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Protokół nr 05-08/2019 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 28 maja 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 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 przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 199 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w 
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego 
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych – druk nr 181 
 

4.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości 
ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – druk nr 198  
 

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 184 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Gdańska z 
Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji Projektu pn. „Cała 
Naprzód II“ Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – 
mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – druk nr 208  
 

7. Sprawy wniesione przez mieszkańców 
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8. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – zwiększenie skuteczności w adopcji ze 
schronisk 
 

9. Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień  
(sprawozdanie przedstawione w formie pisemnej, bez prezentacji na 
posiedzeniu). 
 

10. Sytuacja dot. Centrum Interwencji Kryzysowej  
 

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Porządek przyjęto 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 199 
 
Druk nr 199 stanowi załącznik do protokołu z XI sesji RMG z dnia 30 maja 2019 
roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
zreferowała projekt uchwały.  
 
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 08-05/21/13/2019 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200 
 
Druk nr 200 stanowi załącznik do protokołu z XI sesji RMG z dnia 30 maja 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Proszę aby pani dyrektor przedstawiła bardziej szczegółowo o programie 
psychicznym 
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
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Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego został przyjęty w 2016 roku i 
obowiązuje do roku 2023 i ma 4 główne obszary – koordynacja, prewencja, 
interwencja i integracja. W ramach 4 obszarów w wyniku już przeprowadzonych 
konkursów widzimy pewne braki jeśli chodzi o ilość świadczonych usług, stąd staramy 
się aby te obszary zostały dofinansowane. GPOZP został opublikowany i przyjęty 
przed przyjęciem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ze względu 
na to, że upłynęło parę lat od jego realizacji. Ponadto chcielibyśmy stworzyć 
dodatkowa mapę możliwości korzystania z tego rodzaju usług na terenie miasta 
Gdańska, chcemy  aby więcej osób korzystało usług psychologa bądź psychiatry. Poza 
tym to jest również kwestia wsparcia dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia 
różnorodnych kryzysów wynikających z rozpadu rodziny, wynikających z 
niepowodzeń szkolnych, wszelkich uzależnień , w tym od gier komputerowych, 
telefonu. Chcielibyśmy przeprowadzić pilotażowy program psychiatrii 
środowiskowej. Dodatkowo chcielibyśmy aby część środków została przekazana bez 
konkursu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  
 
 
Nie było więcej  pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja –5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się  – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 08-05/22/14/2019 
 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w 
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego 
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych – druk nr 181 
 
Ponieważ nie było przedstawicieli wnioskodawcy – Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
Rady Miasta Gdańska, Przewodnicząca komisji zaproponowała odstąpienie od 
opiniowania powyższego projektu uchwały.  
 
Za odstąpieniem od opiniowania oddano 5 głosów „za”, przy 1 wstrzymującym się.  
 
Komisja odstąpiła od opiniowania druku nr 181.  
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze 
Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – druk nr 198  
 
Druk nr 198 stanowi załącznik do protokołu z XI sesji RMG z dnia 30 maja 2019 roku.  
 
Pan Tomasz Lechowicz – dyrektor Wydziału Skarbu zreferował projekt uchwały.  
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Dyskusja:  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji  
Na ile lat przedłużamy to użytkowanie wieczyste?  
 
Pan Tomasz Lechowicz – dyrektor Wydziału Skarbu 
Jeżeli zrealizują inwestycję w ciągu 5 lat  - do lat 50. Jeżeli nie zrealizują tej 
inwestycji użytkowanie wygasa.  
 
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 08-05/23/15/2019 
 
     PUNKT 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 184 
 
Druk nr 184  stanowi załącznik do protokołu z XI sesji RMG z dnia 30 maja 2019 roku.  
 
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 – 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 08-05/24/16/2019 
 
     PUNKT 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Gdańska z Gminą 
Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji Projektu pn. „Cała Naprzód II“ 
Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 – druk nr 208  
 
Druk nr 208  stanowi załącznik do protokołu z XI sesji RMG z dnia 30 maja 2019 roku.  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku zreferowała projekt uchwały.  
 
Radna Beata Dunajewska – członek komisji  



5 

 

Jakie pieniądze sa przeznaczone na ten program?  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku 
2 mln zł.  
 
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 08-05/25/17/2019 
 
     PUNKT 7 
Sprawy wniesione przez mieszkańców 

 
 

Nie było spraw wniesionych przez mieszkańców.  
 
