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Protokół nr 11-14/2019 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

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

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 16:15 
 
 
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 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska  

na 2020 rok – druk nr 424 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 423 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 435 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 436 
 

5. 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 405 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na 
które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 422 
 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego 
Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej – druk nr 404  
 

8. Ewaluacja „Programu 6 -10 - 14 dla zdrowia“  
 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 
Porządek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami za.  
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Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska  
na 2020 rok – druk nr 424 
 
Druk nr 424 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków UM, 
pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, 
pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  
zreferowali projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Jaka jest skala zwiększania pieczy zastępczej?  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  
To zwiększenie dotyczy kwoty utrzymania wychowanka w domu. To nie dotyczy 
nowych inwestycji. Kwota zostanie zwiększona o ok. 300 zł.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

OPINIA  Nr 14-11/53/45/2019 
 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Gdańska – druk nr 423 
 
Druk nr 423 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków UM 
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego zreferowali 
projekt uchwały.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Chciałbym prosić o przesłanie mi zestawienia planowanych inwestycji społecznych.  
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Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

OPINIA  Nr 14-11/54/46/2019 
 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 435 
 
Druk nr 435 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków UM 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

OPINIA  Nr 14-11/55/47/2019 
 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 436 
 
Druk nr 436 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków UM 
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 14-11/56/48/2019 
 
 
     PUNKT 5 
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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 405 
 
Druk nr 405 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Jak kształtują się wynagrodzenia lekarzy w tego typu placówkach?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Bardzo różnie, zleceniodawca ma dwóch bądź 3 lekarzy zatrudnionych na etacie, 
pozostali są to indywidualne praktyki lekarskie i są kontraktowane. Wysokość 
wynagrodzenia wynosi  od 48 zł brutto za godzinę do 72 zł brutto za godzinę.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Czy jest już znana opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
19-go ta opinia wpłynęła do Urzędu, a do Wydziału 19-go stąd jej państwo nie macie. 
Jest to pinia pozytywna – wszystkie głosy oddano „za”.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Te 420 000 zł przechodzące na kolejny rok na jaki cel będą przeznaczone?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niewykorzystane środki 
pieniężne na rachunku bieżącym, pochodzące z kapslowego mogą być przeznaczone 
tyko na profilaktykę alkoholową.  
 
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 14-11/57/49/2019 
 
 
     PUNKT 6 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na 
które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 422 
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Druk nr 422 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  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 14-11/58/50/2019 
 
 
     PUNKT 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum 
Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – 
druk nr 404  
 
Druk nr 404 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego   
zreferowała projekt uchwały.  
 
Radny Przemysław Ryś – Wiceprzewodniczący Komisji 
Za co dokładnie płacimy żołnierzom?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego    
To jest rekompensata utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku 
służbowego albo z dochodu prowadzonej działalności gospodarczej w momencie 
kiedy oni odbywają ćwiczenia wojskowe. Jest to redystrybucja za pośrednictwem 
Gdańskiego Centrum Świadczeń.  
 
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 14-11/59/51/2019 
 
 
     PUNKT 8 
Ewaluacja „Programu 6 -10 - 14 dla zdrowia” 
 
Pani Paulina Metelska – koordynator Programu „6-10-14 dla zdrowia” przedstawiła 
temat przedstawiając prezentację multimedialną, która stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
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W trakcie prezentacji zwróciła uwagę na problem „odchodzenia” pacjentów w 
trakcie trwania programu. Zdarzają się również tzw. „trudni pacjenci” – są to 
sytuacje kiedy rodzice dziecka odmawiają współpracy pomimo pogarszającego się 
stanu dziecka. W takich przypadkach, w trosce o zdrowie i życie dziecka jest 
rozważana konsultacja ze specjalistami w zakresie założenia „niebieskiej karty”. 
Wyzwaniem dla programu są również stawki dla specjalistów, które od 2011 roku są 
niezmienne i przestały być konkurencyjne na rynku.  
 
Dyskusja: 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Zaniepokoiłam się tą „niebieską kartą”. Bo program jest dobrowolny, więc jeśli 
rodzic tam idzie, to w trosce o dziecko i po to żeby otrzymać jakąś pomoc.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Rodzic dostaje pełną informację o stanie zdrowia dziecka w trakcie programu więc 
jeśli nie reaguje na niepokojące sygnały, to naraża dziecko na utratę zdrowia, a może 
nawet i życia.  
 
