wszystkich okresie. Poszczególne zagadnienia 
omawia Zastępca Burmistrza ds. społecznych Jerzy Kulka.

Nauka na odległość
Rozprzestrzeniający się koronawirus wpływa również na 

działalność miejskich jednostek organizacyjnych, w tym szkół, 
przedszkoli i żłobków. Jak wiadomo, w czasie ograniczenia funk-
cjonowania szkół, nauka powinna być realizowana na odległość. 
Stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim nowe regulacje 
prawne nakładają na dyrektorów szereg zadań, powodujących 
konieczność całkowitego przeorganizowania pracy jednostek 
oświatowych. Nie jest to łatwe, chociażby z uwagi na wielkość 
pruszczańskich placówek, czyli liczebność zatrudnionej kadry 
oraz uczniów. Pomimo pojawiających się problemów, np. zgła-
szane przeciążenia niektórych platform e-learningowych, czy 
dzienników elektronicznych, dyrektorzy zapewnili mnie o swojej 
gotowości i przygotowaniu do nauczania na odległość. Nadzór 
pedagogiczny nad kształceniem w formule „zdalnej” sprawuje 
Pomorska Kurator Oświaty, m.in. czuwając nad właściwym 
obciążeniem uczniów zlecanymi zadaniami. Liczę więc na to, 
że po trudnym dla wszystkich „początku”, uda się wypracować 
takie rozwiązania, które będą w jak najmniejszym stopniu 
uciążliwe dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Wierzę, 
że w tej nowej dla nas rzeczywistości, mimo niedogodności, 
znajdziemy równowagę.

Rekrutacja

Biorąc pod uwagę ryzyko zarażenia koronawirusem, nieco 
zmodyfikowany został harmonogram rekrutacji do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych. Pozytywne jest to, że termin składania przez rodziców 
wniosków upłynął 13 marca 2020 r. Teraz jest czas na prace 
członków komisji rekrutacyjnych i sprawdzanie dokumentacji. 
Cały proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu 
elektronicznego, co - szczególnie w obecnej sytuacji - jest bardzo 
pomocne. Zgodnie z nowym harmonogramem 30 kwietnia 2020 r. 
powinno nastąpić podanie do publicznej wiadomości list dzieci 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych 
placówek wychowania przedszkolnego. Jeżeli stan zagrożenia 
epidemicznego wymusi na nas kolejne zmiany terminów, czy 
zasad rekrutacji, będziemy o tym Państwa na bieżąco informować 
- za pośrednictwem strony internetowej Miasta oraz aplikacji 
do rekrutacji FORMICO.

Opłaty za przedszkola i żłobki

Miesięczna opłata za pobyt w Miejskim Żłobku „Króla Ma-
ciusia”, prowadzonym przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, 
wynosi co do zasady 300 zł za miesiąc, opłata za wyżywienie 
z kolei – 11 zł dziennie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację 
zagrożenia epidemicznego i związane z nią czasowe ograni-
czenie funkcjonowania m.in. instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, ww. opłaty w publicznym żłobku zostaną 
odpowiednio pomniejszone. W konsekwencji rodzice zapłacą 
wyłącznie za dni faktycznego korzystania z usług miejskiego 
żłobka. O wysokości opłat pobieranych od rodziców w żłobkach 
niepublicznych natomiast, decydują wyłącznie prowadzący  
te placówki prywatni przedsiębiorcy. Tym samym tut. Urząd nie 
ma żadnych instrumentów prawnych ingerencji w kształtowanie 
wzajemnych zobowiązań pomiędzy rodzicami a komercyjnymi 
podmiotami prowadzącymi niepubliczne żłobki. Podobne zasa-
dy pobierania opłat obowiązują w przedszkolach. Najprościej 
mówiąc - w placówkach publicznych rodzice powinni zapłacić 
za faktyczny czas pobytu dzieci oraz za skonsumowane przez 
te dzieci posiłki. Właściciele przedszkoli niepublicznych z kolei 
samodzielnie określają warunki świadczonych usług, w tym 
zasady odpłatności, w umowach zawartych z rodzicami.

Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych

Gmina Miejska Pruszcz Gdański, jak każda jednostka samo-
rządu terytorialnego (JST) dotująca m.in. przedszkola niepublicz-
ne, zobowiązana jest stosować obowiązujące przepisy prawa. 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych organ 
dotujący dofinansowuje realizację zadań placówek wychowania 
przedszkolnego, w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, 
w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Tym 
samym prowadzone przez osoby prawne niebędące JST oraz 
osoby fizyczne, niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego 
ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75%, tzw. podsta-
wowej kwoty dotacji. W myśl przywołanej ustawy dotacje mogą 
być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących 
placówki wychowania przedszkolnego, obejmujących każdy 
wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola, w tym. 
m.in. wynagrodzenia. O przeznaczeniu dotacji otrzymanej od 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański decyduje organ prowadzący 
daną placówkę. Organ dotujący natomiast, w ramach posiadanych 
kompetencji, może kontrolować prawidłowość pobrania i wyko-
rzystania udzielonej dotacji. W okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalanie wysokości 
oraz przekazywanie z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, odbywa się na 
dotychczasowych zasadach.

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości  
dotyczące poruszanych w tym artykule zagadnień, 

zapraszam do kontaktu z pracownikami  
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu  

pod nr tel. +48 58 775 99 79,  
+48 58 775 99 70, +48 58 775 99 72  

lub na e-mail: oswiata@pruszcz-gdanski.pl.

Szkoły, przedszkola i żłobki w stanie epidemii
Jerzy Kulka

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Jerzy Kulka
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Moje podatki budują Moje Miasto  - Pruszcz Gdański!
Janina Wilkos-Gad

Wmarcu 2020 r. ruszyła lote-
ria PIT, w której mogą wziąć 
udział wszyscy mieszkańcy 

Miasta Pruszcz Gdański, którzy rozli-
czają podatek w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszczu Gdańskim, wskazujący 
miasto Pruszcz Gdański jako swoje 
miejsce zamieszkania.
Co trzeba zrobić, żeby zgłosić swój udział?

1. Wejdź na stronę 
https://www.pitwpruszczu.pl/

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
3. Na podany adres e-mail i telefon  

otrzymasz kod zgłoszeniowy,  
który zatrzymaj do głosowania.

Jakie są nagrody w loterii?
Nagrodami w loterii są: jeden samochód 
Toyota Yaris 2019 Hybrid e-CVT Premium 
wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem, 
opłatami rejestracyjnymi oraz zryczałto-
wanym podatkiem od nagrody oraz trzy 
hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter.
Do kiedy można zgłaszać udział w loterii?
Do dnia 5.05.2020 r. do godz. 23:59:59.

Kiedy odbędzie się losowanie?
Losowanie nagród odbędzie 

się 8 maja 2020 r. 

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe 
udziału w loterii?
W loterii może wziąć udział każda pełno-
letnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamiesz-
kała na terenie miasta Pruszcz Gdański, 
która złożyła deklarację podatkową PIT za 
2019 rok w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
czu Gdańskim i wskazała w deklaracji 
podatkowej PIT – Pruszcz Gdański jako 
miejsce zamieszkania.
Co oznacza „miejsce zamieszkania”  
w rozumieniu przepisów podatków?
Według definicji miejsce zamieszkania 
znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośro-
dek interesów życiowych” (osobistych 
i gospodarczych) danej osoby. Przy czym 
interesy osobiste rozumiane są jako po-
wiązania rodzinne, towarzyskie, aktyw-
ność społeczna, obywatelska, działalność 
polityczna w organizacjach społecznych 
etc. Natomiast ośrodek interesów go-
spodarczych oznacza przede wszystkim 
działalność zarobkową (praca, działalność 
gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, 
majątek etc.). 
Czy loteria przeznaczona jest tylko dla-
osób, które rozliczają się w Pruszczu 
Gdańskim po raz pierwszy?
Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich 
podatników rozliczających PIT za 2019 
rok w Pruszczu Gdańskim, zarówno tych, 
którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, 
jak i tych, którzy robią to od lat.

Jak złożyć deklarację PIT, aby 
wziąć udział w loterii?

