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BRM.0012.5.4.2020 

PROTOKÓŁ NR 21/2020 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

  Rady Miejskiej w Tczewie  
w dniu 19 sierpnia 2020 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. 

 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 7 na 8 - osobowy skład 

komisji. 

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 - nieobecna 

 

Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości (według listy 

obecności),  

- Adama Urbana Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa, 

- Bożenę Nowopolską Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Tczewie,  

- Julitę Jakubowską Dyrektor MOPS w Tczewie,  

- Michała Bollina przedstawiciela TTBS Sp. z o. o. w Tczewie, 

- Ryszarda Różyckiego Prezesa Stowarzyszenia  Kultury Fizycznej i Turystyki Kociewiak w    

  Tczewie. 

  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka – przedstawiła porządek 

posiedzenia komisji ujęty w zawiadomieniu. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Wobec powyższego  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Bożena Chylicka - poddała pod głosowanie 

porządek posiedzenia komisji. 

 

W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia komisji  
          przyjęto jednogłośnie: za –7, 

nieobecni podczas głosowania: Ewa Ziółek – Radziszewska 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Informacja na temat budownictwa komunalnego i socjalnego. 

2. Realizacja listy przydziałów mieszkań komunalnych.  

3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 
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Realizacja porządku posiedzenia komisji:  
 

Ad 1. 
Informacja na temat budownictwa komunalnego i socjalnego. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Bożena Chylicka oddała głos panu Michałowi Bollinowi                      

przedstawicielowi  TTBS Sp. z o.o. w Tczewie, który przedstawił w/w informację, którą 

członkowie otrzymali w wersji papierowej. 
 
Pan Michał Bollin pracownik Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 

w Tczewie przedstawił informacje na temat budownictwa komunalnego i socjalnego. 

Poinformował o podejmowanych w 2019 roku  działaniach windykacyjnych, wykonywanych 

zadaniach inwestycyjnych w I półroczu 2020r, udzielając  odpowiedzi  na zapytania członków 

komisji.  

Radni dyskutowali na temat zalegających z płatnością osób, które mogą uzyskać dodatek 

mieszkaniowy podpisując z Zarządcą ugodę i wpłacając jedną ratę. 

 

Pani Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wyjaśniła, że  Wydział 

Spraw Społecznych współpracuje z TTBS Sp. z o.o. w Tczewie odnośnie osób zadłużonych                  

i  przepisy prawa nie pozwalają na wypłacanie dodatku mieszkaniowego w przypadku jeśli 

osoba otrzymująca dodatek zalega z płatnościami. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z bieżącymi informacjami na temat budownictwa 
komunalnego i socjalnego. 

 

Ad 2.  
Realizacja listy przydziałów mieszkań komunalnych.  
 
Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka oddała głos Pani Bożenie Nowopolskiej, która 

przedstawiła informacje na temat realizacji listy przydziału mieszkań komunalnych.  

 

Pani Naczelnik poinformowała, że Pan Prezydent Miasta Tczewa Zarządzeniem Nr 79/2020                   

z dnia 01.04.2020r. zatwierdził listę przydziałów mieszkań na 2020 rok. Na rocznej liście ujęto 

79 rodzin, w tym 36 z listy 2019 r. W okresie od 02.01.2020roku do chwili obecnej przydzielono 

na podstawie rocznej listy ogółem 6 mieszkań, w tym z listy 2017 r. -  2 mieszkania, z listy 2020 

roku – 4 mieszkania.  

W okresie od 02.01.2020r. do chwili obecnej przyznano ogółem 3 lokale w ramach najmu 

socjalnego, w tym na podstawie wyroku eksmisyjnego 3 lokale.  

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka zwróciła się z prośba do Pani Naczelnik                               

o przygotowanie informacji, ile na przestrzeni 10 lat wybudowano mieszkań.  

 

Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami dotyczącymi realizacji listy przydziału 
mieszkań komunalnych. 

Ad 3.   
Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 
 

1) Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r. zmieniającej uchwałę                  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad 
zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze. 
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Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka oddała głos Pani Julicie Jakubowskiej  Dyrektor 

MOPS w Tczewie, która omówiła projekt uchwały.    

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 11 sierpnia 2020r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu 

wydatków za usługi opiekuńcze. 

