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BRM.0012.5.4.2019 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2019 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

  Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 22 maja 2019 r. 

 

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

w Tczewie, przy ul. Plac Piłsudskiego 1. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Mieczysław Matysiak – 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej. 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecność -  6 osób tj.: 

1. Wojciech Borzyszkowski  

2. Łukasz Brządkowski  

3. Ryszard Brucki  

4. Bożena Chylicka – nieobecna 

5. Mieczysław Matysiak  

6. Kazimierz Mokwa 

7. Gertruda Pierzynowska – nieobecna 

8. Ewa Ziółek - Radziszewska  

 

Porządek posiedzenia:            

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok  

i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 

2. Informacja na temat działalności organizacji pozarządowych. Spotkanie z 

przedstawicielami organizacji. 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 

6  – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, G. Pierzynowska. 

 

Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok  

i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali: 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok, 
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b) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za   

2018 rok,  

c) Sprawozdanie o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za 2018 rok,   

d) Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2018, 

e) Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2018 r. 

w głosowaniu: 

6  – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, G. Pierzynowska. 

 

Ad 2. Informacja na temat działalności organizacji pozarządowych. Spotkanie  

z przedstawicielami organizacji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Matysiak oddał głos panu Andrzejowi 

Netkowskiemu – prezesowi Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”. 

 

Pan Andrzej Netkowski omówił zadania i organizację stowarzyszenia. Poinformował, że 

stowarzyszenie działa od 1991 roku, prowadzi 6 działań całorocznych: Klub Abstynenta 

Sambor oraz 5 placówek wsparcia dziennego, którego uczestnikami są dzieci.  

 

Radni zapoznali się z informacją, zadawali pytania, a pan Andrzej Netkowski udzielał 

odpowiedzi. Pytania dotyczyły m.in. rozliczania stowarzyszenia i ewentualnych potrzeb 

stowarzyszenia.  

 

Ad 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 

 

Pan Andrzej Jachimowski Komendant Straży Miejskiej w Tczewie przedstawił informację  

o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. Na podstawie informacji zasięgniętych  

z Policji poinformował, iż przestępczość w Tczewie spada, nie ma miejsc zagrożonych 

bezpieczeństwem. Dodał, że jest coraz więcej interwencji zgłaszanych przez mieszkańców do 

Straży Miejskiej.  

W 2018r. zarejestrowano w elektronicznym systemie ewidencji działań Straży Miejskiej          

e –mandat 10.742  interwencje, w tym: 

- zgłoszenia mieszkańców i przedstawicieli instytucji – 5420; 

- zgłoszenia operatorów Monitoringu Wizyjnego Miasta – 1880; 

- zgłoszenia dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie – 1106; 

- inne interwencje np. własne strażników, załatwiane  przez dyżurnych stanowiska kierowania 

SM – 2336. 

 

Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości „Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie 

miasta Tczewa.” 

 

Ad 4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 

 Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta 
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Materiał mówił pan Janusz Landowski pracownik Wydziału Spraw Komunalnych i 

Inwestycji. Poinformował, że zadanie bieżącego utrzymania miejskich terenów zieleni na 

terenie miasta w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., zostało podzielone 

na 2 części:  

część 1 – zabiegi pielęgnacyjne drzew w gminnych (miejskich) pasach drogowych na 

terenie miasta Tczewa, 

część 2 – bieżące utrzymanie miejskich terenów zieleni na terenie miasta Tczewa.  

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2017 r., zadania te realizuje 

spółka „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach. Umowy zostały zawarte w 

dniu 27 października 2017 r. i obejmują swoim zakresem miejskie tereny zieleni wraz z 

zielenią uliczną w gminnych (miejskich) pasach drogowych na terenie miasta.  

 

Członkowie Komisji zapoznali się z nastepującymi materiałami sesyjnymi: 

a) Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta; 

b) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 roku. 

 

 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 7 maja 2019 r.  

w sprawie określenia wzoru  wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka,  G. Pierzynowska.  

 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030  

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 17 maja 2019 r. w 

sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030  

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka,  G. Pierzynowska.  

 

 Projekt uchwały z dnia 20 maja 2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 

Szpitali Tczewskich S.A. 

 

Pan Adam Urban Z-ca Prezydenta Miasta poinformował, że w dniu 16 maja 2019 roku Zarząd 

Powiatu w Tczewie zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 

Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. w celu 

dofinansowania zakupu morcelatora oraz aparatu do hemofiltracji. Wysokość dofinansowania 

ze środków budżetu miasta na ten cel wynosi 100.000 zł (sto  tysięcy złotych). 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 20 maja 2019 r.   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. 
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w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka,  G. Pierzynowska.  

 

Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Członkowie Komisji, na wniosek radnego Kazimierza Mokwy zwrócili się  

o wyróżnienie nagrodą pieniężną przez Prezydenta Miasta Tczewa Pani ******* 

Uzasadnienie: Pani ****** od wielu lat pracuje na rzecz dzieci  

i młodzieży naszych miast. Tworzyła od podstaw świetlicę środowiskowo-sąsiedzką przy ul. 

Zamkowej 26, wiele pracy społecznej wkłada w organizację różnych imprez dla mieszkańców 

np. festynów, pikników, dni dobrych uczynków, przyjaźni, dni dziecka. Udziela też wsparcia 

osobom starszym, które aktywnie uczestniczą w ww. imprezach. Obecnie pracuje jako 

koordynator placówek wsparcia dziennego w Stowarzyszeniu Tczewski Klub Abstynenta 

„Sambor”. Wiele godzin poświęca na dokształcanie, po to by jeszcze bardziej służyć 

dzieciom z naszego miasta.  

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Chylicka, G. Pierzynowska.  
 

Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 

                     Wiceprzewodniczący 

                         Komisji Polityki Społecznej 

 

                      Mieczysław Matysiak 

 

 

 

 

 

 

*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

 


