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Protokół nr 09-12/2019 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 września 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 8:15 
 
 
Obecność: 
Posiedzenie Komisji odbyło się w 7-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 przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 317 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 318 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji 
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2020 roku – 
 druk nr 303 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020  
– druk nr 314 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
 
Porządek przyjęto jednogłośnie 6 głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 317 
 
 
Druk nr 317 stanowi załącznik do protokołu z XIV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
września 2019 r.  
 
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 – 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
OPINIA  Nr 11-08/40/32/2019  
 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 318 
 
Druk nr 318 stanowi załącznik do protokołu z XIV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
września 2019 r.  
 
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 – 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
OPINIA  Nr 11-08/41/33/2019  
 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 
działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2020 roku – druk nr 303 
 
Druk nr 303 stanowi załącznik do protokołu z XIV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
września 2019 r.  
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Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
 
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 11-08/42/34/2019  
 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020  
– druk nr 314 
 
Druk nr 314 stanowi załącznik do protokołu z XIV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
września 2019 r.  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca poprosiła panią Joannę Buchholc o przedstawienie informacji na 
temat Centrum  
 
Pani Joanna Buchholc – inspektor w Wydziale Wydziału Rozwoju Społecznego  
Jeżeli chodzi o nowe zadanie, które będzie realizowane w 2012 roku, będzie 
dotyczyło środowiskowego centrum profilaktyki, w którym będą realizowane 
zarówno zajęcia profilaktyczne, jak i programy rekomendowane.  
 
Pan Jarosław Zalesiński - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
To jest nowa koncepcja, chociaż związana z budynkiem, który już istnieje przy ul. 
Szpaki 1, należącym do miasta. Od 2020 roku nie możemy liczyć na bezczynszowy 
wynajem lokalu przy ul. Stryjewskiego, gdzie do tej pory funkcjonowała filia 
biblioteczna ponieważ kończy się umowa z miastem. Oznacza to dodatkowy koszt 
ponad 50 tys. rocznie. Pojawiła się szansa żeby zagospodarować ten lokal o pow. 350 
m. nie tylko na bibliotekę ale na centrum łączące funkcje społeczne i kulturalne. 
Będzie tam również funkcjonały organizacje dzielnicowe, rada dzielnicy. Jest 
możliwość stworzenia internetowego radia, skierowane do młodych ludzi. W tej 
chwili w tamtej okolicy nie ma takiego miejsca spotkań i jestem przekonany, że 
będzie to instytucja, która odpowie na społeczne i kulturalne potrzeby mieszkańców.  
 
 
Dyskusja: 
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Radna Emilia Lodzińska – członek komisji  
Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, dobra inicjatywa. Mieszkańcy potrzebują 
takich miejsc, potrzebują wyjść z domu i spotkać się.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Bardzo fajna idea i mam nadzieję, że w trakcie realizacji będziemy mieli okazję 
zobaczyć jak to wygląda.  
 
Pani Joanna Buchholc – inspektor w Wydziale Wydziału Rozwoju Społecznego  
Chcemy również zaangażować rodziców oraz seniorów żeby te działania 
profilaktyczne były realizowane międzypokoleniowo.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Również popieram ten pomysł ponieważ  tam jest zapotrzebowanie na tego typu  
instytucję. Czy te 500 000zł to jest kwota wystarczająca, czy jest już sporządzony 
jakiś kosztorys, czy to będzie jednostka budżetowa?  
 
Pan Jarosław Zalesiński - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Kadra będzie częściowo spośród pracowników Pałacu Młodzieży. Można by pomyśleć 
również o zorganizowaniu kawiarni społecznej, która byłaby prowadzona na zasadach 
ekonomii społecznej. Wojewódzka Biblioteka pracuje obecnie nad strategią rozwoju, 
która opiera się na tworzeniu takich centrów w dzielnicach. W ramach przygotowanej 
strategii już przeprowadziliśmy badania wśród mieszkańców Stogów. Będziemy się 
starali żeby ta instytucja realnie odpowiadała na potrzeby mieszkańców. Co do strefy 
budżetowej Wojewódzka Biblioteka będzie wiodącym podmiotem współpracującym 
z innymi instytucjami co oznacza, że z dotacji podmiotowej przeznaczanej na 
działalność wojewódzkiej biblioteki będą pokrywane wszystkie koszty 
funkcjonowania. Połączenie filii sprawi, że zracjonalizujemy koszty. Co więcej 
uciekniemy z pawilonu ze Stryjewskiego gdzie trzeba będzie płacić wysoki, 
komercyjny czynsz.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Mam prośbę aby do prac w kawiarni społecznej włączyć osoby niepełnosprawne, być 
może również  uczniów szkół specjalnych nr 2. 
 
Pan Jarosław Zalesiński - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Tego typu działania sa ukierunkowane właśnie na tego typu grupy z 
niepełnosprawnościami.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 11-08/43/35/2019  
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     PUNKT 5 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
- wytypowanie przedstawiciela Komisji Rodziny i Polityki Społecznej  do składu 
Komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Prezydenta dla pracowników gdańskiej 
służby zdrowia.  
 
Komisja jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnej Emilii Lodzińskiej jako swojego 
reprezentanta.  
 
Godz. 8:45.  
 
Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji. 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady Komisji.  
 
 
 
            Przewodnicząca Komisji  
       Rodziny i Polityki Społecznej RMG 
 
              Beata Dunajewska  
 
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


