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PROTOKÓŁ NR 4/2015 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 kwietnia 2015 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w 
Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1. 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji radna BoŜena Chylicka. 
 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecność: 8 osób tj.:         
1. BoŜena Chylicka  
2. Bartosz Paprot 
3. Marek Byczkowski 
4. Tomasz Klimczak 
5. Mieczysław Matysiak 
6. Kazimierz Mokwa 
7. Ewa Ziółek-Radziszewska 
8. Danuta śywicka 
9. Jarosław Bartoszewski 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna BoŜena Chylicka powitała wszystkich 

przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości według listy:  

1. Adam Urban – Z-ca Prezydenta Miasta ds. społecznych 

2. Julita Jakubowska – Dyrektor MOPS w Tczewie 

3. BoŜena Nowopolska – Naczelnik WSS 

4. Sławomir Chodorowicz – pracownik MOPS Tczew 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Informacja na temat występowania przemocy w rodzinie na terenie Tczewa. 
2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
3. Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji. 

 

Pani BoŜena Chylicka zaproponowała, aby zamienić pkt 1 porządku obrad z pkt 2. 

Członkowie komisji zaakceptowali ten pomysł w głosowaniu: 8 – za /jednogłośnie/ 

Nieobecny podczas głosowania: J. Bartoszewski. 

 

Ad. 2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 

1.Uchwała w  sprawie zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  
mieszkaniowego  zasobu  Gminy Miejskiej Tczew 
 

 Przewodnicząca omówiła przyczyny uaktualnienia w/w uchwały, po czym zachęciła 

członków komisji do zadawania pytań.  

 Radni rozpoczęli dyskusję na temat osób rezygnujących z przydzielonych im lokali (§ 18 

uchwały). Przewodnicząca komisji podsumowała, iŜ obecnie na podstawie uchwały osoba 

znajdująca się na liście mieszkaniowej moŜe zrezygnować z proponowanego jej lokalu, ale 

gdy odmówi przydzielonego jej mieszkania po raz drugi, zostanie wykreślona z listy.  

 Radny M. Matysiak zapytał czy osoba znajdująca się na liście mieszkaniowej moŜe 

wybrać sobie lokal, który ma zostać jej przydzielony? Z-ca Prezydenta Miasta Pan Adam 

Urban odpowiedział, Ŝe taka sytuacja się jeszcze nie zdarzyła i raczej nie ma takiej 
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moŜliwość, by w danym czasie było dostępnych więcej mieszkań niŜ jedno do przydziału. Na 

podsumowanie Przewodnicząca Pani BoŜena Chylicka omówiła proces przyznawania 

mieszkań osobom z listy mieszkaniowej.  

 

Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały w  sprawie zasad  wynajmowania  lokali  

wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy Miejskiej Tczew w głosowaniu: 7 - 

za, wstrzymał się: M. Matysiak, nieobecny podczas głosowania: J. Bartoszewski 

 

2.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 
organizacjami pozarządowymi oraz z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom 
pozarządowym za 2014 rok 

 

Członkowie komisji zapoznali się z w/w sprawozdaniem i przyjęli je w głosowaniu:  

8 - za /jednogłośnie/ nieobecny podczas głosowania: J. Bartoszewski. 

 

3.Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar dla miasta Tczewa na lata 2011-2015  
     +  
Ad. 1. Informacja na temat występowania przemocy w rodzinie na terenie Tczewa 
 
Pani Julita Jakubowska omówiła w/w sprawozdanie m.in. takie zagadnienia jak: zadania, 

skład zespołu interdyscyplinarnego, działania interwencyjne, działania prewencyjne. 

Z uwagi na występowanie przemocy w rodzinie do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014 roku wpłynęło 177 procedur „Niebieskiej 

Karty”. Łącznie w 2014 roku Zespół prowadził 258 procedur Niebieskiej Karty. Skierowano i 

udzielono całodobowego wsparcia (poradnictwa specjalistycznego, schronienia wyŜywienia) 

2 rodzinom (3 osobom) w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Rusocinie. Prowadzony jest Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób w 

Kryzysie, (MOPS Tczew, ul. Łazienna 5), gdzie osoby doświadczające przemocy mogą 

uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego 

oraz uzyskać szczegółowych informacji na temat lokalnej bazy dla osób w kryzysie. W 2014 

roku udzielono 572 porad. 

W 2014 r. Zespół interdyscyplinarny przeprowadził następujące działania prewencyjne:  

 - Spotkanie w Forum Inicjatyw Społecznych  

 - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw   

 - Spotkanie w bibliotece szkolnej  

 - Grupa wsparcia „RAZEM BEZPIECZNIEJ” dla osób doświadczających przemocy 

 - Szkolenie kadry pedagogicznej oraz dyrekcji w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie  

 - Konferencja solidarni przeciw przemoc 

 - Konkurs plastyczny Stop Przemocy 

 - Kampania społeczna przeciw przemocy 

 

Członkowie komisji zapoznali się z w/w sprawozdaniem i przyjęli je w głosowaniu: 8 - za 

/jednogłośnie/ nieobecny podczas głosowania: J. Bartoszewski. 

 

4.Sprawozdanie z działalności MOPS w Tczewie za 2014 rok 
 

Pani Julita Jakubowska omówiła sprawozdanie z działalności MOPS, a w szczególności  

takie zagadnienia jak: 

- BudŜet MOPS 
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- Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

- Klienci systemu pomocy społecznej 

- Ustawa o świadczeniach rodzinnych 

- Zadania realizowane przez system pomocy społecznej 

- Wsparcie niematerialne 

- Działalność forum inicjatyw społecznych 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Ponadto członkowie komisji dyskutowali na tematy związane z ubóstwem i  

bezdomnością. Członkowie komisji zapoznali się z w/w sprawozdaniem i przyjęli je w 

głosowaniu: 9 - za /jednogłośnie/ 

 
5.Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Tczew za 2014 rok 
 

W/w zestawienie zostało przygotowane przez pracownika MOPS Pana Sławka 

Chodorowicza. Przewodnicząca Pani BoŜena Chylicka odczytała treść wniosków 

końcowych. Członkowie komisji zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej dla 

Gminy Miejskiej Tczew za 2014 r. i przyjęli ją w głosowaniu:9 - za /jednogłośnie/. 

 

Ad. 1. Informacja na temat występowania przemocy w rodzinie na terenie Tczewa 
 

Przewodnicząca BoŜena Chylicka poinformowała, Ŝe Bronisław Komorowski podpisał 

ustawę wyraŜającą zgodę na ratyfikację konwencji antyprzemocowej. W związku z 

powyŜszym komisja powróci do tego tematu na posiedzeniu w październiku 2015 r. 

 

Ad. 3. Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji.  
 

Przewodnicząca Komisji Pani BoŜena Chylicka przedstawiła informację dotyczącą wyników 

z działań w zakresie egzekwowania przepisów związanych z trzymaniem psów za m-c luty 

2015 r.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani BoŜena Chylicka odczytała treść odpowiedzi na wniosek 

Komisji z dnia 18 marca 2015 r. nt. umieszczenia danych kontaktowych STKA „SAMBOR” 

w Panoramie Miasta (dane kontaktowe będą publikowane raz na kwartał w Panoramie 

miasta). 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

  

   Przewodnicząca  

    Komisji Polityki Społecznej 

 

   BoŜena Chylicka 
 

Wytworzono: 01.06.2015 r.  
Protokołowała: Natalia Gruhlke                                                                                                                                
 


