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Protokół nr 02-02/2018 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 listopada 2018 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 

 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 16:00 
 
Obecność: 
Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg załączonej  
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Posiedzeniu przewodniczyła Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Rodziny i Polityki Społecznej.  
 
 
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia: 
 
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska  

na 2019 rok – druk nr 1827 

 
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 

 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 9 

 
4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia 

wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska –  

druk nr 10 

 
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

 

 
Porządek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska  

na 2019 rok – druk nr 1827 

 
Druk nr 1827 stanowi załącznik do III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
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Projekt uchwały w zakresie działania Komisji został przedstawiony przez: 
Panią Emilię Kosińską – zastępcę skarbnika Miasta Gdańska  
Panią Izabelę Kuś – zastępcę dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych 
Panią Janinę Liedtke –Jaremę – dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń 
Panią Izabelę Chorzelską – zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Panią Marię Maślak – zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Pana Macieja Męczykowskiego – zastępcę dyrektora MOPR w Gdańsku 
 
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Poprosiła o przedstawienie szczegółów ”programu za życiem”. 
 
Pani Janina Liedtke –Jarema – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 
Odpowiedziała, że „program za życiem” jest dosyć obszernym programem. Gdańskie 
Centrum Świadczeń zajmuje się jedynie wypłacaniem świadczeń pieniężnych, nie 
rzeczowych. W ramach „programu za życiem” wypłacamy jednorazowe świadczenie 
w wysokości 4 tys. zł. w tym roku programem były objęte 44 rodziny. Warunkiem 
otrzymania świadczenia jest udokumentowanie opieki lekarskiej matki podczas ciąży 
oraz zaświadczenie lekarza specjalisty, że dziecko urodziło się z wadami.  
 
Pani Ewa Kamińska – pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych 
Dodała, że oprócz wsparcia finansowego program przewiduje również wsparcie 
edukacyjne obejmujące rozwój dziecka, wsparcie asystenckie rodziców, 
rehabilitację. Planuje się utworzyć ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – 
opiekuńczy, wspierający rozwój dzieci.   
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Zapytała jaki będzie koszt zamknięcia inwestycji budowy pogotowia opiekuńczego i 
ile będzie środków przeznaczonych na realizację tego zadania.  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych 
Odpowiedziała, że koszt inwestycji wynosi 22 mln zł, z czego ok. 10 mln to jest koszt 
zamknięcia i koszt utrzymania jednostki.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Zapytała na jakim etapie jest sprawa dofinansowania szczepień HPV. 
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Odpowiedziała, że jest w tej chwili opracowywany program, który po przyjęciu 
zostaje przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja 
ma 2 miesiące na zaopiniowanie tego, po pozytywnej opinii program będzie 
przedstawiony Radzie Miasta, następnie po jego przyjęciu będzie można ogłosić jego 
realizację.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Zapytała o program „cukrzycowy”. 
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
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Wyjaśniła, ze program jest kierowany do pracujących mieszkańców Miasta Gdańska, 
w tej chwili jest przygotowywany do rozpoczęcia realizacji, zakładany koszt 
dofinansowania to jest ok. 3 mln zł na cały okres programu. Program ma na celu 
„wychwycić” osoby zagrożone cukrzycą typu II, utrzymania tych osób na miejscach 
pracy i zapobiegnięciu skutków choroby jak np. utrata wzroku.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Zwrócił uwagę, że na budowę DPS Polanki  budżet przewiduje dodatkowe 2 mln zł.  
 
Pan Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych   
Wyjaśnił, że niedługo rozpocznie się etap II, na który miasto chce pozyskać 
dodatkowe finansowanie  z PFRONu , ale musi być wkład własny i to są te 2 mln zł.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Odniósł się do planowanej budowy żłobków, i braku  zaplanowanej na ten cel kwoty 
w budżecie, zapytał o powód.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Program żłobkowy  składa się z kilku modułów: pierwszy to budowa żłobków z 
funduszy unijnych w partnerstwie publiczno-prywatnym -  gmina jako wkład własny 
przekazuje działkę. Budowa pierwszych 8 żłobków rusza pod koniec  pierwszego 
kwartału 2019 roku, kolejne 8 w roku 2020. Drugim elementem programu jest bon 
żłobkowy, na który jest przeznaczona rezerwa celowa i jest ściśle związana z 
powstawaniem nowych miejsc żłobkowych.  
  
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Poinformował, że jest niezadowolony z wysokości kwot przeznaczonych na remonty 
w obiektach pomocy społecznej, są one zbyt małe, biorąc pod uwagę potrzeby.  
 
Pani Izabela Kuś – zastępca dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych UM 
Do zeszłego roku wszystkie obiekty użyteczności publicznej były finansowane w 
ramach jednej puli na modernizację w obiektach użyteczności publicznej. To było 
rocznie ok. 30 mln zł i była przeznaczana głównie na edukację. Do tego zostało 
stworzone nowe przedsięwzięcie – modernizacja obiektów instytucji pomocy 
społecznej, w wysokości 5 mln zł w zeszłym roku i 10 mln zł w tym roku, w przyszłym 
14,5 i w kolejnym 10 mln.  
 