Deklarację PIT za 2019 r. na-
leży złożyć w terminie i w 
sposób określony aktualnie 

obowiązującymi przepisa-
mi prawa podatkowego. 
Od dnia 15 lutego 2019 
roku na stronie www.po-
datki.gov.pl dostępne jest 
dla każdego podatnika 
zeznanie roczne PIT-37 

lub PIT-38 przygotowa-
ne przez Urząd Skarbowy. 
Więcej informacji o tej 
usłudze można uzyskać 
pod linkiem: www.podat-
ki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. 

Zeznanie podatkowe przy-

gotowane według zasad wyżej określonych 
można zaakceptować lub odrzucić. W przy-
padku odrzucenia należy analogicznie, jak 
w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia 
na właściwym formularzu i przekazać do 
Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem 
poczty. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji 
adres zamieszkania z terenu miasta Pruszcz 
Gdański oraz zachować potwierdzenie 
jej złożenia.
Płacąc podatki w mieście, w którym miesz-
kasz sprawiasz, że cześć z tych pieniędzy 
trafia do budżetu Twojego miasta. Podatek 
PIT to dla samorządu lokalnego ogromna 
część dochodów, która ma wpływ na oto-
czenie mieszkańców! Dlatego tak ważne 
jest, aby mieszkańcy płacili podatki według 
faktycznego miejsca zamieszkania.
Według ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, roczne PIT-y powin-
ny być składane w urzędzie skarbowym 
według faktycznego miejsca zamieszkania 
podatników, a dokładnie – według miejsca 
zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. 
Dlatego w tym przypadku, meldunek nie 
ma znaczenia. Znaczenie ma, że to tu 
mieszkamy i tu płacimy podatki. 
Pamiętaj więc, aby zaktualizować dane 
o miejscu swojego faktycznego zamiesz-
kania, a zapłacony podatek PIT wróci 
do Ciebie! 
Do każdej gminy trafia co rok określony 
procent podatku dochodowego. Pieniądze 
te przeznaczane są między innymi na finan-
sowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje 
w kanalizację, drogi i chodniki. Jakość 
i liczba nowych inwestycji jest uzależniona 
od udziału w podatku dochodowym, który 
stanowi jedno ze źródeł finansowania prac 
lokalnego samorządu.
W kalkulatorze dostępnym pod adresem: 
pruszczgdanski.budzetyjst.pl, można zo-
baczyć jak zapłacony podatek PIT wpływa 
na to co nas otacza. Wystarczy podać swoje 
miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, 
a kalkulator obliczy, jaką część podatku 
miasto wyda miesięcznie na poszczegól-
ne zadania.
A tymczasem, zachęcamy rozlicz PIT 
w Pruszczu Gdańskim, wskaż miasto 
Pruszcz Gdański jako miejsce zamiesz-
kania, zgłoś udział w loterii PIT i wygraj 
cenne nagrody!

Uniwersytet III Wieku On-Line
Elżbieta Urbanowicz

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Pruszczu Gdańskim nie zwal-
nia tempa! W trosce o zdrowie 

i kondycję słuchaczy przygotował zajęcia 
on-line.

Wykładowcy poszczególnych warsz-
tatów będą do Państwa dyspozycji 
w godzinach planowych zajęć. On-
-line działać będą lektoraty, zajęcia 
komputerowe, zajęcia plastyczne, ćwi-

czenia gimnastyczne, Tai-Chi. Wykła-
dowcy będą się z Państwem kontaktować  
telefonicznie i e-mailowo. Szczegó-
łowe informacje na stronie interne-
towej www.utwpruszczgdanski.pl  
i pod nr tel. +48 662 029 014.

Wraz z UTW polecamy i zapraszamy!
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Komunikat dla osób 
pobierających wypłaty świadczeń 
w kasie MOPS

W trosce o zdrowie klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pruszczu Gdańskim, prosimy wszystkich świadczeniobiorców, 
którzy do tej pory odbierali swoje świadczenia w kasie MOPS, 

o pilne podanie numerów kont, na które będzie można przelać należne kwoty. 
Numer konta przekaż:

• pocztą tradycyjną,
• przez platformę ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany),
• lub dostarcz oświadczenie, w godzinach pracy MOPS.

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 58 683 43 29,  
+48 58 692 17 10.

(red.)

