
1 

 

 

 

BRM.0012.5.4.2019 

 

PROTOKÓŁ NR 15/2019 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

  Rady Miejskiej w Tczewie  
w dniu 11 grudnia 2019 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 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 -  8 osób tj.: 

1. Wojciech Borzyszkowski  
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. Informacja w sprawie funkcjonowania usług opiekuńczych w mieście.   
2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
3. Przygotowanie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 r.  
4. Opinia w sprawie projektu budżetu miasta na 2020r. i wieloletniej prognozy finansowej w 

zakresie spraw społecznych .  
5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.  
 
 

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

 
 

Ad 1. Informacja w sprawie funkcjonowania usług opiekuńczych w mieście.  
 
Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka powitała przybyłych gości i oddała głos pani Julicie 
Jakubowskiej – Dyrektor MOPS . 
 
Pani Julita Jakubowska przedstawiła informację o funkcjonowaniu usług opiekuńczych w mieście. 



2 

 

 

Poinformowała m.in., że:  
1. Usługi opiekuńcze – realizowane ze środków samorządowych . 
-usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymaga pomocy innych osób . Takie usługi lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być 
przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,a rodzina,a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek nie mogą takiej pomocy zapewnić.  
- usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z 
otoczeniem . 
- Ośrodek pomocy społecznej , przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce 
świadczenia. 
2. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w 2019 r. 
Od stycznia 2019r. z usług opiekuńczych realizowanych przez Zakład Usług Opiekuńczych ,,u Wiesi” 
Jaszczerska Wiesława, która realizuje zadanie w wyniku przeprowadzonego przetargu na kwotę 768 
tys. w tym 60 tys. udział środków włąsnych w realizacji Programu – Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych – edycja 2019 . Z usług łącznie skorzystało 181 osób, koszt 20 zł na 1 godzinę. 
Odpłatność za usługi opiekuńcze to 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w 
rodzinie. Ze wsparcia w formie usług opiekuńczych mogą skorzystać osoby spełniające warunki do 
udzielenia pomocy wskazane w Ustawie o pomocy społecznej tj. osoba która ubiega się o świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powinna posiadać skierowanie od lekarza pierwszego 
kontaktu informujące o wskazaniu do ww. formy pomocy. Budżet usług opiekuńczych na rok 2019 
wynosił 708,000 zł , do listopada 2019r. wypracowano 30.205,5 godzin na kwotę 604,110 zł . Na rok 
2020 zabezpieczono kwotę 1009.800 zł. – procedura przetargu w trakcie.  
3. Program ,,Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019  
MOPS przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Usługi 
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych „ edycja 2019, program bezpłatny realizownay przez Zakład 
Usług Opiekuńczych ,,U Wiesi” Jaszczerska Wiesława, która wykonuje zadanie w wyniku 
przeprowadzonego konkursu z zakresu pomocy społecznej. Program finansowany jest z 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest wsparcie 
społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób 
niepełnosprawnych w wieku od 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zus o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 
do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielej egzystencji .  
Z programu mogą skorzystac osoby, których dochód nie przekracza 2,453,50 zł dla osoby samotnej, 
dla osoby w rodzinie 1848 zł. Do programu przystąpiło 40 osób. Z Dofinansowania środków 
rządowych na realizację programu 60.000 zł. Do listopada 2019 r wypracowano 2,549,5 godzin na 
kwotę 50,990 zł.  
4. Program ,,Opieka wytchnieniowa” edycja 2019  
Program ten kierownay jest do osób niepełnosprawnych, których członkowie rodziny lub 
opiekunowie, wymagają wsparcia w postaci doraznej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad 
tymi osobami . Jest to program wsparcia w opiecenas osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności w formie 14 –dniowego całodobowego pobytu bezpłatnego. W 
mieście Tczew , program ten jest realizowany w Ośrodku Opiekuńczym ul. Niepodległości 10 a 
dofinansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . W programie 
uczestniczyło 21 osób. Dofinansowanie w wys. 48,384 zł ze środków rządowych a 12,096 zł ze 
środków własncyh .  
5. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – realizacja ze środków rządowych. 
W mieście Tczew, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci w 
miejscu zamieszkania – zadania to realizuaje Stowarzyszenie na Recz Szkolnictwa Specjlanego w 
Tczewie, które wyłoniono w ramach konkursu. Od stycznia do grudnai 2019r z usług tych skorzystało 
61 dzieci. Budżet Specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2019 wynosił 529,700 zł  
Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci przetarg od stycznia do sierpnia 2019 r, ogłoszono 
275,000 zł koszt 1 godziny to 37 zł .  
MOPS realizauje również specjalistyczne usługi dla dorosłych od stycznia 2019 r. skorzystało z usług 
8 osób, koszt 1 godziny to 30 zł. Zabezpieczono w budżecie kwotę 18,000zł – gdzie do listopada 
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wypracowano 489,5 godzin na kwotę 14,685 zł . Środki zaplanowane na 2002 rok tj. 35,000 zł.  
MOPS w Tczewie , poza realizacja podstawowych zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej, realizuje również działania związane z pomoca sąsiedzką dla osób niepełnosprawnych i 
samotnych, ponadto świadczy usługi wolontarystyczne na terenie miasta Tczew. Pracownicy socjalni 
poprzez pogłębioną pracę socjlaną , aktywizują rodziny celem wzmocnienia potencjału rodziny na 
rzecz osób bliskich wymagających wsparcia .  
 
