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BRM.0012.5.4.10.2015 
 

PROTOKÓŁ NR 10/2015 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 25 listopada 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 radna Pani 
BoŜena Chylicka. 
 
Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecność:  

1. BoŜena Chylicka 
2. Jarosław Bartoszewski 
3. Marek Byczkowski 
4. Tomasz Klimczak 
5. Mieczysław Matysiak 
6. Kazimierz Mokwa 
7. Danuta śywicka 
8. Ewa Ziółek - Radziszewska 

 
Nieobecni podczas posiedzenia:  

1. Bartosz Paprot 

Przewodnicząca Komisji radna BoŜena Chylicka powitała wszystkich przybyłych na 
posiedzenie radnych oraz gości według listy: 

1. Adam Urban – Zastępca Prezydenta Miasta 
2. BoŜena Chylicka – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
3. Helena Kullas – Skarbnik Miasta  
4. Julita Jakubowska – Dyrektor MOPS w Tczewie 
5. Marcin Hopa – Komenda Powiatowa Policji w Tczewie 

 

Porządek posiedzenia:  
 

1. Informacja na temat występowania przemocy w rodzinie na terenie Tczewa w 2015 r.  
2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
3. Propozycje do planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r.  
4. Propozycje do projektu budŜetu miasta Tczewa na 2016 r.  
5. Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji. 

 
Członkowie Komisji przyjęli powyŜszy porządek w głosowaniu: 7 za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak. Nieobecny podczas posiedzenia: B. Paprot. 

 
Ad. 1. Informacja na temat występowania przemocy w rodzinie na terenie Tczewa w 
2015 r. 
 

Członkowie Komisji zapoznali się z materiałem na temat występowania przemocy w rodzinie 
przygotowanym przez MOPS w Tczewie. Pani Dyrektor Julita Jakubowska omówiła w/w 
temat, po czym do dyskusji włączył się policjant Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 
Marcin Hopa.  
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Przewodnicząca B. Chylicka – zapytała o to, jak funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie znajdujący się w Rusocinie. 
M. Hopa – stwierdził, iŜ nie kaŜda osoba dotknięta przemocą jest zainteresowana taką formą 
pomocy jaką oferuje ośrodek, ale z drugiej strony o jego istnieniu kaŜdy poszkodowany 
powinien wiedzieć. 
J. Jakubowska – dodała, Ŝe placówka funkcjonuje bez zastrzeŜeń, nie ma zagroŜenia 
zakończenia działań przez ośrodek. Fundacja Pokolenie dysponuje pokojem pełniącym role 
schronienia dla młodzieŜy do 25 roku Ŝycia dotkniętej przemocą w rodzinie.  
Przewodnicząca B. Chylicka – Fundacja Pokolenie sama decyduje kogo przyjmuje do takiego 
pokoju  
Następnie M. Hopa przekazał członkom Komisji następujące informacje: 
- do 31.10.2015 r. wydano 149 niebieskich kart, 
- wystąpił jeden przypadek ponownego zgłoszenia przemocy w tej samej rodzinie, co moŜe  
wskazywać na słabe działania ze strony Policji albo zagroŜenie przemocą na tyle silne, Ŝe 
osoby nią dotknięte boją się współpracować z Policją w celu wyeliminowania problemu, 
- osoby pokrzywdzone: 140 kobiet, 24 męŜczyzn, 
- z ustaleń KPP wynika, Ŝe zwiększa się liczba dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- w większości przypadków przemocy w rodzinie sprawca był pod wpływem alkoholu, co 
kończy się zwykle pobytem w izbie zatrzymań w KPP w Tczewie albo przewozem sprawcy 
do Izby Wytrzeźwień w Elblągu, 
- zbyt mała liczba osób do pracy w terenie w celu kontrolowania rodzin dotkniętych 
przemocą. 
 
Ad. 2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie uŜytecznych w mieście Tczewie na rok 2016 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem w/w uchwały, nie wnieśli  do niej uwag, po 
czym zaopiniowali pozytywnie w głosowaniu: 7 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas 
głosowania: T. Klimczak. Nieobecny podczas posiedzenia: B. Paprot. 
 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego 

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem w/w uchwały, nie wnieśli  do niej uwag, po 

czym zaopiniowali pozytywnie w głosowaniu: 7 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas 

głosowania: T. Klimczak. Nieobecny podczas posiedzenia: B. Paprot. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem w/w uchwały, nie wnieśli  do niej uwag, po 

czym zaopiniowali pozytywnie w głosowaniu: 7 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas 

głosowania: T. Klimczak. Nieobecny podczas posiedzenia: B. Paprot. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2016 

Przewodnicząca B. Chylicka – zaznaczyła, Ŝe według Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w/w projekt uchwały powinien zawierać ocenę realizacji 
programu rozwiązywania problemów alkoholowych. 
A.Urban- zgodził się z Przewodniczącą, co do konieczności sporządzenia takiej oceny, po 
czym dodał, Ŝe w marcu przygotowywane jest sprawozdanie z realizacji programu 
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rozwiązywania problemów alkoholowych, a w nim znajdzie się ocena o której wspomniała 
Przewodnicząca.  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem w/w uchwały i zaopiniowali pozytywnie w 

głosowaniu: 7 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas głosowania: T. Klimczak. Nieobecny 

podczas posiedzenia: B. Paprot. 

 

Członkowie Komisji ponownie wnioskują o przygotowanie zmian uchwały Nr 

XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia 

zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaŜy i podawania oraz 

wprowadzenia zakazu sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych w głosowaniu 7 – za 

/jednogłośnie/. Nieobecny podczas głosowania: T. Klimczak. Nieobecny podczas 

posiedzenia: B. Paprot. 

Radni rozpoczęli dyskusję na temat odległości, w jakiej mogą być sprzedawane napoje 

alkoholowe. Następnie Komisja zaproponowała, aby w uchwale znalazły się następujące 

zapisy: „Napoje alkoholowe nie mogą być sprzedawane w odległości mniejszej niŜ 50 

metrów od: szkół, przedszkoli, pozostałych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

placówek lecznictwa odwykowego. 

Ad. 3. Propozycje do planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r. 
 
Członkowie komisji zaakceptowali propozycje do przygotowanego planu pracy Rady 

Miejskiej na 2016 r.  

 
Ad. 4. Propozycje do projektu budŜetu miasta Tczewa na 2016 r. 
 
Członkowie komisji nie wnieśli propozycji do projektu budŜetu miasta Tczewa na 2016 r. 
 
Ad. 5. Wolne wnioski, sprawy róŜne komisji. 
 
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz 

organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, terminów i 

sposobu zgłaszania kandydatur na członków Tczewskiej Rady Działalności PoŜytku 

Publicznego do wiadomości. Projekt niniejszej uchwały będzie opiniowany przez Komisję 

Polityki Społecznej na posiedzeniu w miesiącu grudniu 2015 r.  

 

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Fabryki Aktywności Młodych z dnia 08.09.2015 

r. w sprawie działań wolontariackich w mieście i nie złoŜyli Ŝadnych wniosków do 

powyŜszego. 
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 16.10 
 

 

    Przewodnicząca                                                                                       

                                                                                         Komisji Polityki Społecznej 

 

                                                                                                  BoŜena Chylicka 
 

Protokołowała: Natalia Gruhlke                                                  


