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Protokół nr 04-07/2019 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 23 kwietnia 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 zdjęcie z porządku obrad druku nr 124: opiniowanie 
projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku ponieważ 
był opiniowany na poprzednim posiedzeniu komisji i został dopisany omyłkowo.  
 
Uwzględniając powyższe Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek 
posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 158 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 159 
 

3. Opiniowanie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Miasta Gdańska  
za 2018 rok 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w 
sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańska na rok 2019 – druk nr 155 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia 
pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie 
Gminy Miasta Gdańska – druk nr 168 
 

6. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie gdańszczan  
 

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Gdańsku  
 

8. Sprawy wniesione przez mieszkańców 
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9. 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 przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 158 

 
Druk Nr 158 stanowi załącznik do  protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku.  
 
Pani Beata Pietrasik – Wydział 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 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
OPINIA  Nr 07-04/16/08/2019 

 
 

     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 159 
 
Druk Nr 159 stanowi załącznik do  protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25 
kwietnia 2019 roku.  
 
Pani Beata Pietrasik – Wydział 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 07-04/17/09/2019 
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     PUNKT 3 
Opiniowanie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Miasta Gdańska za 
2018 rok 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik do  protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
25 kwietnia 2019 roku.  
 
Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków zreferowała projekt 
uchwały w zakresie działania komisji. 
 
Dyskusja:  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji  
Wspomniała Pani, że wzrost dofinansowania jest na poziomie 12%, z czego to wynika? 
 
Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków 
Na administrację dofinansowanie działań rządowych wyniosło 13,5 mln zł i to jest 
duży wzrost w stosunku do roku poprzedniego bo o 2,6 mln zł, opieka społeczna – 
dofinansowanie 3,2 mln zł, dofinansowanie państwowej straży pożarnej i 
dofinansowanie w obszarze „nadzór budowlany”. Wartość 17,7 mln zł 
dofinansowania w roku 2018 to jest więcej o 1,9 mln zł w porównaniu z rokiem 2017. 
Co oznacza, że musimy wydatkować więcej pieniędzy na realizację zadań zleconych.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Jakie duże inwestycje będą realizowane w tym roku?  
 
Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków 
Takie największe wartościowo przedsięwzięcia, gdzie niewykonanie tych wydatków 
majątkowych to jest Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, etap IV, systemy  
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach miejskich, rewaloryzacja 
zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście, budowa i 
przebudowa w różnych dzielnicach miasta, gdański program przeciwpowodziowy, czy 
dokumentacja dla przyszłych projektów.  
 
Nie było więcej pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - 4 głosami za, przy 2 przeciw – wydała pozytywną opinię.    
OPINIA  Nr 07-04/18/10/2019 
 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w 
sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańska na rok 2019 – druk nr 155 
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Druk nr 155 stanowi załącznik do  protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku. 
 
Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
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 07-04/19/11/2019 
 
     PUNKT 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia 
pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie 
Gminy Miasta Gdańska – druk nr 168 
 
Druk nr 168 stanowi załącznik do  protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku. 
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
oraz pani Janina Liedtke – Jarema – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń -  
zreferowali projekt uchwały.  
 
Pytania: 
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Jakie pieniądze są zarezerwowane na ten cel i jaka to może być skala? 
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM  
Na dzień dzisiejszy zarezerwowane jest 9,6 mln zł, zakładamy, że w pierwszej 
kolejności ten pierwszy etap obejmie prawie wszystkie dzieci, które są w tym 
systemie niesamorządowym czyli ok. 2500 rodzin. Równolegle trwają prace przy 
budowie nowych żłobków samorządowych.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy wraz z wzrostem miejsc w żłobkach również podejmowane są w ramach polityki 
społecznej działania, które mają uzmysłowić matkom jak ważna jest opieka nad 
małym dzieckiem. Najlepszą formą rozwoju małego dziecka jest bycie przy swojej 
matce, zwłaszcza małych dzieci. Czy są jakieś działania w mieście podejmowane 
właśnie tego typu kształcenie, promocji opieki nad małym dzieckiem przez rodziców 
w domu.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM  
Są szkoły rodzenia, które miasto finansuje i szkoły rodzica i to są dwie formy, które 
współfinansujemy jako miasto i ten temat jest omawiany w dziale „rozwój dziecka”.  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji  
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Sama idea jest jak najbardziej słuszna, tym bardziej, że jest tak duża kolejka do 
żłobków samorządowych, natomiast czy te placówki, które znajdują się w rejestrze 
są przez miasto stale kontrolowane. Boję się sytuacji, że może być napływ nowych 
placówek i jeżeli tak będzie czy będą one kontrolowane przez miasto? Oraz czy 
zatrudnienie rodziców w trakcie będzie weryfikowane czy tylko na początku przy 
składaniu wniosku? Czy bon żłobkowy będzie również przysługiwał na żłobki 
budowane przez Pozytywne Inicjatywy. 
  
