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łBRM.0012.5.4.2017 

PROTOKÓŁ NR 8/2017  

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 20 września 2017 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 tj. 8 osób: 

1. Jarosław Bartoszewski  

2. Marek Byczkowski - nieobecny 

3. Bożena Chylicka  

4. Tomasz Klimczak 

5.  Mieczysław Matysiak  

6. Kazimierz Mokwa 

7. Bartosz Paprot 

8. Ewa Ziółek - Radziszewska  

9. Danuta Żywicka  

 

Porządek posiedzenia:  

1. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy społecznej 

w I półroczu 2017 r. 

2. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie. 

3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2018 r. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby zamienić kolejność porządku posiedzenia 

w  następujący sposób:  

1. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie. 

2.  Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy społecznej 

w I półroczu 2017 r. 

3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2018 r. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Komisja przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia w głosowaniu:  

8 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: M. Byczkowski.  



2 
 

Ad 1. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie. 

 

Przewodnicząca Komisji oddała głos pani Sylwii Olek Naczelnik Wydziału Edukacji.  

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji omówiła „Informację na temat 

funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie”. Poinformowała, że na terenie miasta 

Tczewa do końca sierpnia funkcjonowało 7 żłobków, a od września 5 żłobków, które 

powstały na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Łącznie wszystkie placówki wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych obejmują 

opieką 155 dzieci  (stan na dzień 01 sierpnia 2017 r.), 124 dzieci w wieku do 3 roku życia 

(stan na 01 września 2017 r.). 

Po przedstawieniu informacji radni dyskutowali na temat rekrutacji do żłobków i przedszkoli 

w mieście.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji oddała głos mieszkance miasta Tczewa, w temacie 

żłobków i przedszkoli w mieście.  

 

Mieszkanka miasta poinformowała, że ma zamiar zarejestrować żłobek na ul. Armii Krajowej 

w Tczewie mieszczący 60 dzieci. Placówka ta będzie posiadała własną kuchnię oferującą 

zdrowe jedzenie. Natomiast do września przyszłego roku planuje wybudowanie obiektu na 80 

miejsc „żłobkowych” i 100 miejsc „przedszkolnych” na działce zlokalizowanej na osiedlu 

Górki w Tczewie. Dodała, że na rozpoczęcie ww. działalności, korzystała ze środków 

pozyskanych z rządowego projektu „Maluch”. 

 

Ad 2. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy 

społecznej w I półroczu 2017 r. 

 

Przewodnicząca Komisji oddał głos pani Julicie Jakubowskiej Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tczewie. 

 

Pani Julita Jakubowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

omówiła „Informację dotyczącą rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy 

społecznej w I półroczu 2017 r.” 

Poinformowała, że z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie skorzystało 

1343 rodzin, w tym 148 rodzin wielodzietnych. Rejonem Tczewa, w którym zamieszkuje 

największa liczba rodzin wielodzietnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest 

Stare Miasto – 64 rodzin. Najmniej rodzin wielodzietnych mieszka w rejonie Suchostrzyg – 

24 rodzin. Najwięcej rodzin wielodzietnych figurujących w systemie tut. Ośrodka posiada 

troje dzieci, są to 82 rodziny. Najliczniejsza rodzina posiada ośmioro dzieci.  

Pani Dyrektor omówiła następujące zagadnienia:  

- Dochody rodzin wielodzietnych - głównym źródłem dochodu tych rodzin są niezarobkowe 

źródła utrzymania tj. otrzymywane świadczenia rodzinne, alimenty na dzieci z Funduszu 

Alimentacyjnego, dotacje mieszkaniowe, 18,24% rodzin wielodzietnych utrzymuje się 
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głównie z wynagrodzenia za pracę (praca najemna stała oraz praca na własny rachunek, poza 

rolnictwem, wykonywanie wolnego zawodu).  

- Źródła utrzymania rodzin wielodzietnych - dużą rolę w sytuacji materialnej rodzin 

wielodzietnych odgrywa otrzymywana z tut. Ośrodka pomoc. Przyczynami jej udzielania jest 

w szczególności ubóstwo i bezrobocie.  

