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WOR.0012.5.4.6.2011                                                                        Tczew, dnia 19.10.2011 r. 

 
 

PROTOKÓŁ NR 9 /2011 
 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Tczewie 
 dnia  17 października 2011 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła radna BoŜena Chylicka - Przewodnicząca Komisji 

Polityki Społecznej.  

 

Na posiedzeniu obecni byli radni członkowie  Komisji Polityki Społecznej wg listy 

obecności: 

 

1. GraŜyna Antczak 

2. BoŜena Chylicka 

3. Piotr Kajzer 

4. Krzysztof Korda 

5. Bartłomiej Kulas 

6. Piotr Popielarczyk 

7. Gertruda Pierzynowska 

 

Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych i zaproszonych gości 

/według listy obecności/  i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM. 

2. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2011. 

3. Świetlice środowiskowe na terenie miasta, stan i zapotrzebowanie. 

      4.   Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji. 
 

Radni przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 
za -7 jednogłośnie 

 

Ad.1. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM. 
Ad.1.1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania Medalu „Pro 
Domo Trsovensi”. 
 
Przewodnicząca Komisji oddała głos Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mirosławowi 

Augustynowi w celu przedstawienia projektu uchwały w sprawie nadania regulaminu medalu 

„PRO DOMO TRSOVENSI”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn poinformował, Ŝe po ostatnim 

negatywnym zaopiniowaniu przez Radę Miejską  projektu uchwały w sprawie nadania 

Medalu, Kapituła Medalu  zgłosiła wniosek aby dokonać korekty i uporządkować regulamin 

nadania wyróŜnienia. Zmieniono kolejność i procedurę rozpatrywania wniosków. W obecnie 

obowiązującej uchwale wnioski kierowane były najpierw do Kapituły a następnie do Rady 

Miejskiej. W przygotowanym projekcie, wnioski o przyznanie wyróŜnienia trafiają do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, w celu dokonania sprawdzenia pod względem formalnym, 

następnie wnioski, które spełniają wymagania formalne będą przekazywane do komisji 
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stałych w celu zaopiniowania. JeŜeli  komisja stała  Rady wyda negatywną opinię o wniosku, 

wniosek ten nie zostanie dalej rozpatrywany. Wnioski spełniające wymagania formalne, będą 
przekazane do Kapituły. Kapituła podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu Medalu. Projekt 

zmiany regulaminu opracowano wspólnie z Kapitułą. 
Radna GraŜyna Antczak  spytała czy nie lepiej powołać zespół złoŜony z przedstawicieli 

klubów radnych, który rozpatrywałby wnioski o przyznanie Medalu? Wyraziła zdanie, Ŝe 

trudno będzie na komisjach dojść do konsensusu. Zaproponowała, aby złoŜone wnioski były 

przekazywane do klubów radnych, przedstawiciel klubów przedstawiałaby opinię danego 

klubu. Mimo pozytywnych opinii wszystkich komisji, o przyznaniu wyróŜnienia ostatecznie 

zdecyduje Kapituła.  

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa zauwaŜył, Ŝe moŜliwa jest taka sytuacja, w 

której Rada Miejska pozytywnie  zaopiniuje wniosek a Kapituła zdecyduje o nie przyznaniu 

Medalu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn przedstawił wnioski, które wpłynęły 

do Rady Miejskiej dotyczące nadania wyróŜnienia. Jeden z nich nie spełnia wymagań 
formalnych uchwały Rady Miejskiej  w sprawie przyznawania Medalu. Odczytał 

najwaŜniejszą proponowaną zmianę regulaminu zawartą w § 3 pkt 3 i poprosił o 

zaopiniowanie przez Komisję projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania 

Medalu „Pro Domo Trsovensi”. 

głosowanie 

za-4 /P. Kajzer, B. Chylicka, K. Korda, G. Pierzynowska/ 

przeciw-0 

wstrz.-2 /G. Antczak, B. Kulas/  

nieobecny: P. Popielarczyk 

 

Ad.1.2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2012. 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie zmian w uchwale. 
Naczelnik Wydział Spraw Społecznych BoŜena Nowopolska poinformowała, Ŝe w 

projekcie ujęto środki zaplanowane na działalność nowej świetlicy środowiskowej przy ul. 