     PUNKT 8 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – zwiększenie skuteczności w adopcji ze 
schronisk 
 
Pan Michał Targowski – dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego  
Schronisko ma bardzo dobrze przygotowany program adopcyjny, on jest 
wypracowany od paru lat z inicjatywy pracowników przy współpracy z 
wolontariuszami. Od 2 lat działa powołana Rada Interesariuszy, która w sposób 
bardzo korzystny działa i ta rada jest demokratyczna – 5 osób z zoo i 5 osób ze 
schroniska. Przez te 2 lata nie było praktycznie żadnego sporu dotyczącego programu 
adopcyjnego. Program jest precyzyjny bo jesteśmy dalecy od tego aby oddawać psy 
na zasadzie upatrzenia sobie pieska i tego samego dnia go wydajemy. Jesteśmy 
dalecy od tego żeby jak najszybciej „pozbyć” się zwierzaka. Jest tu kilka spotkań, 
są rozmowy z tymi osobami, są spacery z pieskiem i czasami taka adopcja trwa parę 
tygodni a czasem parę miesięcy. Od czasu kiedy zoo gdańskie przejęło administrację 
nad schroniskiem Promyk ta współpraca jest bardzo dobra. W schronisku w tej chwili 
są psy, które są albo stare, albo schorowane, dla których trudno jest znaleźć dom. 
Ale w schronisku te pieski mają wszelkie zabiegi np. rehabilitacyjne co poprawia ich 
kondycję, wygląd zewnętrzny. Każdy pies w schronisku ma swojego opiekuna. Mamy 
ok. 100 wolontariuszy, każdy z nich ma swojego psa do opieki. Na siłę szukanie domu 
zastępczego dla takiego starego psa byłby pewnie dla niego ze szkodą. Psy, które 
schronisko pozyskuje w ramach interwencji, są to głównie psy młode. Po 
kwarantannie i przebytych zabiegach praktycznie na pniu są oddawane. Idea 
współpracy z potencjalnymi nabywcami psów jest szeroko rozwinięta. W Parku 
Reagana co roku są organizowane spotkania z rodzinami, które już psy nabyły. Bardzo 
pomaga nam Facebook i strona internetowa. Oczywiście zdarzają się tez 
niezadowoleni bo np. chcieliby szybko otrzymać zwierzaka. Od czasu kiedy działa 
Rada Interesariuszy tych konfliktów jest coraz mniej. Jest to jedno z lepiej 
prowadzonych schronisk w Polsce. Te wyniki, które schronisko przedstawia to jest 
duży sukces. Tym psom źle się nie dzieje, są programy zimowe – zbiórka koców. 
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Weterynaria jest na doskonałym poziomie, jest świetnie wyposażona. W tej chwili 
mamy ok. 130 psów, jeszcze nigdy w historii Schroniska nie było ich tak mało.  
 
Pan Piotr Świniarski – Kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk 
Znalezienie domu dla psa starego i schorowanego jest bardzo ciężkie ponieważ 
potencjalni właściciele musza się liczyć z wysokim kosztem miesięcznym utrzymania 
takiego psa – stała opieka weterynaryjna, specjalistyczna karma, a do tego dochodzi 
perspektywa co najwyżej kilku lat życia takiego zwierzęcia.   
 
Radny Andrzej Kowalczys – członek komisji  
Dziękuję panom za duży wkład pracy i zaangażowanie. Jestem pod dużym wrażeniem 
działania Schroniska. Wbrew pozorom nie jest tak łatwo znaleźć nowych właścicieli 
dla psów, a wam się to udaje.  
 
Pan Michał Targowski – dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego  
Czasami nie jest łatwo, zdarzają się różne ciężkie sytuacje, jeden z naszych 
pracowników stracił prace bo został oskarżony o zabicie kota, co się okazało później 
prowokacją i kot się znalazł. Na pewno przydałoby nam się również zwiększenie 
kadry, zwłaszcza w dziedzinie adopcji. Mamy tez dużo zwolnień wśród kierowców.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
A jak wygląda sytuacja z adoptowanymi kotami? 
 
Pan Piotr Świniarski – Kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk 
Z kotami jest trochę inaczej, Szacowana populacja kotów wolnobytujących w 
Gdańsku to jest od 30000-36000. Schronisko nie może na żądanie przyjmować kota, 
który się zadomowił u kogoś w ogródku. Przyjmujemy tylko chore, potrącone dorosłe 
koty oraz małe kocięta pozbawione matek czyli takie, które sobie nie poradzą. Mamy 
podpisana całodobową opiekę weterynaryjną, do której trafiają np. koty po 
wypadkach. Niestety sporo kotów umiera. Kociaki, które do nas trafiają mają zwykle 
ok. 2 tygodni, a utrzymanie przy życiu takich kociąt nie jest łatwe. Co roku ok. 200 
– 250 kociąt jest wydawanych do domu.  
 