Pomoc 
Psychologiczna

W związku ze stanem zagroże-
nia epidemicznego Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pruszczu Gdańskim oferuje bezpłat-
ną pomoc psychologiczną. Mogą z niej 
skorzystać mieszkańcy miasta Pruszcz 
Gdański, którzy w sytuacji zagrożenia 
COVID-19 potrzebują wsparcia w za-
kresie jw.

Konsultacje odbywają się telefonicz-
nie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00-15:00 pod numerem telefonu  
+48 606 393 091.

(red.)

Wykaz lokali gastronomicznych oferujących posiłki na wynos 
lub z dowozem

Publikujemy wykaz restauracji, 
barów, pizzerii, które mimo ogra-
niczeń działalności oferują posiłki 

z możliwością odbioru osobistego bądź 
dowozu do klienta.  

Prowadzisz lokal gastronomiczny 
w mieście Pruszcz Gdański, lub najbliż-
szych okolicach, którego działalność musi 
być obecnie ograniczona? Dostarczasz 
posiłki i napoje na wynos, w tym tak-

że z dowozem? Napisz na adres: radek.
gucwa@pruszcz-gdanski.pl Umieścimy 
informacje o Tobie na specjalnej liście 
na stronie miasta i miejskim profilu Face-
book.                                              (red.)

Wykaz lokali gastronomicznych  oferujących dowóz posiłków na terenie miasta Pruszcz Gdański

Bar „SMACZEK”
ul. Polskich Kolejarzy 27, Pruszcz Gdański
58 682 31 50
zamówienia pn - czw. 9.00 - 22.00, pt. - sb. 9.00 - 24.00,  
ndz. 9.00 - 22.00 odbiór/dowóz pn - czw. 9.00 - 22.00,  
pt. - sb. 9.00 - 24.00, ndz. 9.00 - 22.00
Bar & Restauracja FRYTAS
ul. Wojska Polskiego 12, Pruszcz Gdański
58 683 30 90
www.bar-frytas.eatbu.com
zamówienia pn - pt. 9.00 - 16.00 
odbiór/dowóz pn - pt. 9.00 - 16.00 
Bar Mleczny Stodoła
ul. Wita Stwosza 14, Pruszcz Gdański
781 822 220 
www.facebook.com/barmlecznystodola
zamówienia pn - pt. 10.00 - 18.00 
odbiór/dowóz pn - pt. 10.00 - 18.00
Bar Zacisze
ul. Powstańcow Warszawy 5, Pruszcz Gdański
58 683 53 20
www.facebook.com/bar.zacisze
zamówienia pn - ndz. 10.00 - 18.00 
odbiór/dowóz pn - ndz. 11.00 - 18.00 
Bursztyn Pizza
ul. Jana z Kolna 5/S4, Pruszcz Gdański
58 306 77 43
www.bursztynpizza.pl
zamówienia pn - ndz. 12.00 - 19.30 
odbiór/dowóz pn - ndz. 12.00 - 19.30 
Cukiernia Cremo
ul. Wita Stwosza 16/s3, Pruszcz Gdański
516 915 897, e-mail: marek@cremo.pl
www.cremo.pl
zamówienia pn. - sb. 8.00 - 20.00, ndz. tylko e-mail 
odbiór/dowóz pn - sb. 8.00 - 20.00 
Doner King Kebab Pruszcz Gdański - Bar
ul. Chopina 2, Pruszcz Gdański
662 450 260
www.www.facebook.com/king.kingkebab
zamówienia pn - so. 10.00 - 20.00, ndz. 12.00 - 20.00  
odbiór/dowóz pn - so. 10.00 - 20.00 ndz. 12.00 - 20.00 

