
       Świnoujście, 01.02.2021 r. 

Sylwia Marszałek 

Radna Rady Miasta Świnoujście 

Aneta Zdybel 

Radna Rady Miasta Świnoujście 

 

 

 

Pan Janusz Żmurkiewicz 

Prezydent Miasta Świnoujście 

 

 

Interpelacja 

 

Dotyczy: pomocy mieszkańcom Świnoujścia, których następstwo skutków ekonomicznych I 

  społecznych wynikających z Covid - 19 ma wpływ na ich codzienne życie.  

 

Na podstawie art. 24 ust. 4,5,6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawracamy się do Pana Prezydenta z interpelacją o podjęcie działań 

zmierzających do udzielenia pomocy mieszkańcom Świnoujścia, których następstwo skutków 

ekonomicznych I społecznych wynikających z Covid - 19 ma wpływ na ich codzienne życie 

Szanowny Panie Prezydencie, 

mieszkańcy Świnoujścia, doświadczeni przez wirus Covid - 19, odczuwają jego następstwa w sferze 

ekonomicznej i społecznej. Wpływ pandemii na zdrowie osobiste, życie rodzinne, zatrudnienie i sytuację 

finansową dotyczy wielu osób, które nie zaliczają do stereotypowego portretu biedy, a dotyka je 

problem wykluczenia społecznego. 

Stereotypowo, osoba biedna nie ma co jeść, gdzie mieszkać i w co się ubrać. Poruszając się w ramach 

tak opisanego ubóstwa zwracamy uwagę na całą rzeszę "nowych biednych". To są osoby, które próbują 

związać koniec z końcem, pozostają w obecnej sytuacji na marginesie życia społecznego. To są 

mieszkańcy Świnoujścia, to są osoby, których skutki pandemii dotykają bezpośrednio i mają wpływ na 

ich codzienne życie. 

Obecnie na ile utrata pracy jest jednym z elementów powodujących utratę mieszkania, na tyle 

odzyskanie pracy nie gwarantuje wyjścia ze statusu bezdomności. Praca już dawno przestała być czymś, 

co gwarantuje życie w dostatku, praca nie zawsze gwarantuje wyjście z ubóstwa. 

Szanowny Panie Prezydencie zwracamy się interpelacją, aby pomóc mieszkańcom Świnoujścia, których 

skutki pandemii dotykają bezpośrednio i mają wpływ na ich codzienne życie. Pomoc osobom żyjącym 

w ubóstwie należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W związku z tym uważamy, 

że zasadne jest podjęcie przez gminę działań ukierunkowanych na: 



1. Szerokiej informacji o dostępnych w mieście formach pomocy, nie tylko tych które pojawiły się w 

pandemii ale także wszelkich działań pomocowych. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w 

odpowiedzi na naszą interpelację o wszystkich formach pomocy na którą mogą liczyć mieszkańcy, jakie 

programy funkcjonują i gdzie tej pomocy szukać, do kogo jest skierowana, jakie są formy tej pomocy 

czy to rzeczowe, czy finansowe, czy inne,  prosimy o uwzględnienie również pomocy w centrach zdrowia 

psychicznego, które w obecnej sytuacji pandemicznej może być bardziej niż zwykle potrzebne.  

Uważamy, że opracowanie swoistego „drogowskazu” dla osób potrzebujących i takich które nigdy tej 

pomocy nie potrzebowały ale w skutek pandemii będą zmuszeni po nią sięgnąć, znacznie ułatwiłoby 

naszym mieszkańcom poruszanie się w zawiłościach systemu pomocy społecznej.  

2. Wypracowanie metod docierania z informacją o możliwości uzyskania wsparcia do osób 

potrzebujących pomocy w kontekście wpływu pandemii na zdrowie osobiste, życie rodzinne, 

zatrudnienie i sytuację finansową. 

Osoby same nie zgłaszają się do ośrodków, dla wielu mieszkańców jest to trudne i krępujące. Wymaga 

to odpowiedniego podejścia pracownika ośrodków wsparcia. Sposobem umożliwienia tym osobom 

zgłaszania się po pomoc jest docieranie do nich z informacją o możliwości uzyskania kompleksowego 

wsparcia poprzez różnorodne kanały jak lokalne media, kontakty sąsiedzkie, media społecznościowe.  

Szanowny Panie Prezydencie problem, który podnosimy może się wkrótce nasilać. Coraz więcej 

mieszkańców potrzebuje pomocy, kompleksowego zapewnienia wsparcia. Skutki pandemii dotykają 

nas wszystkich bezpośrednio i mają wpływ na nasze codzienne życie. 
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