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BRM.0012.5.4.2019 

 

PROTOKÓŁ NR 12/2019 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

  Rady Miejskiej w Tczewie  

w dniu 18 września 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 -  6 osób tj.: 

1. Wojciech Borzyszkowski  

2. Łukasz Brządkowski  

3. Ryszard Brucki  

4. Bożena Chylicka  

5. Mieczysław Matysiak – nieobecny  

6. Kazimierz Mokwa 

7. Gertruda Pierzynowska   

8. Ewa Ziółek - Radziszewska - nieobecna 

 

Porządek posiedzenia:            

1. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy społecznej 

w I półroczu 2019r.  

2. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie.  

3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2020r. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka zaproponowała następujące zmiany w kolejności 

porządku posiedzenia: 

1. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w Tczewie. 

2. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy społecznej w 

I półroczu 2019r.  

3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2020r. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

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

Nieobecni podczas posiedzenia: E. Ziółek-Radziszewska, M. Matysiak 

 

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

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka powitała przybyłych gości i oddała głos pani 

Sylwia Olek- Naczelnik Wydziału Edukacji . 

 

Pani Sylwia Olek przedstawiła informacje na temat funkcjonowania żłobków na terenie 

miasta Tczewa w 2019r. Poinformowała m.in., że: 

 

- na terenie miasta Tczewa funkcjonuje 11 żłobków i 5 opiekunów dziennych, które powstały 

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

- do końca czerwca 2019r. funkcjonował na terenie naszego miasta Żłobek nr 38 Pozytywne 

Inicjatywy, który mieścił się przy ul. Paderewskiego 19E/1(obecnie funkcjonuje tam Żłobek 

,,Aniołkowo”)  

- łącznie wszystkie placówki wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu 

opiekunów dziennych objęły opieką 281 dzieci w wieku do 3 roku życia(stan na dzień 01 

września 2019r.) 

- łączna liczba dzieci uczęszczających do żłobków w 2019r. w okresie od stycznia do 

września 2019 wynosi 2349 . 

- do marca 2019r. dotacja przysługiwała na wszystkie dzieci uczęszczające do żłobków , a od 

marca zgodnie z uchwałą nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobek, klub dziecięcy i zatrudniający dziennych opiekunów n aobszarze 

Gminy Miejskiej Tczew dotacja wypłacana jest na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy 

Miejskiej  Tczew.  

- w związku z powyższym łącznie na 12 dzieci dotacja nie jest przekazywana do 

placówek(Żłobek ,,TOTU”-1 dziecko, Żłobek ,,Akademia Zuchów”-4 dzieci , Żłobek ,,Na 

górkach”-7 dzieci), bowiem dzieci te nie są mieszkańcami naszego miasta. 

- na podstawie ww. uchwały w 2019r. na każde dziecko objęte opieką w żlobku i zamieszkałe 

na terenie Gminy Miejskiej Tczew przekazywano dotację w wysokości 350 zł. miesięcznie 

, a na dziecko objęte opieką przez dziennych opiekunów i zamieszkałe na terenie naszej 

Gminy przekazywano dotację w wysokości 150zł. miesięcznie. Dotacja z Urzędu Miejskiego 

w okresie od I do IX 2019r. wyniosła 766 460,19zł.  

 

 

Ad 2. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie pomocy 

społecznej w I półroczu 2019r. 

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka oddała głos pani Julicie Jakubowskiej Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w temacie „Informacja dotycząca rodzin 

wielodzietnych figurujących w systemie pomocy społecznej w I półroczu 2019 r”. 

 

Pani Julita Jakubowska omówiła ww. informację, którą radni otrzymali w formie papierowej.  

Poinformowała, iż: 

 

1. w 2019r. z pomocy Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Tczewie we wskazanym 

okresie skorzystało 1301 rodzin, w tym 137 rodzin wielodzietnych, w tym 773 osób w 
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rodzinie co stanowi 10,53% z ogółu rodzin objętych pomocą.  

- rejonem Tczewa, w którym zamieszkuje największa liczba rodzin wielodzietnych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest nadal Stare Miasto- 65 rodzin. Najmniej 

rodzin wielodzietnych mieszka w rejonie Czyżykowo- 18 rodzin. 

- ilość rodzin wielodzietnych zamieszkujących  Tczew z podziałem na rejonoy :  

 

 Czyżykowo/ os. Staszica: liczba rodzin: 18, ilość osób w rodzinie: 72 

 Nowe Miasto/ os. Witosa : liczba rodzin: 34, ilość osób w rodzinie: 235 

 Stare Miasto: liczba rodzin 65, ilość osób w rodzinie: 364 

 Suchostrzygi: liczba rodzin: 20, ilość osób w rodzinie: 102 

Łączna liczba rodzin: 137, łączna ilość osób w rodzinie: 773 

 

- najwięcej rodzin wielodzietnych figurujących w systemie Ośrodka posiada troje dzieci, jest 

to 80 rodzin. Najliczniejsza rodzina posiada 9 dzieci. 

- samotni rodzice stanowią 41,78% z tego 40,41% stanowią samotne matki, a 1,37% samotni 

ojcowie, rodziny pełne w rodzinach wielodzietnych stanowią 58,22% rodzin wielodzietnych, 

w tym 43,83% małżeństwa, a 12,33% konkubinaty, 

 

2. Główne źródła dochodu :  

 

- 18,24% rodzin wielodzietnych utrzymuje się głównie z wynagrodzenia za pracę ( praca 

najemna stała oraz praca na własny rachunek, poza rolnictwem , wykonanie wolnego zawodu)  

-  do pozostałych źródeł utrzymania należą świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, alimenty 

na dzieci z Funduszu Alimentacyjnego , zasiłki dla bezrobotnych, dotacje mieszkaniowe.    