Euro-Grill
ul. Obr. Poczty Polskiej 3, Pruszcz Gdański
506 080 717, 58 692 04 04
www.euro-grill.pl
zamówienia pn - ndz. 10.00 - 20.00 
odbiór/dowóz pn - ndz. 10.00 - 20.00 
Gruby Benek
ul. Powstańców Warszawy 2, Pruszcz Gdański
661 410 410
www.grubybenek.pl/restauracja/pruszcz-gdanski
zamówienia pn - czw. 12.00 - 21.40, pt. - ndz. 12.00 - 23.40 
odbiór/dowóz pn - czw. 12.00 - 21.40, pt. - ndz. 12.00 - 23.40
Kazoku Sushi
ul. Wojska Polskiego 14 A, Pruszcz Gdański
794 610 510
www.kazokusushi.pl
zamówienia pn. - so. 12:00 – 20:30, ndz. 12:00 – 19:30 
odbiór/dowóz pn. - so. 13:00 – 20:30, ndz. 13:00 – 19:30 
Kebab Sułtan
ul. W. Rzewuskiego 1, Pruszcz Gdański
727 688 007
www.kebab-sultan.com.pl
zamówienia pn - ndz. 11.00 - 21.00 
odbiór/dowóz pn - ndz. 11.00 - 21.00 
KFC Pruszcz Gdański
ul. Cicha 24, Pruszcz Gdański
801 464 646
www.kfc.pl/main/home/news
zamówienia pn - ndz. 10.00 - 18.00 
odbiór/dowóz pn - ndz. 11.00 - 18.00 
Pierogarnia Pruszcz
ul. Grunwaldzka 26, Pruszcz Gdański
511 516 511
www.facebook.com/PierogarniaPruszcz
zamówienia pn - ndz. 12.00 - 18.00 
odbiór/dowóz pn - ndz. 12.00 - 18.00 
Pizzeria Biesiadowo
ul. J. Kasprowicza 34A, Pruszcz Gdański
692 335 922
www.biesiadowo.pl/z-pruszcz-gdanski-kasprowicza-34a
zamówienia pn - ndz. 12.00 - 21.30 
odbiór/dowóz pn - ndz. 12.00 - 21.30 

Restauracja 3 Piece
ul. Siostry Faustyny 1, Rotmanka
507 440 233
www.trzy-piece.eatbu.com
zamówienia pn - ndz.12.00 - 19.00 
odbiór/dowóz pn - ndz.13.00 - 19.00 
Restauracja Filmowa
ul. Polskich Kolejarzy 7, Pruszcz Gdański
503 150 503 
www.filmowa.com.pl
zamówienia pn. 10.00 - 18.00, wt. - czw. 10.00 - 20.00,  
pt. 10.00 - 21.00, so. 11.00 - 21.00, ndz. 11.00 - 20.00 
odbiór/dowóz pn. 10.00 - 18.00, wt. - czw. 10.00 - 20.00, 
pt. 10.00 - 21.00, so. 11.00 - 21.00, ndz. 11.00 - 20.00 
Restauracja McDonald’s
ul. Grunwaldzka 97A, Pruszcz Gdański
784 588 065
www.mcdonalds.pl
zamówienia pn - czw. 07.00 - 23.00, pt. - ndz. 08.00 - 24.00 
odbiór w McDrive pn - czw. 07.00 - 23.00, pt. - ndz. 08.00 - 24.00 
Restauracja u Jakuba
ul. Wojska Polskiego 9, Pruszcz Gdański
58 625 25 82
www.ujakuba.eu 
zamówienia pn - so. 10.00 - 20.00, ndz. 10.00 -18.00 
odbiór/dowóz pn - so. 14.00 - 20.00, ndz. 14.00 -18.00
Restauracja Wok-Aura
ul. Korzeniowskiego 1d, Pruszcz Gdański
58 682 17 00
www.wok-aura.pl 
zamówienia pn - pt. 10.00 - 18.00, so. - ndz. 10.00 - 17.00 
odbiór/dowóz pn - pt. 11.00 - 18.00, so. - ndz. 12.00 - 17.00 
Restauracja Zawijane Bistro
ul. Jana z Kolna 1, Pruszcz Gdański
731 400 402, 58 713 91 51
www.zawijanebistro.com.pl
zamówienia pn - ndz. 12.00 - 20.30 
odbiór/dowóz pn - ndz. 12.30 - 20.30
Wyjątkowe Smaki Bistro & Cafe
ul. Strzeleckiego 3, Pruszcz Gdański
785 764 327; www.wyjatkowe-smaki.pl
zamówienia pn - pt. 10.00 - 17.30, sob. 10.00 - 18.00  
odbiór/dowóz pn - pt. 12.30 - 17.30, sob. 12.30 - 18.00
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