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INTERPELACJA 

Przed wyborami samorządowymi reprezentanci polskich rodzin, 

zrzeszeni w organizacjach  i stowarzyszeniach mających na celu ochronę 

rodziny (m.in. Instytut na rzecz Kultur Prawnej Ordo Iuris, Związek Dużych 

Rodzin Trzy Plus, Centrum Życia i Rodziny, Fundacja Mamy i Taty i in.) 

opublikowali „Manifest rodzin” zawierający pozytywne postulaty organizacji 

prorodzinnych wobec samorządowców. 

W Szczecinie rozpada się 51,5 proc. małżeństw (dane za 2015 r.), odsetek 

dzieci żyjących w rozbitych rodzinach również jest jeden z najwyższych  

w kraju. Liczba zawieranych małżeństw jest w naszym województwie 

zdecydowanie niższa od średniej krajowej, za to liczba rozwodów jest wyższa. 

Czy w związku z tym Gmina Miasto Szczecin (GMS) prowadzi aktywne 

działania na rzecz małżeństwa i rodziny? Proszę o udzielenie odpowiedzi  

na następujące pytania: 

 Jak w Szczecinie wdrażane są rozwiązania promujące kulturę rodzinną, 

zachęcające do budowania wiernych i trwałych związków? 

 Jak w Szczecinie wspierane są inicjatywy na rzecz małżeństwa i rodziny? 

 Czy GMS finansuje programy skierowane do dzieci i młodzieży,  

które pokazują piękno życia rodzinnego i związanych z rodziną wartości 

takich jak miłość, wierność, solidarność, lojalność, uczciwość, 

pracowitość itd.? 

 Czy GMS prowadziła/prowadzi kampanie społeczne na rzecz 

małżeństwa, rodziny, dzietności? Jeśli tak, to jakie, kiedy oraz jakie były 

koszty tych kampanii. 

 



 

 Czy GMS skonstruowała system wsparcia dla młodych małżeństw, 

zwłaszcza w obszarze budownictwa? 

 Czy GMS finansuje projekty skierowane do rodziców na temat 

budowania relacji w związku i wychowywania dzieci? 

 Czy GMS wdraża rozwiązania profilaktyki rodzinnej dla małżeństw 

zagrożonych rozpadem? 

 Czy GMS finansuje programy o charakterze anty-rodzinnym, związane  

z ideologią gender lub promocją mniejszości seksualnych? 

 Jakie działania GMS podjęła w celu ochrony dzieci przed demoralizacją 

np. poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu i substancji 

psychoaktywnych (narkotyki/ dopalacze)? 

 Czy GMS wdraża rozwiązania profilaktyki uzależnień cyfrowych 

dotykających coraz większą część polskiej populacji (w tym uzależnianie 

od gier komputerowych, pornografii, hazardu)?  

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 

 

 