Zamkowej. Projekt nie zawiera natomiast środków na prowadzenie półkolonii, będą one 

wprowadzone do korekty budŜetu miasta w marcu 2012 r. 

Przewodnicząca Komisji spytała kto będzie prowadził nową świetlicę? 
Naczelnik Wydział Spraw Społecznych BoŜena Nowopolska odpowiedziała, Ŝe w 

listopadzie br. zostanie ogłoszony konkurs ofert w celu wyłonienia podmiotu, z którym 

zostanie zawarta umowa o prowadzenie świetlicy. 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa poinformował, Ŝe 22 listopada br. wejdzie w 

Ŝycie uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia limitu zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu, 

środki pozyskane za wydanie zezwoleń zwiększą budŜet. 

Radna GraŜyna Antczak  zwróciła uwagę, Ŝe organizacje pozarządowe składają wnioski o 

przyznanie grantów na przyszły rok, uniemoŜliwia to zwiększenie przyznanych środków.  

MoŜna zwiększyć budŜet na zadania, na które nie ogłasza się konkursu. Zwróciła uwagę, Ŝe 

dochodzą dodatkowe zadania, zwiększają się koszty w wyniku wzrostu cen mediów, 

Ŝywności, płac a wciąŜ obowiązują te same stawki. Przedstawiła pomysł wykorzystania 

świetlicy przy ul. Zamkowej, polegający na objęciu opieką dzieci w wieku przedszkolnym w 

godzinach przedpołudniowych, natomiast dzieci w wieku szkolnym po południu. Spytała 

jakie jest zapotrzebowanie na miejsca w świetlicy dla dzieci młodszych na Starym Mieście? 

Kierownik MOPS w Tczewie Adam Urban stwierdził, ze jest to bardzo dobry pomysł, 

którego realizacja moŜe przynieść wiele korzyści. Im wcześniej dzieci uczęszczające do 

świetlicy będą miały właściwe wzorce, tym łatwiej jest im je przyswoić. Prowadzący 
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świetlicą przy ul. Kopernika złoŜyli wniosek o dotację na objęcie opieką 30 dzieci, obecnie 

jest zapotrzebowanie na 35 miejsc. 

Radna GraŜyna Antczak  zwróciła się do Prezydenta Drewy o rozwaŜenie moŜliwości 

wykorzystania świetlicy przy ul. Zamkowej dla dzieci w  wieku przedszkolnym. 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa przypomniał, Ŝe nadal funkcjonuje klub 

Akwarelka przy ul. Kościelnej, nie wiadomo obecnie czy będzie kontynuacja jego 

działalności, jeŜeli zostanie zamknięty, to rozwaŜy się wykorzystanie świetlicy przy ul. 

Zamkowej. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 

 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 

mieście Tczewie na rok 2012. 

 

 

głosowanie 

za-6 / jednogłośnie/  

nieobecny P. Popielarczyk 

     
Ad.1.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej 
Tczew z podmiotami prowadzącymi  działalność poŜytku publicznego na rok 2012. 
Przewodnicząca Komisji przypomniała, Ŝe radni otrzymali projekt i poprosiła o wypowiedzi 

na jego temat. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 

Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi  działalność poŜytku publicznego na 

rok 2012. 

głosowanie 

za-6 / jednogłośnie/  

nieobecny P. Popielarczyk 

 
Ad.1.4. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego. 
Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa  zgłosił poprawkę do projektu uchwały 

polegającą na zmianie wysokości, ze względu oszczędności, środków zaplanowanych na 

zadanie z 70.000 zł na 50.000 zł. 

