Protokół nr 02-05/2019 z posiedzenia
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska
z dnia 5 marca 2019 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 87
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 86
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia formy, wysokości
i trybu przyznania pomocy dla 2-osobowej rodziny repatrianckiej
z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr 78
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
– druk nr 57
5. Formy wsparcia osób bezdomnych
6. Sprawy wniesione przez mieszkańców
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Porządek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

PUNKT 1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 87
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Druk nr 87 stanowi załącznik
z dnia 7 marca 2019 roku.

do

protokołu

VI

sesji

Rady

Miasta

Gdańska

Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zreferowała
projekt uchwały w zakresie działania komisji.

Dyskusja:
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji
Zapytała o szczegóły wspólnego projektu z miastem Neapol.
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Jest to wspólny projekt z Neapolem, Barceloną, Amsterdamem, Gandawą oraz miastem z
Rumunii i ze Słowacji. Są miasta „uczące się” i te które „uczą”. Gdańsk należy do miast
uczących się w tym projekcie. W Neapolu, Barcelonie, Amsterdamie są przestrzenie
komunalne, gdzie nie ma spółdzielni ani socjalnej ani mieszkaniowej, np. w jednym budynku
mieszkalnym została utworzona restauracja, w której pracuje część mieszkańców, czynsze
i koszty utrzymania budynku są pokrywane częściowo z tej restauracji. Natomiast w Gdańsku
podobne rozwiązania nie są możliwe z powodu obowiązujących innych przepisów prawa.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 05-02/11/03/2019
PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 86
Druk nr 86 stanowi załącznik
z dnia 7 marca 2019 roku.

do

protokołu

VI

sesji

Rady

Miasta

Gdańska

Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zreferowała
projekt uchwały w zakresie działania komisji.
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 05-02/12/04/2019
PUNKT 3
2

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
określenia formy,
wysokości
i
trybu
przyznania
pomocy
dla
2-osobowej
rodziny
repatrianckiej
z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr 78
Druk nr 78 stanowi załącznik do protokołu VI sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2019
roku.
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UM zreferowała
projekt uchwały w zakresie działania komisji.

Dyskusja:
Radny Przemysław Ryś – wiceprzewodniczący komisji
Czy z programu skorzystali również dzieci tej rodziny? I czy otrzymują comiesięczne
wsparcie, czy to jest jednorazowe wparcie.
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UM
Syn skorzystał, córka nie. Wsparcie jest jednorazowe.
Radny Piotr Gierszewski
Żałuję, że nie mieliśmy zaproszenia na uroczystość podsumowującą dotychczasowe
działania dotyczące zapraszania rodzin repatrianckich. Chciałbym poznać takie dane – ile
osób do tej pory skorzystało z zaproszenia, ile zostało na stałe, jakie są ich dalsze losy.
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UM
Na ubiegłoroczne podsumowanie radni dostali zaproszenia. Jeżeli w przyszłości będą
podobne imprezy również będziemy informować radnych. Staramy się organizować spotkania
z rodzinami, ale nie zawsze wyrażają chęć kontaktu po usamodzielnieniu.
Ustalono wprowadzenie tego tematu na jedno z posiedzeń komisji.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 05-02/13/05/2019
PUNKT 4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku – druk nr 57
Druk nr 57 stanowi załącznik
z dnia 7 marca 2019 roku.

do

protokołu

VI

sesji

Rady

Miasta

Gdańska

Pani Olga Goitowska – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - zreferowała
projekt uchwały w zakresie działania komisji.
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Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 05-02/14/06/2019
PUNKT 5
Formy wsparcia osób bezdomnych
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR omówiła temat, przedstawiając
prezentację multimedialną, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Dyskusja:
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
W którym momencie można uznać, że osoba jest bezdomna?
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR
Osoba nie jest bezdomna wtedy gdy jest w stanie zapewnić sobie mieszkanie, samo
zatrudnienie tu nie wystarczy, musi być taki poziom dochodów, który pozwoli na wynajem
mieszkania.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Podobno w znacznym stopniu zwiększyła się „bezdomność uliczna”?
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR
Streetworkerzy mówią o podwojeniu tej ilości ale niekoniecznie może to oznaczać faktyczne
zwiększenie, być może zdołali dotrzeć do większej ilości osób.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Słyszałam tez o problemach po wyjściu osób bezdomnych ze szpitala - schroniska nie są
przystosowane do zapewnienia im dalszej opieki medycznej, czy jest na to jakiś pomysł?
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR
Ostatnio pojawił się nowy typ schronisk – schroniska z usługami opiekuńczymi, które szybko
zaczęły być traktowane przez służbę zdrowia jako ZOL, pomimo że pełnią zupełnie inną
funkcję. Schronisko z usługami opiekuńczymi to jest podobna forma wsparcia jak wsparcie
w mieszkaniu kiedy ktoś potrzebuje usług opiekuńczych – jest opiekunka, która robi zakupy,
pomaga przygotować posiłek, zapisać do lekarza. Schronisko z usługami opiekuńczymi to nie
jest poziom opieki pielęgniarskiej.
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji
Jak działa aplikacja o zgłaszaniu osób bezdomnych?
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR
Jest to aplikacja Towarzystwa Brata Alberta. Na początku było bardzo dużo zgłoszeń poprzez
aplikację dzięki czemu kilka nieznanych nam miejsc zostało wskazanych. Teraz jest ich
trochę mniej dlatego znowu trzeba będzie ją wypromować i przypomnieć żeby mieszkańcy
wiedzieli jak reagować.
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Radna Emilia Lodzińska – członek komisji
Bardzo mnie cieszy, że pochylacie się państwo nad problemem samotnych matek, bo są osoby
które nie chcą pójść do schronisk, nie chcą uznać siebie za bezdomnych i myślę, że w dużej
części są to te mamy. Warto takie rodziny wspomóc bo z jednej strony nie chcą się do tego
przyznać a jednak wsparcie jest im potrzebne.
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR
Jeżeli istnieje jakakolwiek szansa na to żeby mama funkcjonowała normalnie w środowisku
to my i dopłacamy do wynajmu i wszystkie formy np. mieszkanie ze wsparciem czy
mieszkanie wspomagane stosujemy, tylko nie zawsze jest to możliwe.
Nie było więcej pytań.

PUNKT 6
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady.
Godz. 17:00.

Przewodnicząca Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej RMG
Beata Dunajewska

Protokołowała:
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska
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