- Formy pomocy - pomoc pieniężna, program rodzina 500+, pomoc niepieniężna, pobyt 

i  wyżywienie w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach wsparcia 

dziennego. 

- Pobyt i wyżywienie w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach wsparcia 

dziennego - w ramach wsparcia niepieniężnego rodziny wielodzietne mogą liczyć na pomoc 

w różnych formach. Jedną z nich jest pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego. Na 

terenie miasta Tczewa funkcjonuje 9 placówek wsparcia dziennego, 6 z nich prowadzonych 

jest w formie opiekuńczej, a 3 w formie specjalistycznej. Łącznie oferują one 271 miejsc dla 

dzieci.  

- Żywność – W br. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Rodzinom, których dochód nie przekracza 200% obowiązującego kryterium dochodowego, 

realizowany jest „Podprogram 2016” i wydawane są skierowania na odbiór paczek 

żywnościowych z ZM PKPS. Do czerwca 2017 r. w ramach tego „Podprogramu 2016” 

przekazano żywność w ilości 40.353,80 kg o wartości 197.069,48 zł, z tej formy skorzystało 

1689 osób.  

Od 01.08.2017r. w ramach ww. Programu będzie realizowany „Podprogram 2017”. 

– Karta dużej rodziny - Inną formą pomocy dla rodzin wielodzietnych jest Karta Dużej 

Rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 

ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Celem programu jest obniżenie 

kosztów codziennego życia rodzin wielodzietnych, ułatwienie dostępu do instytucji kultury 

i  upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu. 

Ponadto Gmina Miejska Tczew od 01.01.2014 r. wydaje "Tczewską Kartę Rodziny 

Wielodzietnej". Karta adresowana jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Tczew. Rodzice mogą korzystać z karty przez trzy lata, po tym okresie 

należy kartę przedłużyć, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 

osiągnięcia 26 lat. W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 374 kart.   

- Asystentura - W przypadkach zdiagnozowania problemów opiekuńczo - wychowawczych 

z  dziećmi, proponowane jest rodzicom wsparcie asystenta rodziny. Liczba dzieci w rodzinach 

objętych wsparciem asystenta wynosiła 83. Plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu 

dzieci w pieczy zastępczej wynosił 677.250,00 zł, od I do VI/2017 roku wydatkowano 

263.305,26 zł.   

Ad 3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2018 r. 

 

Komisja nie zgłosiła propozycji do projektu budżetu miasta na 2018 r.  
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Ad 4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał 

 

Projekt uchwały z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Dziemiany 

 

Z-ca Prezydenta Adam Urban poinformował, że Gmina Dziemiany wystapiła z wnioskiem 

o  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dziemiany, która 

ucierpiała w wyniku nawałnicy w  wysokości 200 tys. zł. ze środków budżetu miasta 2017 r. 

 

Radny Jarosław Bartoszewski zapytał, czy są jakieś informację na temt tego jaką pomoc 

otrzymały miejscowości zniszczone przez nawałnicę? 

 

Z-ca Prezydenta Adam Urban odpowiedział, że z jego wiedzy wynika, że pomocy udzielił 

samorząd wojewódzki i powiat. Dodał, że nie posiada informacji co do kwot.  

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dnia 20 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany 

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: T. Klimczak. 

Nieobecny podczas posiedzenia: M. Byczkowski. 

 

Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat utworzenia Komitetu Rewitalizacji w mieście 

Tczewie, do którego mogą się zgłaszać m.in. mieszkańcy i przedstawiciele wspólnot 

mieszkaniowych.  

 

Z-ca Prezydenta Adam Urban zobowiązał się do udzielenia szczegółowych informacji w tym 

temacie po zasięgnięciu opinii w wydziale merytorycznym.  

 

 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie ok. godz. 16:15. 

 

 

 

                          Przewodnicząca 

                        Komisji Polityki Społecznej 

 

               Bożena Chylicka  
 

Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM 

 