Radna GraŜyna Antczak  spytała czy jest to kwota szacunkowa, czy dokonuje się zapłaty za 

wykonane usługi. 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa  odpowiedział, Ŝe umowa przewiduje opłatę za 

obsługę klientów izby wytrzeźwień i za gotowość do świadczenia usługi. Jest to kwota 

szacunkowa, niewykorzystana wraca do budŜetu. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 
 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego, 

łącznie z poprawką w § 1 pkt 2 zmieniającą wielkość kwoty przeznaczonej na wykonanie 

zadania z 70.000 zł na 50.000 zł. 

 

głosowanie 

za-6 / jednogłośnie/  

nieobecna G. Pierzynowska 

 
Ad.2. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2011”. 
Przewodnicząca Komisji przypomniała, Ŝe radni otrzymali przygotowany materiał, poprosiła 

o zadawanie pytań.  
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Radni nie zgłosili uwag i opinii. 

Przewodnicząca Komisji sformułowała następujący wniosek: 

Komisja zapoznała się z Informacją z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2011”. 

 
Ad.3. Świetlice środowiskowe na terenie miasta, stan i zapotrzebowanie. 
Przewodnicząca Komisji odczytała wykaz świetlic środowiskowych działających na terenie 

Tczewa. Poprosiła zaproszonych przedstawicieli świetlic środowiskowych o przedstawienie  

działalności świetlic. 

Kierownik MOPS w Tczewie Adam Urban poinformował, Ŝe obecnie w świetlicy przy ul. 

Kopernika jest objętych opieką 35 dzieci, przedstawił godziny pracy świetlicy i wiek 

uczęszczających tam dzieci. Poinformował, Ŝe prowadzący świetlicę podejmują działania 

mające na celu włączenie rodziców w proces wychowania. Między innym wprowadza się 
kurs skierowany do rodziców „Szkoła dla rodziców”. Celem działania świetlicy jest ochrona 

dzieci pod względem socjalnym, działania terapeutyczne, praca z rodziną dzieci na świetlicy i 

obserwacja zachowań rodziców. Uczęszczanie dzieci do świetlicy jest okazją do nawiązania 

współpracy z rodzicami, wyrównuje poziom edukacyjny dzieci w celu podjęcia nauki w 

oddziale przedszkolnym „zerówce”. Przebadano wszystkie dzieci pod względem 

logopedycznym, 80-90% z nich wymaga pomocy logopedy, 6 dzieci zostało objętych taką 
pomocą, dwa razy w miesiącu. Dzieci pracowały przez 6 miesięcy z logopedą w 

logopedycznym programie internetowym. Praca z logopedą wymaga dodatkowych kosztów. 

Poinformował, Ŝe w świetlicy prowadzony jest projekt „Od przedszkola do seniora”, 

polegający na obecności w zajęciach osób starszych, które opiekują się dziećmi, uczestniczą 
w zabawach, poprzez to dzieci uczą się  szacunku się  do innych osób. RozwaŜa się 
rozszerzenie tej formy działalności. 

Przewodnicząca Komisji spytała czy świetlica przy ul. Kopernika to jedyna , która zajmuje 

się dziećmi w wieku przedszkolnym? 

Kierownik MOPS w Tczewie Adam Urban odpowiedział, Ŝe świetlica przy ul. 

Niepodległości działa w  systemie dwóch grup wiekowych, zauwaŜył, Ŝe nadal pozostaje 

grupa dzieci, które naleŜałoby objąć opieką. 
Przewodnicząca Komisji spytała kiedy zostanie otwarta świetlica przy ul. Zamkowej? 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa  odpowiedział, Ŝe prawdopodobnie w styczniu 

przyszłego roku. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Prezesa Klubu Abstynenta „Sambor” o przedstawienie 

działalności. 

