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Protokół nr 03-03/2018 ze wspólnego  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 9:30 
 
 
Obecność: 
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej obradowała w 6-osobowym składzie, wg 
załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum 
do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Komisja Edukacji – obradowała w pełnym 7-osobowym składzie, wg załączonej listy 
obecności, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.  
 
Posiedzeniu przewodniczyła Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Rodziny i Polityki Społecznej.  
 
 
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 19 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – druk 20 

 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania 
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 16 

 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w 

zakresie dożywiania na lata 2019-2023 – druk nr 17 
 
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

 

 Wskazanie przedstawiciela Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do składu zespołu ds. 
rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON  na 
likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych 

 Wskazanie przedstawiciela Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do składu zespołu ds. 
rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON organizacji 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny 
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 Wskazanie przedstawiciela Komisji Rodziny do składu zespołu ds. rozpatrywania wniosków o 

przyznanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego  

ze środków PFRON 
 
Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 19 
 
Druk nr 19 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisje przystąpiły do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały. 
 
USTALENIA KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: 
Komisja 3 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI EDUKACJI: 
Komisja 3 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – druk 20 
 
Druk nr 20 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisje przystąpiły do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały. 
 
USTALENIA KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: 
Komisja 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI EDUKACJI: 
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Komisja 3 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu 
wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 16 
 
Druk nr 16 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Gdańsku zreferowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję.  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej  
zapytała, czy ten druk jest „odnawiany” co roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor MOPR Gdańsk odpowiedziała, że program 
obowiązuje na lata 2019-2023.  
 
Nie było więcej pytań. Komisje przystąpiły do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI EDUKACJI: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w 
zakresie dożywiania na lata 2019-2023 – druk nr 17 
 
Druk nr 17 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku zreferowała projekt uchwały.  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej  
Zapytała kto zgłasza dzieci do programu oraz jaki procent w dożywianiu stanowią 
dzieci. 
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor MOPR odpowiedziała, że mogą to zrobić 
wszystkie osoby zatrudnione w szkole. Dzieci szkolne stanowią 30% spośród 
wszystkich korzystających. Pozostałe 70% to są albo dzieci młodsze, 
nieuczęszczające do szkoły, albo osoby nieobjęte obowiązkiem szkolnym. Dodała, że 
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są 4 formy realizacji: zasiłek,  skierowanie po odbiór żywności, dowożenie żywności, 
skierowanie do stołówki gdzie wydawany jest posiłek.  
 
Nie było więcej pytań. Komisje przystąpiły do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
 
USTALENIA KOMISJI EDUKACJI: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
     PUNKT 5 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 

 Wskazanie przedstawiciela Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do składu zespołu ds. 
rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON  na 
likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych 

 Wskazanie przedstawiciela Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do składu zespołu ds. 
rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON organizacji 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny 

 Wskazanie przedstawiciela Komisji Rodziny do składu zespołu ds. rozpatrywania wniosków o 

przyznanie do finansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON 
 
 
  
Ze względu na ograniczony czas, Przewodnicząca zaproponowała aby osoby chętne 
do prac w w/w zespołach zgłaszały się za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. Godz. 8:50.  
 
 
 
          Przewodnicząca Komisji Rodziny  
     i Polityki Społecznej  Rady Miasta Gdańska 
 
           Beata Dunajewska 
 
 
 
Protokołowała:  
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 


