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BRM.0012.5.4.2016 

 

 

PROTOKÓŁ NR 8/2016  

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 21 września 2016 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 Bożena Chylicka – Przewodnicząca 

Komisji Polityki Społecznej. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecność:  

1. Bożena Chylicka 

2. Jarosław Bartoszewski 

3. Tomasz Klimczak 

4. Mieczysław Matysiak  

5. Kazimierz Mokwa 

6. Danuta Żywicka 

7. Ewa Ziółek - Radziszewska  

 

Radni nieobecni podczas posiedzenia: 

1. Marek Byczkowski 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy społecznej 

w I półroczu 2016 r.  

3. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie. 

4. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2017 r.  

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka przywitała członków komisji oraz przybyłych 

gości, po czym odczytała porządek posiedzenia. Komisja przyjęła niniejszy porządek            

w głosowaniu:  

7– za /jednogłośnie/ 

Nieobecny podczas posiedzenia: Marek Byczkowski. 

 

Ad 1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w porządku obrad sesji Rady Miejskiej na 

wrzesień 2016 r. jest jeden projekt uchwały do zaopiniowania przez Komisję Polityki 

Społecznej.  
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego                 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do 

neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że łączny koszt dofinansowania to 125 tys. zł., 

następnie zapytała, czy do w/w projektu uchwały są uwagi? 

Radny Tomasz Klimczak zapytał, czy pomoc finansowa udzielona szpitalowi w jakikolwiek 

sposób wpłynie na zmniejszenie kolejek? Następnie radny poruszył temat braku specjalisty 

chirurga dziecięcego w tczewskim szpitalu. 

Radni rozpoczęli dyskusję na temat stanu technicznego aparatu USG znajdującego się            

w szpitalu, problemów z dostępnością do badań medycznych, kontraktowania                          

i nadchodzących zmian w służbie zdrowia  (K. Mokwa, E. Ziółek-Radziszewska,                  

B. Chylicka). 

Radna Ewa Ziółek-Radziszewska wyraziła pogląd, iż zakup nowego aparatu wpłynie na 

zwiększenie dostępności mieszkańców do badań w szpitalu. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że koszt zakupu aparatu USG to 170 tys. zł.,              

a zestawu do neuronawigacji to ok. 80 tys. zł. 

Po wyczerpaniu pytań Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji na 

potrzeby Szpitali Tczewskich S.A  

w głosowaniu: 

7 - za /jednogłośnie/ 

Nieobecny podczas posiedzenia: Marek Byczkowski 

 

Ad 2.  Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy 

społecznej w I półroczu 2016 r. 

Przewodnicząca Komisji oddała głos Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej         

w Tczewie Julicie Jakubowskiej w temacie rodzin wielodzietnych.  

Następnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Julita Jakubowska 

przedstawiła informację na temat rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy 

społecznej w I półroczu 2016 r.: 

A) Samotni rodzice stanowią 37,3% rodzin wielodzietnych, z tego 34,6 % stanowią samotne 

matki, a 2,7% samotni ojcowie. 

B) Głównym źródłem dochodu tych rodzin są niezarobkowe źródła utrzymania tj. 

otrzymywane świadczenia rodzinne, alimenty na dzieci z Funduszu Alimentacyjnego, dotacje 

mieszkaniowe, 15,7 % rodzin wielodzietnych utrzymuje się głównie z wynagrodzenia za 

pracę (praca najemna stała oraz praca na własny rachunek, poza rolnictwem, wykonywanie 

wolnego zawodu). Rodziny pełne stanowią 62,7% rodzin wielodzietnych, w tym 53,5 % 

małżeństwa, a 9,2 % konkubinaty. 
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C) Okres korzystania z pomocy MOPS rodzin wielodzietnych: 

czas objęcia pomocą         liczba rodzin 

łącznie    - 185 

poniżej 1 roku   - 10 

od 1 do 2 lat   - 7 

od 2 do 3 lat   - 10 

3 lata lub dłużej   - 158 

 

D) Od dnia 1 listopada 2016 r. podwyższone zostaną kwoty poszczególnych świadczeń. 