Ad 2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.  
 
1 . Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 25.11.2019r.  w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego . 

w głosowaniu : za – 8 jednogłośnie 

W 2020 roku Powiat Tczewski zamierza kontynuować działania prozdrowotne przewidziane                    

w powiatowych programach polityki zdrowotnej, które w poprzednich latach były już dofinansowane 

przez Gminę Miejską Tczew, tj: 

1. Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię 

życie przed rakiem”,  który jest realizowany od 2012 roku. 

2. RECEPTA NA RAKA - Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc Wśród Mieszkańców 

Powiatu Tczewskiego, który jest realizowany od 2016 roku. 

Widząc celowość realizacji powyższych programów zarezerwowaliśmy w budżecie miasta Tczewa na 

2020 rok na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego kwotę  40 tys. zł., po 20 tys. zł 

na każdy z programów.  

 
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 28.11.2019r.  w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego na lata 2020-2024 dla Gminy Miejskiej Tczew . 

w głosowaniu : za –8 jednogłośnie 
 

Opracowując Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 – 2024, kierowano się 

przede wszystkim wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

które zostały dostosowane do potencjału instytucjonalnego Tczewa.  

Program określa działania w obszarze promocji zdrowia psychicznego oraz wyznacza kierunki 

rozwoju opieki i wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 03.12.2019r.w sprawie utworzenia na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew Klubu Senior + .  

w głosowaniu : za – 8 jednogłośnie  
Celem Klubu Senior+ jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom  - osobom nieaktywnym 
zawodowo powyżej 60-tego roku życia, mieszkańcom Gminy Miejskiej Tczew, poprzez umożliwienie 
im udziału w aktywizacji społecznej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej. 
Zgodnie z założeniami programu Gmina Miejska Tczew korzystała z dofinansowania na 
funkcjonowanie Klubu w latach 2018-2019. 
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Komisja zapoznała się z informacją na temat inwestycji i remontów na koniec 2019 r. . 
 
Ad 3. Przygotowanie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 r.   
 
Członkowie Komisji debatowali nad planem pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 r.  
 
Ad 4. Opinia w sprawie projektu budżetu miasta na 2020 r. i wieloletniej prognozy finansowej w 
zakresie spraw społecznych,  
 
Członkowie Komisji wydali pozytywną opinię na temat budżetu na 2020 r. i wieloletniej prognozy 
finansowej w zakresie spraw społecznych.  
 
Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji . 
 
Nie złożono oficjalnych wniosków.  
 
Protokołowała: Daria Regulska, BRM 
 

 
 
 
                        Z-ca Przewodniczącego 

                         Komisji Polityki Społecznej 

               Mieczysław Matysiak 
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