Prezes Tczewskiego Klubu Abstynenta „Sambor” Andrzej Netkowski poinformował, Ŝe 

Stowarzyszenie prowadzi świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Orzeszkowej, przy ul. świrki i 

ul. Spółdzielczej oraz klub młodzieŜowy na Osiedlu Staszica. Świetlice pracują w godzinach 

od 12.00 do 17.00, Klub od godz. 15.00 do 20.00, planuje się zmianę godzin pracy Klubu. W 

grupach jest od 20 do 24 dzieci. Podpisywane są kontrakty z rodzicami.  Nie wszystkie dzieci 

kwalifikują się i uczęszczają do świetlic prowadzonych przez MOPS. Nie wszyscy rodzice 

zgadzają się na uczęszczanie dzieci do świetlic. Celem pracy prowadzących świetlice jest 

pomoc dzieciom w wieku szkolnym i młodzieŜy gimnazjalnej w podejmowaniu decyzji w 

późniejszym dorosłym Ŝyciu. Program pracy polega równieŜ na ograniczeniu wpływu dzieci 

trudnych  np. po wyrokach sądów, na pozostałe dzieci. Wychowawcy posiadają dodatkowe 

specjalności w tym logopedyczne, psychologiczne. ZauwaŜył, Ŝe ze względu na wzrost 

kosztów wiele świetlic na terenie kraju zakończyło działalność. Dodał, Ŝe w związku z 

podwyŜszeniem płacy minimalnej, działalność świetlic pod względem finansowym staje się 
coraz trudniejsza. Podał, Ŝe z wypoczynku letniego korzystało 53 dzieci. Przedstawił 

najnowsze zakupy materiałów edukacyjnych dokonane dla świetlic. Od 21 października br. 

rozpocznie się program dotyczący przemocy w rodzinie. Wyraził zdanie, Ŝe otwarcie 

świetlicy przy ul. Zamkowej będzie bardzo korzystne. Zaproponował łączenie zadań. 
Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa  odpowiedział, Ŝe nie przewiduje się 
moŜliwości łączenia zadań. 
Przewodnicząca Komisji potwierdziła, Ŝe obecnie trzeba osobno występować o dotacje na 



 5 

poszczególne zadania i osobno je rozliczać. Spytała czy wszystkie dzieci potrzebujące 

pomocy są nią objęte? 

Prezes Tczewskiego Klubu Abstynenta „Sambor” Andrzej Nietkowski odpowiedział, Ŝe 

przyjmowani są wszyscy, którzy się zgłoszą. 
Caritas Diecezji Pelplińskiej Świetlica środowiskowa przy ul. Rokickiej 1 GraŜyna 
Antczak poinformowała, Ŝe do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku od 6 lat, w tym wieku 

jest to najbardziej korzystne i potrzebne, dzieci starsze trudniej dostosowują się do reguł 

obowiązujących w świetlicach. Obecnie w świetlicy przebywa 29 dzieci, 1 dziecko oczekuje 

w kolejce  na przyjęcie. W przypadkach zgłoszenia do świetlicy dziecka przez MOPS lub 

kuratora sądowego, dzieci są przyjmowane. Wsparcie otrzymują nie tylko  rodziny 

patologiczne, niewydolne lecz równieŜ matki samotnie wychowujące dzieci. Dzieci otrzymują 
róŜnorodną pomoc, zatrudniona jest osoba znająca język angielski, dzieci uczęszczają na 

zajęcia na basen. Dzieci otrzymują obiad i kolację, jest to moŜliwe dzięki pomocy sponsorów. 

Wychowankowie podzieleni są na dwie grupy wiekowe. Najtrudniejszą sprawą jest 

współpraca z rodzicami. Wymaga się od rodziców, Ŝeby przyprowadzali i odprowadzali 

dzieci, zgłasza się potrzebę wypełniania wobec dzieci podstawowych obowiązków. 

Współpraca z MOPS i kuratorem układa się bardzo dobrze. Świetlica jest wyposaŜona w 

komputery i pomoce dydaktyczne. Środki pozyskane z Urzędu Miejskiego pokrywają  około 

50% wysokości wydatków świetlicy.  

