Protokół nr 02-05/2019 z posiedzenia
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 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 w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone
będą
środki
z
Państwowego
Funduszu
Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 124
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
programu repatriacji rodzin polskiego
z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR.
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

2. Podsumowanie

pochodzenia

3. Projekt dot. Autyzmu

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
4. Raport dotyczący planowanej refundacji szczepień
wirusowi HPV
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

przeciwko

5. Sprawy wniesione przez mieszkańców
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
- informacja dotycząca konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa”
Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za”.
PUNKT 1

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w
2019 roku – druk nr 124
Druk nr 124 stanowi załącznik do protokołu z obrad VII sesji RMG z 28 marca 2019 roku.
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Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku zreferował projekt
uchwały.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
16 tys. zł na turnus na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ile mniej więcej osób korzysta
z takiego dofinansowania?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
W ubiegłym roku było to 8 osób, wniosków zostało złożonych 10.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Ile mniej więcej kosztuje turnus rehabilitacyjny?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
Wydatki są różne, czasami jest to 500zł, czasami 2000 zł. To jest dofinansowanie dla
uczestnika, jeżeli jest opiekun, to również dla opiekuna.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 06-03/15/07/2019
PUNKT 2

programu
repatriacji
rodzin
z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR.
Podsumowanie

polskiego

pochodzenia

Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora WRS przedstawiła sprawozdanie, które stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Dyskusja:
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Cieszę się, że otrzymaliśmy takie podsumowanie. To jest to czym powinniśmy się chwalić.
Natomiast pani powiedziała, że miasto nie ma wpływu na to kto do nas przyjedzie, w jaki
sposób przebiega „weryfikacja” kandydatów?
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora WRS
Rodziny dostają wcześniej informacje do jakich lokali docelowo zostają zaproszeni. Rodziny
mogą składać wniosek równolegle do innych gmin i może się okazać, że rodzina, którą
wybraliśmy do nas nie przyjedzie bo wybierze inne miasto. Jeśli chodzi o przyjazdy na własną
rękę, to są przyjazdy, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu.
PUNKT 3
Projekt dot. Autyzmu
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku przedstawił prezentację,
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dyskusja:

2

Radna Joanna Cabaj – członek komisji
Jak i gdzie zgłaszać osoby z autyzmem do tego programu?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
Można zgłaszać bezpośrednio do Centrów Pracy Socjalnej poprzez pracowników socjalnych,
a także przez dwie organizacje pozarządowe czyli Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym oraz Fundacji „Pomóż Mi Żyć”.
Radna Joanna Cabaj – członek komisji
Czy jest już lokalizacja Domu Pomocy Środowiskowej?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
Myśleliśmy o lokalizacji na ul. Mirosławskiego gdzie stowarzyszenie ma swój budynek i w
chwili obecnej prowadzi tam centrum aktywizacji zawodowej. Jeżeli tam się nie uda,
rozważamy też lokalizację na Malczewskiego.
Radna Joanna Cabaj – członek komisji
Na ile osób będzie przystosowany?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
Planowaliśmy na 15 osób ale chcemy zacząć od mniejszej liczby uczestników.
Radna Joanna Cabaj – członek komisji
Czy macie państwo jakieś informacje, czy przeprowadzaliście badania skąd się bierze
autyzm?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
W samym projekcie się tym nie zajmowaliśmy.
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Na poziomie samorządu interesuje nas samo świadczenie zdrowotne, badanie przyczyn nie
były przedmiotem modelu. Mamy grupę osób niskofunkcjonujących dla których jest „Farma
życia” jako forma wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem np. z autoagresją, plus wsparcie
standardowe dla autystyków oraz klasa s SP 69 na Zielonym Trójkącie jako „eksperyment
edukacyjny” zatwierdzony przez Ministerstwo. Oprócz tego mamy również poradnię i
przedszkole dla dzieci autystycznych i to ma nam tworzyć całościowy system wsparcia.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Jedną z niekwestionowanych osób działających na rzecz dzieci autystycznych jest Małgorzata
Rybicka, czy mamy takiego lidera jeśli chodzi o osoby dorosłe?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, którego przewodniczącą jest pani Rybicka.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Czy Ministerstwo przeznaczało limit środków finansowych na ten cel?
Pan Maciej Męczykowski – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku
Projekt jest materializacją tego co było w modelu, wskazano tam na problemy, które
wymagają największego wsparcia. Takim obszarem było mieszkalnictwo, potem były też
spotkania z grupą sterującą z Ministerstwa. Potem był drugi okres kiedy Ministerstwo
modyfikowało model również pod względem kosztowym bo wysokość kwoty wyszła od nas.
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PUNKT 4