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

nieobecna na posiedzeniu komisji E. Ziółek-Radziszewska 

Ad. 4 
Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 
 

1) Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka przedstawiła odpowiedź na wniosek Komisji  

z 17 czerwca 2020r. dotyczący zakupu klimatyzatora dla Stowarzyszenia Sambor                      

w Tczewie.  Z otrzymanej odpowiedzi wynika, iż zarządca budynku TTBS SP. z o. o                  

w Tczewie uważa, że pomieszczenia i budynek świetlicy wymaga realizacji szeregu 

niezbędnych innych  prac, zanim nastąpi instalacja klimatyzatora. W pierwszej kolejności 

były by to prace związane z remontem pokrycia dachowego z jednoczesnym 

dociepleniem dachu oraz wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektryczne. 

Dopiero wykonanie tych prac umożliwi bezpieczne zainstalowanie klimatyzatora.  

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka poinformowała, aby na następne posiedzenie komisji 

zaprosić przedstawiciela TTBS Sp. z o.o. w Tczewie ds. technicznych, który zapozna członków 

komisji z tematem remontu pokrycia dachowego z jednoczesnym dociepleniem oraz wymianą                

i rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Orzeszkowej 6.  

W wyniku dyskusji  

Przewodnicząca Komisji Bożena Chylicka poddała pod głosowanie wniosek, który członkowie 

komisji jednogłośnie zaopiniowali. 

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 17 czerwca 

2020r. dotyczący zakupu klimatyzatora do świetlicy ,,Sambor” przy ul. Orzeszkowej 6 (pismo 

WSS.0003.2.3.2020 z dnia 24.07.2020), wnoszą o podanie terminu niezwłocznego wykonania 

przez zarządcę budynku, zadań przedstawionych w odpowiedzi na wniosek, tj. remontu pokrycia 

dachowego z jednoczesnym dociepleniem oraz wymianą i rozbudową wewnętrznej instalacji 

elektrycznej.  

w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 

nieobecna na posiedzeniu komisji E. Ziółek-Radziszewska 

 

2) Członkowie komisji zapoznali się z pismem mieszkańców ulicy Pinokia z dnia 

29.07.2020 r., którzy zwrócili się do radnych z prośbą aby nie dopuścić do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego i o pozostawienie okolicy os. Bajkowego jako 

zabudowy domków jednorodzinnych.  

 

3) Komisja zapoznała się z wnioskiem organizacji i stowarzyszeń z dnia 03.08.2020r.                     

o organizację przez Władze miasta Tczewa bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla 

mieszkańców w wieku powyżej 65 lat.  

Komisja zapoznała  się ze  stanowiskiem  Pana Z-cy Prezydenta Miasta Adama Urbana iż 

ze względów finansowych nie jest możliwe zrealizowanie bezpłatnych szczepień dla 

wszystkich mieszkańców powyżej 65 roku życia. Komisja uważa, że  osoby, które nie 

mogą z powodów finansowych  we własnym zakresie zakupić szczepionki przeciw 

grypie, powinny  zwrócić się do MOPS w Tczewie o pomoc w tym zakresie.  

Ponadto komisja wnosi, aby w Panoramie Miasta zamieścić artykuł dotyczący 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa związanych z koronawirusem.  
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4) Komisja zapoznała się z pismami Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki 

Kociewiak w Tczewie z dnia 17.08.2020r. dotyczącymi pisma WGM.6850.4.3.2020.MG 

z 14.07.2020r. oraz pisma ZUK-MZD.AK.5125-134.2/20 odnośnie użyczenia Bulwaru 

Nadwiślańskiego na organizację ogólnopolskiego biegu VI Dycha nad Wisłą  w dniu                  

29 sierpnia 2020r.  

Komisja przychyliła się do decyzji Pana Prezydenta Miasta, iż  ze względu na 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców 

Tczewa, wszystkie imprezy plenerowe, występy cyrkowe, festyny, lunaparki oraz 

zorganizowane biegi czy inne imprezy sportowe, są odwołane.  

 

 

 

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie ok  godz. 16.30. 

 
 

                                                                                                                Przewodnicząca 

                                      Komisji Polityki Społecznej 

 

                                          Bożena Chylicka 

 

 

 

 

 
Sporządziła : Łucja Kussowska BRM                     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