Pani Paulina Metelska – koordynator Programu „6-10-14 dla zdrowia” 
Nie mówię tu o przypadkach delikatnej nadwagi, ale o naprawdę trudnych 
przypadkach gdzie dziecko ma na pierwszej wizycie stan przedcukrzycowy, a na 
kolejnej widzimy, że cukrzyca się już rozwija, a rodzic mimo przekazanych 
informacji nic nie reaguje. W takich skrajnych sytuacjach rozważamy różne 
możliwości, być może musimy wypracować sobie współpracę z MOPRem, który 
mógłby takiej rodzinie poświęcić więcej uwagi, bez zakładania niebieskiej karty. 
Korzystamy również z poradni pedagogicznych żeby wykorzystać wszelkie 
możliwości.  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR  
Teraz „Niebieskie karty” funkcjonują trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Jest 
większa śmiałość przy ich zakładaniu ale po weryfikacji część z nich się zamyka. 
Często pojawiają się także przy konfliktach okołorozwodowych.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
Ja jednak byłabym przeciwko zakładaniu „Niebieskiej karty” przy tym programie, 
żeby nie zniechęcać rodziców do udziału w nim.  
 
Pani Paulina Metelska – koordynator Programu „6-10-14 dla zdrowia” 
Do tej pory jeszcze nie zgłosiliśmy żadnej rodziny do założenia „niebieskiej karty” 
bo to jest ostateczność w bardzo skrajnych przypadkach.  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji 
Uważam, że sam program jest bardzo dobry bo musimy uświadamiać rodziców oraz 
dzieci aby same chciały wprowadzić zdrowe nawyki. Martwi mnie, że w trakcie 
programu rodzice rezygnują, zastanawiam się czym jest to spowodowane.  
 
Pani Paulina Metelska – koordynator Programu „6-10-14 dla zdrowia” 
W każdej szkole mamy wytypowanego koordynatora i za jego pośrednictwem 
docieramy do dedykowanych rodziców np. podczas wywiadówek. Reakcje rodziców 
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są różne, część uważa, że ich dzieci zostały już przebadane i nie potrzebują 
dodatkowych badań. Część uważa, że nie ma takiej potrzeby i nie wyrażają zgody.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Wspomniała pani, że koszty ze względu na wzrost wynagrodzeń będą musiały zostać 
zwiększone, na jakim poziomie są obecnie?   
 
Pani Paulina Metelska – koordynator Programu „6-10-14 dla zdrowia” 
Nasz roczny budżet to jest 750 tys. zł rocznie, zakres działań roczny to jest ok. 8 tys. 
badań przesiewowych, z czego wyłaniamy 500-600 nowych pacjentów do programu. 
Działamy w zespole 45 osobowym, wykfalifikowanych specjalistów zajmujących się 
otyłością dziecięcą. Jeśli chodzi o potrzeby budżetowe – potrzebowalibyśmy 
zwiększenia o ok. 200 tys. zł rocznie żeby zachować obecne zasięgi, obecną 
dostępność.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
Sugerowałabym abyście w programie wzięli również pod uwagę kwestię uzależnienia 
dzieci od jedzenia.  
 
Pani Paulina Metelska – koordynator Programu „6-10-14 dla zdrowia” 
Nie stosujemy takiego założenia, traktujemy raczej w kierunku przygotowania do 
zmiany, ale jest to kwestia do rozważenia.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Dziękujemy za przedstawienie tematu, jest to bardzo ważny program, mam 
nadzieję, że będzie kontynuowany.  
 
Nie było więcej pytań.  
 
     PUNKT 9 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Korespondencja: 
 
- pismo Pani XXX * w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale RMG nr IX/170/19 z dnia 25 
kwietnia 2019 r. poprzez dopisanie placówek „przedszkola niepubliczne” 
 

Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji poprosiła przedstawicieli 
Wydziału Rozwoju Społecznego o zajęcie stanowiska w tej kwestii.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Pani wzywa nas do usunięcia błędu natomiast błędu formalnego nie ma w tej uchwale. 
Przedszkola są regulowane przez ustawę „Prawo oświatowe” więc jest to zupełnie inny 
przekrój niż opieka żłobkowa. Prawo oświatowe przewiduje możliwość rekrutacji do 
przedszkola dziecka 2,5-letniego, rodzice mają prawo wyboru. Są miejsca w 
nowowybudowanych żłobkach, jak również w samorządowych przedszkolach publicznych. 
Nie ma możliwości poszerzenia uchwały Gdański Bon Żłobkowy o dodatkowe kryterium jeśli 
chodzi o dzieci, które już spełniają obowiązek przedszkolny.  
 
Przewodnicząca poprosiła Wydział Rozwoju Społecznego o udzielenie szczegółowej 
odpowiedzi Pani XXX.  
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Nie było spraw bieżących i wolnych wniosków.  
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady.  
 
Godz. 17:40.  
 
 * anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych: Dz.U.  
z 2018r. poz. 1000, 1669. 
 
        Przewodnicząca Komisji 
         Rodziny i Polityki Społecznej RMG 
 
           Beata Dunajewska  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 
 

 


