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Protokół nr 01-04/2019 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 8:30 
 
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 przyjęcia do realizacji rocznego planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok w 
mieście Gdańsku – druk nr 36 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia 
wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie Miasta Gdańska – druk nr 40 
 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok 
 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Porządek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok w mieście Gdańsku – 
druk nr 36 
 
Druk nr 36 stanowi załącznik do protokołu z IV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 31 stycznia 2019 roku.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował projekt 
uchwały.  
 
Nie było pytań.  
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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OPINIA  Nr 04-01/09/09/2019 
 
 
            PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości 
dodatków w pieczy zastępczej na terenie Miasta Gdańska – druk nr 40 
 
 
Druk nr 40 stanowi załącznik do protokołu z IV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 31 stycznia 2019 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: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 04-01/10/10/2019 
 
 
     PUNKT 3 
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok 
 
 
Projekt planu pracy został przesłany do członków Komisji kilka dni przed posiedzeniem.  
 
Ustalono, że stałe posiedzenia Komisji będą się odbywały we wtorki, w tygodniu „sesyjnym”, 
o godz. 16:00.  
 
Uwag do planu pracy nie było.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem planu pracy na 2019 rok.  
 
Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.  
 
Plan pracy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 4 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wystosował pismo do Komisji o wytypowanie 

przedstawicieli Komisji - Radnych Miasta Gdańska,  do trzech zespołów opiniujących wnioski 

osób z niepełnosprawnościami o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. 

Do prac w poszczególnych zespołach wytypowano następujących radnych: 

1) do zespołu ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON 
na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych- radnego 
Piotra Gierszewskiego   
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2)do zespołu ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON 

organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny -  radnego Andrzeja Kowalczysa   

3)zespół ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania do turnusu 

rehabilitacyjnego ze środków PFRON  - radnego Przemysława Rysia.  

 

Nie było więcej spraw bieżących ani korespondencji.  

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady Komisji.  

 

Godz. 8:45.  

 

       Przewodnicząca Komisji Rodziny  

            i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

 

                Beata Dunajewska  

 

Protokołowała: 

Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

     

 

 

 
 
 
 
     
 