Pani Emilia Lodzińska – członek komisji  
Wyraziła swoje wątpliwości co do budowania żłobków w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego i zapytała jak wysoka będzie miesięczna opłata za taki żłobek 
oraz czy do 2020 roku będzie zakończona budowa 16 żłobków i ile miejsc w żłobkach 
wzrośnie w roku 2019.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego  
Docelowo w całym projekcie powstanie 1600 miejsc żłobkowych. Nie jest to typowe 
partnerstwo publiczno-prywatne. Rodzic będzie płacił nie więcej niż w żłobku 
prowadzonym przez samorząd. Różnice w opłatach za żłobki niesamorządowe będą 
regulowane przez miasto ale również będzie większa kontrola jakościowa na 
prywatne placówki. Na dzień dzisiejszy miasto poszukuje lokalizacji najbardziej 
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dogodnych dla rodziców, sprawdza się w których dzielnicach jest największe 
zapotrzebowanie na żłobki.  
 
Pani Emilia Lodzińska – członek komisji  
Zwróciła uwagę, że wiele osób poszukuje miejsca  w żłobkach blisko miejsca swojej 
pracy, w związku z czym na pewno duże zapotrzebowanie na usługę żłobkową jest 
w Oliwie i na Przymorzu. Następnie odniosła się do wsparcia dla rodzin 
dysfunkcyjnych, gdzie jest spadek wydatków o 14%, wynikający z przyznanej przez 
wojewodę niższej dotacji celowej, czym ta decyzja była uargumentowana?  
 
Pani Emilia Kosińska – zastępca skarbnika Miasta Gdańska  
Dotacje z budżetu państwa są zwiększane w ciągu roku, nigdy na początku roku  nie 
ma całościowej kwoty na realizację zadań.  
 
Pani Emilia Lodzińska – członek komisji  
Zapytała z czego wynika przewidywany wzrost osób korzystających z usług Pogotowia 
Socjalnego w porównaniu do obecnego roku.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
Wyjaśnił, że wynika głównie z porozumienia z gminami ościennymi Gdyni i Sopotu.  
 
Pani Joanna Cabaj – członek komisji  
Zapytała o koszty związane z Modelem na rzecz równego traktowania  
 
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora wydziału Rozwoju Społecznego  
Odpowiedziała, że środki zabezpieczone w budżecie jeśli chodzi o politykę społeczna 
pozostają na tym samym poziomie. Łącznie na obsługę rady na rzecz równego 
traktowania jest przeznaczone 150 tys. zł.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
Dodał, że na te koszty składa się obsługa rady ds. równego traktowania, możliwość 
zatrudniania ekspertyz, analiz, audytów na potrzeby niepełnosprawności i nagrody.  
 
Pani Joanna Cabaj – członek komisji  
Zapytała o koszt szkolenia antydyskryminacyjnego dla pracowników Urzędu 
Miejskiego .  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
Odpowiedział, że należy się zwrócić z takim zapytaniem do Wydziału Kadr i 
Organizacji UM.  
 
Radny Przemysław Ryś – członek komisji  
Poruszył kwestię Programu 500+ i funduszu alimentacyjnego.  
 
Pani Janina Liedtke – Jarema – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 
Poinformowała, że 34 tys. dzieci korzysta z programu 500+, miasto nic nie dopłaca 
do programu. W niewielkim stopniu wzrasta liczna osób korzystających z 500+ i 
świadczeń rodzinnych. Jeśli chodzi o fundusz alimentacyjny jest tendencja 
spadkowa, w tej chwili fundusz obejmuje 2843 dzieci, jest wypłacamy maksymalnie 
do wysokości zasądzonych alimentów ale tylko do 500 zł.  
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Nie było więcej głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - 4 głosami „za”, przy 2 głosach przeciw  – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
OPINIA  Nr 01-01/01/01/2018 
 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 

 

Druk nr 1826 stanowi załącznik do III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
 
Pani Emilia Kosińska zastępca  Skarbnika Miasta Gdańska zreferowała projekt 
uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - 4 głosami „za”, przy 2 głosach przeciw  – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
OPINIA  Nr 01-01/02/02/2018 
 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 9 

 

Druk nr 9 stanowi załącznik do III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor MOPR w Gdańsku -  zreferowała projekt 
uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
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USTALENIA KOMISJI: 
jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
OPINIA  Nr 01-01/03/03/2018 
 
 

     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia 

wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska – druk nr 10 

 
 
Druk nr 10 stanowi załącznik do III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor MOPR w Gdańsku -  zreferowała projekt 
uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
OPINIA  Nr 01-01/04/04/2018 
 
 
     Punkt 5 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady komisji.  
 
Godz. 17:30.  
 
           Przewodnicząca Komisji  
       Rodziny i Polityki Społecznej 
 
              Beata Dunajewska 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska
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