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BRM.0012.5.4.2019 

PROTOKÓŁ NR 4/2019 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 23 stycznia 2019 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 – nieobecny  

2. Łukasz Brządkowski  

3. Ryszard Brucki  

4. Bożena Chylicka  

5.  Mieczysław Matysiak  

6. Kazimierz Mokwa 

7. Gertruda Pierzynowska  

8. Ewa Ziółek - Radziszewska  

 

Porządek posiedzenia:            

1. Opieka nad osobami bezdomnymi w okresie zimowym. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 r. 

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka na wniosek radnego Łukasza Brządkowskiego 

zaproponowała, aby wprowadzić do porządku posiedzenia temat „Bezdomność wśród 

młodzieży i kobiet doświadczających przemocy” jako pkt 1. Wobec powyższego nastąpiła 

zmiana w porządku posiedzenia: 

1. Bezdomność wśród młodzieży i kobiet doświadczających przemocy. 

2. Opieka nad osobami bezdomnymi w okresie zimowym. 

3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 r. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Członkowie Komisji przyjęli zmieniony porządek posiedzenia w głosowaniu: 6 – za 

/jednogłośnie/. Nieobecna podczas głosowania: G. Pierzynowska. Nieobecny podczas 

posiedzenia: W. Borzyszkowski. 

Radna Gertruda Pierzynowska przybyła na posiedzenie Komisji ok. godz. 15:05.  
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Ad 1. Bezdomność wśród młodzieży i kobiet doświadczających przemocy 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka oddała głos radnemu Łukaszowi Brządkowskiemu 

oraz pani Patrycji Golec - asystentowi osób uczestniczących w projekcie Fundacji Pokolenia, 

którzy omówili temat „Bezdomność wśród młodzieży i kobiet doświadczających przemocy”, 

a także rozdali członkom komisji materiał w formie papierowej do zapoznania się. 

Zaproponowali, aby rozważyć rozszerzenie oferty skierowanej do osób bezdomnych, 

zagrożonych bezdomnością oraz doświadczających przemocy o hostel, udzielający szybkiej i 

doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, zaproponowali także 

opracowanie Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.  

 

Radni dyskutowali na temat konieczności utworzenia takiego hostelu. 

 

Ad 2. Opieka nad osobami bezdomnymi w okresie zimowym. 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka oddała głos pani Justynie Manuszewskiej 

pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Pani Justyna 

Manuszewska omówiła temat „Pomoc osobom bezdomnym” i przekazała radnym materiał  

w formie papierowej. 

 

Pani Justyna Manuszewska poinformowała, że m.in.: 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie działa zespół pracowników socjalnych 

ds. bezdomności. Prowadzone przez zespół działania mają na celu: 

1. ustalenie wspólnie z Policją i Strażą Miejską miejsc, gdzie na terenie miasta Tczewa 

przebywają osoby bezdomne (miejsca niemieszkalne), bieżące patrolowanie miejsc 

niemieszkalnych; 

2. zdiagnozowanie indywidualnych przypadków: 

-kierowanie osób bezdomnych do schronisk i ogrzewalni; 

-zapewnienia gorącego posiłku, schronienia, niezbędnej odzieży, pomocy finansowej, opału;  

-zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego: psychologa, prawnika, pracownika 

socjalnego; 

3. objęcie pomocą: 

-pomoc w formie potwierdzenia prawa do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych; przyznawanie biletu kredytowanego na 

przejazd do placówek dla osób bezdomnych; 

-prowadzenie pracy socjalnej w celu wyjścia z systemu pomocy społecznej; 

-nawiązanie kontaktów i odnowienie więzi rodzinnych – praca z rodziną celem powrotu do 

rodziny.  

 

W celu zabezpieczenia schronienia, wyżywienia i pomocy osobom bezdomnym                         

w 2019 r. przeprowadzono przetargi i zawarto umowy z n/w organizacjami: Stowarzyszenie 

Na Rzecz Osób Bezdomnych „Agape”, Stowarzyszenie Św. Faustyny „FIDES” w Malborku, 

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” w Gdańsku. 
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W sprawach dotyczących osób bezdomnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tczewie ściśle współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Placówkami 

służby zdrowia, Organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego miasta, 

Caritas św. Józefa, Towarzystwem im. św. Brata Alberta koło Tczewskie, Polski Komitet 

Pomocy Społecznej Zarząd Miejski, Fundacja „Pokolenia”. 

 

Towarzystwo św. Brata Alberta koło Tczewskie - prowadzi od 01.12.2014r. w okresie 

zimowym Ogrzewalnię dla osób bezdomnych w Tczewie przy ul. Orzeszkowej 6/3. 