Zasiłek rodzinny przysługuje wskazanym w ustawie osobom, jeżeli dochód rodziny                

w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 674,00 zł netto, 

a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem                    

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – kwoty 764,00 zł netto. 

 

E) Program rodzina 500+ 

Od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest Program Rodzina 500 plus – to 500 zł miesięcznie na 

każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach 

otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł 

netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dla 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł 

netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, 

na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od IV-

VI/2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie złożono 3314 wniosków        

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 387 wniosków złożyły rodziny 

wielodzietne. 

 

F) Formy pomocy niepieniężnej:  

 

a. Pobyt i wyżywienie w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach    

    wsparcia dziennego; 

b. Żywność; 

c. Karta dużej rodziny; 

d. Asystentura - we wskazanym okresie asystenci rodziny współpracowali z 35 

rodzinami, w tym 24 rodzinami wielodzietnymi, liczba dzieci w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta wynosiła 117. Głównymi zaletami objęcia rodziny wsparciem 

asystenta rodziny jest zwiększenie szansy na utrzymanie dziecka w rodzinie 

biologicznej, kompleksowy charakter pomocy rodzinie, a także zwiększenie częstości 

kontaktów z rodziną. W chwili obecnej w pieczy zastępczej przebywa 83 dzieci           

z tego: 62 w rodzinach zastępczych 21 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na rok 2016 

wynosił 425.375,00 zł. Przez pierwsze półrocze wydatkowano 192.849,89 zł. Plan 

wydatków na 2017 r. zwiększył się do kwoty 677.250,00 zł; 
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e. Program spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali stanowiących 

mieszkaniowy zasób gminy. 

Od stycznia do czerwca 2016 r. zaległości odpracowywało 51 rodzin, z czego 7 to 

rodziny wielodzietne. 

 

f. Prace społecznie użyteczne - to aktywna forma działania przeciwko wykluczeniu 

społecznemu. W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotnemu 

przysługuje świadczenie pieniężne – 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac. 

Realizacja Prac Społecznie Użytecznych pozwoliła 15 osobom powrócić na rynek 

pracy. Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że udział rodzin wielodzietnych 

w ogólnej liczbie klientów pomocy społecznej w Tczewie w I półroczu 2016 r. wynosi 

12,9%. Najwięcej rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka 

zamieszkuje rejon Starego Miasta, natomiast najmniej mieszka w rejonie 

Suchostrzygi. 

 

W związku z powyższym działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poza realizacją 

podstawowych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ukierunkowane zostały na 

eliminowanie skutków utrwalania złej sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych. W tym celu    

w kwietniu 2016 roku rozpoczęto realizację projektu „Akademia Aktywnych”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest 

zmiana sytuacji społeczno - zatrudnieniowej osób wykluczonych społecznie, w tym rodzin 

wielodzietnych. Do uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej 

realizowanych skierowano 45 uczestników, z których 12 osób to rodzice sprawujący opiekę 

nad więcej niż trójką dzieci. 

 

Ad 3. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zgodnie z otrzymanym materiałem: 

a)  w Tczewie funkcjonuje 7 żłobków,  

b) stała kwota dofinansowania na 1 dziecko/miesiąc z dotacji miasta wynosi 350 zł,                

a miesięczna dopłata rodzica wynosi od 400-500 zł. 

Komisja zapoznała się z „Informacją na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków        

w Tczewie”. 

Ad 4. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2017 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja nie zgłasza żadnych wniosków do 

projektu budżetu miasta na 2017 r.  

Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, spraw różnych.  

Posiedzenie zakończono o godz. 15:33.  
Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM. 

     Przewodnicząca 

              Komisji Polityki Społecznej 

     

       Bożena Chylicka 