 

3. Źródła utrzymania rodzin wielodzietnych 

 

Łącznie jest 137 rodzin wielodzietnych z czego : 

- z emerytury lub renty korzystają 2 rodziny 

- inne, niezarobkowe źródło utrzymania (praca dorywcza) 102 rodziny 

- praca na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym , wykonanie wolnego zawodu 4 

rodziny 

- praca najemna dorywcza 4 rodziny 

- praca najemna stała 25 rodzin 

 

4. Formy pomocy pieniężnej 

- zasiłki okresowe, 

- zasiłki celowe, 

- zasiłki stałe, 

- zasiłki celowego zakupu posiłku lub żywności, 

Odrębnym działaniem pomocy społecznej jest dział Świadczeń Rodzinnych. 

Główną formą wsparcia wynikającą z ustawy o Świadczeniach rodzinnych jest zasiłek 

rodzinny , który może być uzupełniany dodatkami do zasiłku. 

 

5. Program rządowy ,,Rodzina 500+” 

 

Od 2016r. funkcjonuje Program Rodzina 500 + - jest to wsparcie w wysokości 500zł 

miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na posiadane dochody. 

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci przysługuje niezależnie od 

dochodu. Na koniec czerwca 2019r. z prawa do świadczenia wychowawczego w Miejskim 
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Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie skorzystały 690 rodzin wielodzietnych.  

 

6. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 

 

Kolejnym wsparciem dla rodzin wielodzietnych jest Program ,,Mama 4+” jest rodzicielskim 

świadczeniem uzupełniającym. Program ten jest przeznaczony dla osób, które wychowywały 

co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a 

dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewnia podstawowe środki do życia. 

 

7. Pomoc niepieniężna 

 

Pomoc społecznie nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, które maja problemy, ale też 

zapobiega trudnym sytuacjom. Bardzo istotnym elementem pracy z rodzinami wielodzietnymi 

jest pomoc o charakterze niefinansowym w postaci pracy socjalnej, realizowanej na rzecz 

poprawy funkcjonowania rodzin w ich środowisku społecznym.  

 

8. Pobyt i wyżywienie w szkołach, ośrodkach szkolno- wychowawczych i placówkach 

wsparcia dziennego. 

 

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

prowadzonych jest w formie opiekuńczej, a 3 w formie specjalistycznej. Placówki 

wydatkowały w pierwszym półroczu 2019 r . 400,049 zł na 245 miejsc dla dzieci. 

 

9. Żywność 

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Rodzinom, realizowany jest 

,,podprogram 2018” od sierpnia 2018r. do maja 2019r. i wydawane są skierowania na odbiór 

paczek żywnościowych z ZM PKPS. Do czerwca 2019r. w ramach ,,Podprogram 2018” 

przekazano żywność w ilości 73.304,60 kg. O wartości 367.486,138 zł. z tej formy 

skorzystało 2150 osób w tym 939 rodzin. 

 

10. Karta dużej rodziny.  

 

Celem programu jest obniżenie kosztów codziennego życia rodzin wielodzietnych, ułatwienie 

dostępu do instytucji kultury i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu. Gmina 

Miejska Tczew, od 01.01.2014r. wydaje ,,Tczewska Kartę Rodziny Wielodzietnej”.  W I 

półroczy 2019r. wydano 498 kart Tczewskiej Rodziny Wielodzietnej. Natomiast 

Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydano 2127 kart. 

 

11. Wsparcie asystenta rodziny 

 

Głównym celem objęcia rodziny wsparciem asystenta rodziny jest zwiększenie szansy na 

utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej, kompleksowy charakter pomocy rodzinie, a 

także zwiększenie częstości kontaktów z rodzina w przypadku umieszczenia dziecka czy 

dzieci w pieczy zastępczej. We wskazanym okresie asystenci rodziny współpracowali z 36 

rodzinami, w tym 15 rodzinami wielodzietnymi. Liczba dzieci w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta wyniosła 99.  
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Ad 3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2020r. 

 

Komisja nie złożyła żadnych propozycji do budżetu miasta na 2020r.  

 

 

Ad 4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

 

  Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Tczewa na lata 2016-2030. 

 

 

1) Potrzeba dokonania zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 

2016-2030, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w 

Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Tczewa na lata 2016-2030, zmienionym uchwałą nr XXXV/298/2017 z dnia 26 

października 2017 r., wynikła z rekomendacji Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który przeprowadził merytoryczną 

weryfikację programów rewitalizacji z Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa pomorskiego. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-

2030 uzyskał ocenę pozytywną, ale Miasto zostało zobowiązane do dokonania 

wskazanych w piśmie z dnia 12 marca 2018 r. korekt. 

 

2) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 9 września w sprawie   

przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030.  

 

      w głosowaniu: za -  6 jednogłośnie 

nieobecny na posiedzeniu komisji: E. Ziółek-Radziszewska, M. Matysiak 

 

 

Ad. 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.  

 

 

 

Nie złożono oficjalnych wniosków.  
 

Protokołowała: Daria Regulska, BRM 

 

 

 

 

                        Przewodnicząca 

                         Komisji Polityki Społecznej 

               Bożena Chylicka 
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