Ogrzewalnia  zapewnia pomoc osobom bezdomnym w postaci interwencyjnego miejsca                                    

w warunkach zapobiegających wychłodzeniu organizmu i zapewniających bezpieczeństwo. 

Średnia liczba osób korzystających w ciągu doby z ogrzewalni to 19 osób. Osoby bezdomne 

przebywające w ogrzewalni i korzystające z pomocy MOPS to 7 osób. W styczniu 2019 r. z 

ogrzewalni skorzystało średnio 14 osób. 

 

Caritas przy Parafii św. Józefa w Tczewie – wydaje codziennie ciepły posiłek w salce przy ul. 

Gdańskiej 5 (około 40 osób). 

              

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Tczewie, ul. 1 Maja 10 –  w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydaje osobom bezdomnym żywność. 

Żywność wydawana jest raz w miesiącu. Z powyższej pomocy skorzystało w 2018r. 14 osób.  

                

Fundacja Pokolenia w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 6 - jest organizacją pozarządową 

działającą od 2002 r. realizującą społeczne działania osób narażonych na wykluczenie 

społeczne (programy wychodzenia z bezdomności, terapia psychologiczna, treningi 

umiejętności społecznych, programy wolontariatu). 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. z pomocy społecznej MOPS z powodu bezdomności 

skorzystało 89 osób (1 dziecko, 19 kobiet, 69 mężczyzn). 

Z pobytu w placówkach dla osób bezdomnych w roku 2018 skorzystało 57 osób                          

tj. 64%, ze wszystkich osób bezdomnych zarejestrowanych w MOPS, w tym 9 kobiet,                    

1 dziecko (7 m-cy)  i 47 mężczyzn, z którymi były zawarte kontrakty socjalne. Osoby 

bezdomne przebywające w schroniskach to osoby schorowane, posiadające orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności, wymagające pomocy i wsparcia oraz w wieku poprodukcyjnym.  

 

Radny Łukasz Brządkowski dopytywał o to jaki jest stan ilościowy osób bezdomnych, ile 

osób wyszło z bezdomności dzięki wsparciu MOPS’u czy ile jest osób bezdomnych w wieku 

25 lat. 

 

Radni wraz z gośćmi dyskutowali na temat problemu bezdomności w mieście, w tym 

rozwiązań prowadzących do wyjścia ludzi z bezdomności.  

Następnie do tematu włączył się Ryszard Wegiera Z-ca Komendanta Straży Miejskiej  

w Tczewie. Poinformował, że z obserwacji Straży Miejskiej wynika, iż w mieście jest coraz 

mniej bezdomnych przebywających na ulicy. 
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Radny Mieczysław Matysiak nawiązał do pomysłu zgłoszonego przez gości na początku 

dyskusji dot. rozszerzenia oferty hostelu dla osób nieuzależnionych. Członkowie Komisji nie 

wyrazili jednoznacznego stanowiska, co do tego pomysłu.  

 

Ad 3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

 

 Projekt zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie 

 

Pani Jolanta Śliwińska pracownik Wydziału Rozwoju Miasta omówiła projekt zmiany 

uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji w mieście Tczewie. 

 

Radny Łukasz Brządkowski zaproponował, aby zmienić zapis ww. projektu uchwały tak aby: 

członkostwo w składzie Komitetu wygasało automatycznie w przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności członka na 3 posiedzeniach Komitetu w ciągu roku 

kalendarzowego.  

Członkowie Komisji nie opowiedzieli się za ww. propozycją. 

 

Następnie Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania pozytywnie projekt uchwały  

z dnia 15.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie w głosowaniu: 

6 – za, 

0 – przeciw. 

1 – wstrz. (Ł. Brządkowski), 

Nieobecny podczas posiedzenia: W. Borzyszkowski. 

 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w 

wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021 

 

Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 09.01.2019 r.  

w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu 

Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021 

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: W. Borzyszkowski. 

 

 

Ad 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 r. 

 

Członkowie komisji przyjęli plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 r.  

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/ 

Nieobecny podczas posiedzenia: W. Borzyszkowski. 
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Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 
 

Członkowie Komisji nie przyjęli wniosku zaproponowanego przez radnego Łukasza 

Brządkowskiego o przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Wychodzenia  

z Bezdomności we współpracy z organizacjami zajmującymi się tym tematem  

w głosowaniu: 

2 – za (Ł. Brządkowski, M. Matysiak), 

4 – przeciw (R. Brucki, B. Chylicka, K. Mokwa, G. Pierzynowska), 

1 – wstrz. (E. Ziółek-Radziszewska), 

Nieobecny podczas posiedzenia: W. Borzyszkowski. 

 
 

Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 

 

 

                        Przewodnicząca 

                         Komisji Polityki Społecznej 

 

               Bożena Chylicka 

 

. 

 
 


