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BRM.0012.5.4.2018 

 

PROTOKÓŁ NR 3/2018  

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 19 grudnia 2018 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

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.  7 osób: 

1. Wojciech Borzyszkowski  

2. Łukasz Brządkowski  

3. Bożena Chylicka  

4.  Mieczysław Matysiak  

5. Kazimierz Mokwa 

6. Gertruda Pierzynowska  

7. Ewa Ziółek - Radziszewska  

 

Porządek posiedzenia:            

1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2019 r. 

3. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Członkowie Komisji przyjęli ww. porządek posiedzenia w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 1. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

 

Pan Andrzej Gockowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta omówił projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 

2030.  

 

 Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 11 grudnia 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej                      

w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Następnie Pan Andrzej Gockowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta poinformował, iż  

w związku ze zmianą Strategii Rozwoju Miasta Tczewa, konieczne jest zaopiniowanie przez 
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komisję form konsultacji społecznych zaproponowanych przez Prezydenta Miasta Tczewa tj: 

-podstawowa: wyrażenie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji 

społecznych, 

- uzupełniająca: skrzynka na wnioski i uwagi. 

 

 Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali formy konsultacji społecznych 

zaproponowane przez Prezydenta Miasta Tczewa dotyczące projektu zmiany Strategii 

Rozwoju Tczewa (przekazane pismem WRM.061.8.2.2018 z dnia 28.11.2018 r.) w 

głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Następnie pani Iwona Bylicka p.o zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tczewie omówiła projekty uchwał przygotowane przez tut. Ośrodek. W 

międzyczasie  radni zadawali pytania a pani Iwona Bylicka udzielała odpowiedzi, po czym  

komisja zaopiniowała ww. projekty jak niżej: 

 

 Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 04.12.2018 r.  

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

 Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 04.12.2018 r.   

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego  na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

W porozumieniu z Przewodniczącą Komisji Bożeną Chylicką radny Mieczysław Matysiak 

opuścił posiedzenie Komisji ok. godz. 15:35. 

 

 Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 04.12.2018 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak. 

 

 Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 04.12.2018 r.   

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 

objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak. 
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Ad 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2019 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka poinformowała, że głosowanie nad planem pracy 

Komisji Polityki Społecznej na 2019 r. odbędzie się w miesiącu styczniu 2019 r.  

 

Ad 3. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

 Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wnioski o nadanie Medalu PRO DOMO 

TRSOVIENSI w głosowaniu tajnym, przy obecności 6 członków komisji dla: 

Pani Magdaleny Kubickiej-Netka 
6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak. 

 

Pana Tomasza Tobiańskiego 
4 – za, 

1 – wstrzymujący, 

1 – przeciw. 

Nieobecny podczas głosowania: M. Matysiak. 

 

 
Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 

 

 

                        Przewodnicząca 

                         Komisji Polityki Społecznej 

 

               Bożena Chylicka 