Pani Janina Liedtke – Jarema – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 
My będziemy żądać przy składaniu wniosków umowy o pracę, gdzie jest podany 
termin zatrudnienia jak również będziemy uprzedzać o odpowiedzialności karnej, 
obowiązku informowania o wszystkich zmianach. To jest jedna z form świadczenia 
rodzinnego, jesteśmy już tak przygotowani przy innych świadczeniach, że wszelkie 
wyłudzenia pojawiają się bardzo sporadycznie.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM  
Gdański bon żłobkowy będzie przeznaczony również dla żłobków budowanych w 
partnerstwie. Jeśli chodzi o kontrolę „bon” jest dodatkowym pretekstem do 
kontrolowania jakości prac podmiotów nie samorządowych. Od kolejnego roku 
wejdzie moduł dotyczący certyfikacji jakości pracy tych placówek. Razem z 
Gdańskim Zespołem Żłobków opracowaliśmy program szkolenia kadr personelu bo 
jest duży problem z kadrą opiekuńczą.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Koszt w prywatnych żłobkach to jest ok. 1000 zł, czy nie ma ryzyka, że teraz te żłobki 
będą podnosiły opłaty?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Myślę, że nie bardzo mogą sobie pozwolić na podnoszenie opłat ponieważ już teraz  
mają wysoką konkurencję chociażby w postaci opiekunów dziennych.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Dochód netto wynosi 2500 zł netto na osobę w rodzinie?  
 
Pani Janina Liedtke – Jarema – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 
Tak.  
 
Nie było więcej pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 5 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
OPINIA  Nr 07-04/20/12/2019 
 
     PUNKT 6 
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie gdańszczan  
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Pani Dagmara Nagórka - Kmiecik – Wydział Środowiska  
Jako Wydział Środowiska nie zlecamy badań dotyczących zdrowia. Jeśli chodzi o 
jakość powietrza w Gdańsku jest dobra. Jest prowadzony bieżący monitoring 
dostępny również dla mieszkańców. Głównymi czynnikami zanieczyszczeń są spaliny 
oraz ogrzewanie. Zjawisk smogowych w Gdańsku nie mamy. Z działań 
zapobiegawczych mamy monitoring, stacje badawcze, informacje na bieżąco są 
udostępniane na stronach internetowych. Źródła emisji na obszarze miasta są 
ewidencjonowane. Gdańskie nieruchomości mają mapę pieców na listopad 2018 na 
tej mapie znajdowały się 5384 sztuki. Prowadzimy nasadzenia zieleni, która 
zapobiega powstawaniu zanieczyszczeniom powietrza, zwiększamy liczbę ścieżek 
rowerowych, są zakupywane nowe autobusy, tramwaje. Plan gospodarki 
niskoemisyjnej – wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej w skali metropolii w tym 
rozwój sieci ciepłowniczej, gazowej, usprawnianie i rozbudowa systemu komunikacji 
miejskiej. Z zadań nie inwestycyjnych to jest planowanie przestrzenne – 
uwzględnianie większej ilości zieleni, w zamówieniach publicznych uwzględnianie 
ofert ekologicznych. System kontroli we współpracy ze strażą miejską. System 
dotacji do wymiany pieców –  w roku 2018 kwota wypłacona na ten cel: 1 231 984 zł. 
Obecnie ok. 250 wniosków rocznie jest realizowanych.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Ile razy w roku mniej więcej zdarzają się przekroczenia? 
 
Pani Anna Waszczyk – Wydział Środowiska UM 
Jeżeli chodzi o rok 2018 mam na razie robocze informacje ponieważ oficjalne dane 
pojawią się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dopiero z 
końcem kwietnia. Jeżeli chodzi o roboczą wersję – ze stacji Gdańsk Śródmieście było 
przekroczenie o 50 mikrogramów /m³, przy czym smog jest przy 300 mg/m³, to było 
14 dni przekroczeń na Stogach, w Nowym Porcie 44, na Szadółkach 15, w Gdańsku 
Wrzeszczu 14 dni wykroczeń.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Co z zanieczyszczeniami pochodzącymi z zakładów przemysłowych, w ostatnim 
czasie było dużo zgłoszeń odnośnie Rafinerii, oraz w dalszym ciągu Szadółek. Które 
z naszych zakładów są wywołują najwięcej zanieczyszczeń?  
 