 
Ad.4. Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji. 
Ad.4.1. Pismo WSS.8031.10.2011  z dnia 23.09.2011 r. dotyczące szkolenia z zakresu 
ustawy o wspieraniu rodziny. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe 3 października w Urzędzie Miejskim odbyło się 
szkolenie na temat wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wyraziła zdanie, Ŝe materiały przygotowane na szkolenie  w sposób bardzo przejrzysty 

prezentowały ustawę. 
Ad.4.2. Pismo WSS.8031.12.2011  z dnia 05.10.2011 r. w sprawie wytypowania badań do 
programów profilaktyki zdrowotnej. 
Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa  przekazał, Ŝe badanie wad postawy będzie 

finansowane przez NFZ, więc zmieni się kwota przeznaczona na badania. Poinformował o 

propozycji Starosty Tczewskiego  wspólnego realizowania wybranych programów 

zdrowotnych w 2012 roku. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe badanie w kierunku wykrywania raka prostaty i 

cukrzycy są obecnie bardzo łatwo dostępne. 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych BoŜena Nowopolska poinformowała, Ŝe według 

Urzędu marszałkowskiego badanie RTG nie jest badaniem profilaktycznym, jednak jest 

bardzo skuteczne w wykrywaniu gruźlicy. 

Radny Krzysztof  Korda przypomniał, Ŝe zwiększa się ilość osób chorujących na gruźlicę, a 

mieszkańcy miasta są przyzwyczajeni do moŜliwości wykonania bezpłatnych badań. Spytał w 

jaki sposób moŜna by zrealizować program badań w kierunku wykrywania cukrzycy. 

Radna GraŜyna Antczak odpowiedziała, Ŝe obecnie badanie jest tanie, jest w programie 

NFZ.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 
 

W odpowiedzi na pismo WSS.803.12.2011 z dnia 05.10.2011 r. w sprawie wytypowania 

badań do realizacji w ramach programów profilaktyki zdrowotnej, Komisja wnosi o 

wykorzystanie środków w wysokości 40.000 zł przeznaczonych na profilaktykę zdrowotną na 

przeprowadzenie: 

-badań RTG klatki piersiowej, 

-szczepień ochronnych przeciw grypie.  

głosowanie 

za-5 / jednogłośnie/  

nieobecni: G. Pierzynowska, P. Popielarczyk 
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Ad.4.3. Pismo SM.0643.2322.2011.RW  z dnia 08.10.2011 r., informacja o działaniach 
StraŜy Miejskiej w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących utrzymania psów. 
Przewodnicząca Komisji odczytała informację. 
Komisja przyjęła pismo do wiadomości. 

 

Ad.4.4. Pismo do Starosty Tczewskiego w sprawie  przesłania kopii wniosku 
Kommunalsrvice Vornkahl Polska Sp. z o.o. o zmianę decyzji dotyczącej działalności w 
zakresie odzysku odpadów. 
Przewodnicząca Komisji poinformował, Ŝe wysłano do Starosty prośbę o udostępnienie 

kopii wniosku  Spółki, brak jest obecnie odpowiedzi. 

Ad.4.5. Wolne wnioski. 

Radny Bartłomiej Kulas spytał w jaki sposób będzie udzielana pomoc bezdomnym w okresie 

zimy, w związku z tym , Ŝe nie planuje się otwarcia noclegowni? 

Zastępca Prezydenta Miasta Zenon Drewa  poinformował, Ŝe bezdomnym na terenie miasta 

moŜna podzielić na trzy  grupy; 

- bezdomnych wyraŜających wolę przebywania w ośrodkach, 

-bezdomnych , których obejmuje się pomocą materialną, higieniczną , socjalną, 
- bezdomnych pijących alkohol. Urząd Miejski posiada listę osób bezdomnych łącznie z 

lokalizacją miejsca przebywania. W listopadzie MOPS będzie organizował objazdy miejsc 

przebywania bezdomnych w celu ustalenia liczby osób przebywających na terenie miasta i 

udzielania informacji o moŜliwości skorzystania z pomocy. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad,  Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 

18.00. 

 
          

Sporządziła:                                                                                     
Barbara Domaros                                                                   
 


