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BRM.0012.5.4.2020 

 

PROTOKÓŁ NR 16/2020 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

  Rady Miejskiej w Tczewie  
w dniu 22 stycznia 2020 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
przy ul. 30-go Stycznia 1. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Mieczysław Matysiak – Z-ca 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecność -  7 osób tj.: 

1. Wojciech Borzyszkowski  
2. Łukasz Brządkowski  
3. Ryszard Brucki  
4. Bożena Chylicka – nieobecna  
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 2020 r.  
4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.  
 
 

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

Nieobecna podczas posiedzenia: B. Chylicka 
 

 
Ad 1. Opieka nad osobami bezdomnymi w okresie zimowym.  
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Mieczysław Matysiak  powitał przybyłych gości i oddał głos pani 
Julicie Jakubowskiej – Dyrektor MOPS . 
 
Pani Julita Jakubowska przedstawiła informację na temat opieki nad osobami bezdomnymi w okresie 
zimowym . Poinformowała m.in., że:  
1. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie działa zespoł ds. bezdomności. Koordynowane są 
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działania na rzecz osób bezdomnych prze służby samorządowe i organizacje pozarządowe . 
Prowadzone przez zespół działania maja na celu : 
- ustalenie wspólnie z Policją i Strażą Miejską miesc, gdzie na terenia miasta Tczewa przebywają osoby 
bezdomne (miejsca niemieszkalne), bieżące patrolowanie tych miejsc, 
- kierowanie osób bezdomnych do schornisk i ogrzewalni, 
- zapewnienia gorącego posiłku, schronienia, niezbędnej odzieży, pomocy finansowej, opału, 
- zapewnienie dostępu do poradnicrwa specjalistycznego : psychologa , prawnika, pracownika socjalnego, 
- prowadzenie pracy socjalnej w celu wyjścia z systemu pomocy społecznej. 
2. Oosby bezdomne przebywające na terenie miasta mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1 Maja 8. 
W godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dniach wolnych od pracy osoby bezdomne mogą  otrzymać 
pomoc od pracowników : Straży Miejskiej, Policji w Tczewie, oraz dzwoniąc pod bezpłatny całodobowy numer 
telefonu 987 Centrum Zadządzania Kryzysowego Wojewody . 
Schroniska w Borowym Młynie i Nowym Stawie zapewniaja pomoc i opiekę specjalistyczną dla osób 
bezdomnych, długotrwale chorych i niepełnosprawnych. Osoby bezdomne w okresie zimowym szczególnie 
narażone są na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. W związku z tym koordynowane sa działania na rzecz 
osób bezdomnych przez służby samorządowe i organizacje pozarządowe.  
3. Środki finansowe przeznaczone na działania zabezpieczające związane z bezdomnością na rok 2019 to : 
779.295 zł , wydatkowane : 586,764 zł. 
 
 
Ad 2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.  
 
1 . Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 14.01.2020r.  zmieniający uchwałę w 
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew . 

w głosowaniu : za –7jednogłośnie 
Nieobecna na posiedzeniu komisji  : B. Chylicka 

 
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 09.01.2020r.  w sprawie określania zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta 
Tczewa . 

w głosowaniu : za –7 jednogłośnie 
Nieobecna na posiedzeniu komisji : B. Chylicka   

 
 
Ad 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 r.   
 
Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 r.  

w głosowaniu : za –7 jednogłośnie 
Nieobecna na posiedzeniu komisji : B. Chylicka   

 
 
Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji . 
 
Nie złożono oficjalnych wniosków.  
 
Protokołowała: Daria Regulska, BRM 

 
 
                        Z-ca Przewodniczącego 

                         Komisji Polityki Społecznej 

               Mieczysław Matysiak 