Pani Dagmara Nagórka - Kmiecik – Wydział Środowiska  
Wszystkie nasze zakłady są opomiarowane i normowane, dostają decyzję o 
dopuszczalnym poziomie zanieczyszczeń, one wszystkie są w granicach normy. 
Kontrolę nad tym może sprawować Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. My 
nigdy nie mieliśmy doniesień pokontrolnych, jeżeli są jakieś niepokojące sygnały jest 
wtedy wezwanie do zaniechania działań.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Niestety statystyki zgonów i chorób w Gdańsku są bardzo niepokojące, pomimo, że 
nie mamy smogu są jakieś inne czynniki wpływające negatywnie na nasze zdrowie.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
My wielokrotnie postulowaliśmy o takie badania ale jak do tej pory nie zostały 
przeprowadzone.  
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Następnie Przewodnicząca poprosiła przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego 
o przedstawienie sprawozdania dot. wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.  
 
Pani Maria Maślak – z-ca dyrektora WRS przedstawiła sprawozdanie, które stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 7 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Gdańsku  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – Miejski Ośrodek Pomory Rodzinie w Gdańsku 
przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Dyskusja: 
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
Iloma rodzinami opiekuje się asystent rodziny? 
 
Pani Agnieszka Chomiuk – Miejski Ośrodek Pomory Rodzinie w Gdańsku 
Asystent rodziny nie może mieć więcej niż 15 rodzin, którymi się opiekuje pracując 
na cały etat. Najczęściej nasi asystenci rodziny mają ok. 10 rodzin.  

 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
Jak to fizycznie wygląda? 
 
Pani Agnieszka Chomiuk – Miejski Ośrodek Pomory Rodzinie w Gdańsku 
Asystent ma za zadanie wspierać rodzinę, wskazywać jak rozwiązać jakiś problem, 
pomagać np. w sprawach urzędowych.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
W ostatnim czasie zwiększyła się ilość dzieci, rodzeństw, które trafiają do pieczy 
zastępczej, jaki macie pomysł na rozwiązanie tego problemu?  
 
Pani Agnieszka Wróbel – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  
Rodzina zastępcza ma prawo przyjąć 3 dzieci, jak trafiają do nas rodzeństwa 5 
osobowe to jest to problem. Jedynym rozwiązaniem jakie widzimy jest 
przekształcanie rodzin zastępczych w rodzinne domy dziecka. Oprócz tego, że trafia 
do nas wiele wieloosobowych rodzeństw, to są to dzieci coraz bardziej 
doświadczone, z dysfunkcjami, niepełnosprawne. Rodziny zastępcze mają duże 
obiekcje nad opieką nad tak dużym rodzeństwem i tak zaniedbanym. Trzeba myśleć 
o kolejnej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gdańsku, zwłaszcza dla tych 
starszych dzieci.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Jestem pełna podziwu dla pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ostatnio 
zgłosiła się do mnie matka dorosłej osoby autystycznej, która zaczęła chorować na 
chorobę nowotworową. Prosiła aby jej dziecko mogło dojeżdżać do dziennego domu 
opieki bez jej asysty, co zajmuje jej 3 godziny dziennie. Okazuje się, że pomimo 
dużego zaangażowania i ZTM i MOPRu nie jest to takie łatwe do rozwiązania.  
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Pani Agnieszka Wróbel – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  
Poproszę o przekazanie mi po zakończeniu komisji więcej informacji żebym mogła 
się przyjrzeć sprawie.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – członek komisji  
Ile jest w Gdańsku punktów prawnych i w jakich miejscach?  
 
Pani Agnieszka Wróbel – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  
Punktów jest 19, nie pamiętam ich dokładnej lokalizacji.  
 
     PUNKT 8 
Sprawy wniesione przez mieszkańców 
 
Pani Iwona Konieczna – Rada Dzielnicy Brętowo  
W dzielnicy Brętowo mamy tylko jeden punkt medyczny, który przestał pełnić swoją 
funkcję wobec mieszkańców, punkt ma do zaoferowania tylko lekarza rodzinnego, 
pediatrę i pielęgniarkę środowiskową. Miasto podpisało z podmiotem umowę na 
usługi. W imieniu mieszkańców Brętowo wnioskuję aby wymienić ten podmiot.  
 
Przewodnicząca poprosiła o przesłanie pisma od zarządu rady dzielnicy Brętowo w 
tej sprawie, które zostanie przesłane do WRSu celem rozpatrzenia. 
 
  
     PUNKT 9 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady.  
Godz. 18:15.  
 
 
       Przewodnicząca Komisji Rodziny 
            i Polityki Społecznej RMG 
 
                   Beata Dunajewska  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 
 


