BRM.0012.5.4.2018

PROTOKÓŁ NR 8/2018
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
Rady Miejskiej w Tczewie
w dniu 19 września 2018 r.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej
w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bartosz Paprot – Wiceprzewodniczący
Komisji Polityki Społecznej.
Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecność tj. 8 osób:
1. Jarosław Bartoszewski
2. Marek Byczkowski
3. Bożena Chylicka – nieobecna
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 2018 r.
2. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie.
3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2019 r.
4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Bartosz Paprot zaproponował zmianę w kolejności
omawianych punktów posiedzenia, tak aby pkt 2 omówić jako pierwszy, a pkt 1 jako drugi.
Członkowie Komisji przyjęli ww. porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą
w głosowaniu:
8 – za /jednogłośnie/.
Nieobecna podczas posiedzenia: B. Chylicka.
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Ad 1. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie.
Wiceprzewodniczący Komisji Bartosz Paprot oddał głos pani Sylwii Olek Naczelnik
Wydziału Edukacji.
Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek - poinformowała, że jest 8 żłobków w mieście,
które działają na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na chwilę obecną
wszystkie żłobki są niepubliczne, prowadzone przez podmioty prywatne. 2 żłobki nie
otrzymują dotacji, ponieważ wpisane zostały do rejestru żłobków na początku tego roku,
a żeby dostać dotacje trzeba złożyć wniosek do 30 września roku ubiegłego. Miasto
dofinansowuje prowadzenie żłobków w wysokości 350 zł za każde dziecko. Odpłatność
rodziców w poszczególnych placówkach jest do siebie zbliżona i wynosi ok. 600-650 zł.
Dodatkowa informacja uzupełniająca – planuje się otworzyć kolejny żłobek na ok. 60 dzieci.
Ad 2. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy
społecznej w I półroczu 2018 r.
Wiceprzewodniczący Komisji Bartosz Paprot oddał głos pani Julicie Jakubowskiej Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie Julita Jakubowska omówiła
Informację dotyczącą rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy społecznej w I
półroczu 2018 r. Omawiany materiał został przekazany radnym w formie papierowej.
Radny Jarosław Bartoszewski zapytał czy zwiększa się ilość partnerów projektu Tczewskiej
Karty Dużej Rodziny.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Bożena Nowopolska poinformowała, że osoby które
chcą realizować te działania zgłaszają się, ale na chwilę obecną nie ma dodatkowych
zgłoszeń.
Ad 3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2019 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili propozycji do projektu budżetu miasta na 2019 r.
Ad 4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla
Gminy Miejskiej Tczew na lata 2018-2023
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Bożena Nowopolska - poinformowała, że działania
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia prowadzone w różnych kierunkach,
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dofinansowują programy profilaktyczne z zakresu raka płuc i wirusa HPV. Nie mniej jednak
są zobligowani, żeby zrobić projekt całościowy, pod kątem tego, co chcą realizować w latach
2018-2023. Zwrócili się do NFZ o informację dot. zachorowalności w poszczególnych latach,
żeby mieć rozeznanie sytuacji panującej w mieście Tczewie. Prowadząc analizę wystąpili
o dane i uwzględnili program.
Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban poinformował, że: „chcieliby, aby w przyszłym roku
w mieście były realizowane programy profilaktyczne, zdrowotne dla dzieci dot. próchnicy
zębów. Przyjęcie tego programu na najbliższe lata spowoduje, że spróbujemy w przyszłym
roku zabezpieczyć środki, żeby ten program dla 7-latków zrobić.”
Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 18.09.2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Miejskiej Tczew
na lata 2018-2023
w głosowaniu:
7 – za /jednogłośnie/.
Nieobecna podczas posiedzenia: B. Chylicka.
Nioebecny podczas głosowania: T. Klimczak.
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Bożena Nowopolska – poinformowała, że „jak co
roku musimy, chcąc ogłosić konkurs ofert na działania dla organizacji pozarządowych, mieć
program współpracy z tymi organizacjami. Wywiesiliśmy ten projekt w Biuletynie Informacji
Publicznej; były uwagi które przedstawiliśmy Tczewskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego, a Rada odniosła się do tego. W kwietniu mija kadencja Tczewskiej Rady
Działalności, i wtedy ta rada będzie ewentualne zmiany opracowywać”.
Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 5.09.2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
w głosowaniu:
7 – za /jednogłośnie/.
Nieobecna podczas posiedzenia: B. Chylicka.
Nioebecny podczas głosowania: T. Klimczak.
Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Bartosz Paprot poinformował, że każdy z członków otrzymał
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Tczewie za okres
kadencji 2014 – 2018 na maila.
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Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Następnie Członkowie Komisji przyjęli Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki
Społecznej Rady Miejskiej w Tczewie za okres kadencji 2014 – 2018
w głosowaniu:
7 – za /jednogłośnie/.
Nieobecna podczas posiedzenia: B. Chylicka
Nioebecny podczas głosowania: T. Klimczak.
Wiceprzewodniczący Komisji Bartosz Paprot zamknął posiedzenie ok. godz. 15:45.
Wiceprzewodniczący
Komisji Polityki Społecznej
Bartosz Paprot
Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM
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