Raport
dotyczący
wirusowi HPV

planowanej

refundacji

szczepień

przeciwko

Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora WRS
Jeśli chodzi o szczepienia HPV w tej chwili projekt jest złożony do Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji. Agencja ma 2 miesiące na zaopiniowanie programu, ten termin
wynika z przepisów. Po tym dwumiesięcznym zaopiniowaniu, jeśli będzie pozytywne możemy
rozpocząć dalsze procedowanie. Gdyby było negatywnie zaopiniowane musimy program
napisać od początku. Po tym jak program wróci do nas z opinią, występujemy do rady miasta
z prośba o procedowanie i przyjęcie uchwały. Po tym momencie ta uchwała wędruje do
wojewody, który ma 30 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag, potem następuje publikacja
i możemy przystąpić do trybu realizacji. Jeśli chodzi o realizację zaszła tu chyba najdalej
idąca zmiana wynikająca z tego, że wycofaliśmy się z pierwotnie zakładanej formy
refundacji i uwzględniliśmy głosy środowiska mówiące o tym, że sfinansowanie pierwotne
cyklu szczepień, dopiero potem jego refundowanie może być obciążeniem finansowym dla
niektórych mieszkańców Gdańska, w związku z tym robimy to takim samym trybem jak
robimy to np. ze szczepieniami przeciwko grypie dla seniorów czyli zakontraktować tę usługę
z przychodniami na terenie miasta Gdańska i z określoną kwotą podmiotom leczniczym
przekazywać. Zakładamy, że docelowo usługa ta będzie świadczona w pierwszym roku dla
12, 13-latków. Wynika to z tego, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wskazuje
optymalny wiek szczepień dla tego rodzaju szczepień – 12, 13 lat. Biorąc pod uwagę, że
miedzy pierwszym, a drugim szczepieniem wystarczą dwa szczepienia a nie 3 co też ułatwia
kontrolę rodziców. Niestety województwo pomorskie jest wiodące jeśli chodzi o
wykonywanie szczepień obowiązkowych. Chłopcy również objęci są tego rodzaju szczepień
bo są nosicielami wirusa.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Jakie kwoty są przewidziane, jaka jest prognoza finansowa?
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora WRS
Biorąc pod uwagę kwestię szczepienia populacyjnego te koszty wzrosły, czekamy na
akceptację pionu finansowego. Na cały projekt zakładamy kwotę 3 mln zł, co jest rozłożone
na 3 lata.
Radna Joanna Cabaj – członek komisji
O ile wiadomo jest bardzo dużo odmian mutacji wirusa HPV. Doczytałam, że szczepionka,
którą mamy finansować dotyczy tylko 7 z nich?
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora WRS
Jeśli chodzi o HPV mamy 3 szczepionki, które są dopuszczone na polskim rynku: 2-walentna,
4-walentna i 9-walentna, wprowadzona dopiero w 2015 roku i ze względu na krótki okres
użytkowania i najwyższą cenę 9–walentnej, wskazana została w programie 4-walentna.
Radna Joanna Cabaj – członek komisji
Czy są przeprowadzone jakieś badania jeśli chodzi o skuteczność? Jaką mamy pewność, że
ta szczepionka obniża ryzyko zachorowania?
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora WRS
Szczepienia dotyczące HPV pojawiły się na rynku ok. 2005 roku. W związku z tym ta
świadomość skuteczności szczepień dotyczy 12, 13 lat. W związku z tym im dłużej ten
program jest realizowany możemy dłużej obserwować jego skuteczność. Dwa czynniki, które
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są tu najbardziej istotne to jaki poziom wyszczepialności osiągniemy i w jakim procencie te
szczepienia będą zrobione. Natomiast szczepienia nie zwalniają z regularnej cytologii.
PUNKT 5

Sprawy wniesione przez mieszkańców
Nie było spraw wniesionych przez mieszkańców.
PUNKT 6

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
- informacja dotycząca konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa”
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Jestem po rozmowach z dyrektorem Szczuką, miasto wyraziło chęć ponownego
sfinansowania nagród w konkursie. Przygotuję regulamin i proponuję żebyśmy zaczęli od
września, tak aby konkurs trwał prawie cały rok szkolny.
Następnie na prośbę radnej Joanny Cabaj ustalono, aby kolejne posiedzenia Komisji
rozpoczynały się o 16:15.
Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji. Przewodnicząca
podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady Komisji.

Rodziny

Przewodnicząca Komisji
i Polityki Społecznej RMG
Beata Dunajewska

Protokołowała:
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska
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