Pan Michał Targowski – dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego  
Psy w schronisku są czipowane. Przez to mamy szybszą możliwość dotarcia do 
właścicieli. Niestety nie wszystkie gminy stosują ten program identyfikacyjny. 
Fajnie, że co roku są pieniądze na czipowanie.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Mamy teraz sezon na kastrację, czy wystarczy na ten cel pieniędzy?  
 
Pan Michał Targowski – dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 
Pieniądze pochodzą z budżetu obywatelskiego. Mamy obowiązek organizować 
przetarg. Musieliśmy ogłosić unieważnienie przetargu bo w pierwszym postępowaniu 
każdy z podmiotów jako podwykonawcę podał tę samą fundację. Drugi przetarg tez 
unieważniliśmy ponieważ nastąpiła pomyłka w określeniu stawki VAT. Powtórzenie 
tego przetargu stworzy kolejny problem bo będziemy mieli 4 miesiące na realizację. 
My jako schronisko też sterylizujemy zwierzęta i jesteśmy w stanie w ramach naszych 
kompetencji to robić.  
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Pan Piotr Świniarski – Kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk 
Zwróciliśmy się w  budżecie na 2020 rok o zwiększenie dwukrotnie kwoty na kastrację 
i sterylizację kotów i na dokarmianie kotów wolnobytujących. Ponieważ pojawiły się 
prośby o zwiększenie jakości karmy bo koty nie chciały jej jeść oraz dlatego, że 
rośnie liczba osób upoważnionych do dokarmiania.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Budzą panowie pozytywne emocje, może warto by było znowu pojawić się tam z 
komisją po kilku latach. Cieszą te dane, które panowie przedstawialiście, to jest 
duży sukces, że zwierząt nie przybywa w schronisku. Może są jakieś wasze postulaty, 
które jako komisja moglibyśmy zrealizować?   
 
Pan Piotr Świniarski – Kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk 
Cały czas staramy się wzbogacać szpital dla zwierząt, nasze lekarki wymarzyły sobie 
nowe urządzenia, więc prosimy tu o przychylność w tej kwestii. Każda inwestycja 
zwraca się w postaci polepszenia zdrowia i losu naszych podopiecznych.  
 
Radny Przemysław Ryś – Wiceprzewodniczący Komisji  
Może, aby zachęcić do adopcji starszych i schorowanych zwierząt, warto by było 
rozważyć ofertę darmowej opieki weterynaryjnej przez pierwsze miesiące.  
 
Pan Piotr Świniarski – Kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk 
Jest to kwestia do rozważenia. Chciałbym zaprosić państwa do Schroniska oraz 8 
czerwca do Parku Reagana na piknik.  
 
 
     PUNKT 9 
Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 
(sprawozdanie przedstawione w formie pisemnej, bez prezentacji na 
posiedzeniu). 

 
Członkowie Komisji otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej kilka dni wcześniej.  

 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 
Nie było żadnych pytań.  

 
     PUNKT 10 

Sytuacja dot. Centrum Interwencji Kryzysowej 
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Zakończyła się umowa z podmiotem, który prowadził CIK, jaki jest pomysł na dalsze 
działanie? 
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  
Umowa kończy się 31 maja. Następnie jako MOPR przejmujemy CIK, od 1 czerwca 
będzie to jednostka organizacyjna MOPRU, zachowując wszystkie funkcje i zadania 
realizowane dotychczas. Zostaje również lokalizacja, numery telefonu. Będą 
realizowane dotychczasowe zadania – pomoc w sytuacjach kryzysowych dla 
mieszkańców Gdańska w zakresie zabezpieczenia pierwszej pomocy psychologicznej, 
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zapewnienia możliwości schronienia. Pomoc w postaci środków czystości, 
prowiantów, zapewnienie interwencji wyjazdowych. Stawiamy na to żeby ta mobilna 
usługa była zwiększona. Poszerzamy możliwość z korzystania z miejsc hotelowych do 
72 godzin, żeby pracownicy socjalni mieli większa możliwość zapewnienia opieki 
osobie potrzebującej. Dyżury interwencyjne pracowników będą we ścisłej 
współpracy z Ośrodkiem. Będziemy mieli zatrudnionych psychologów, oraz pedagoga 
żeby tam też odbywała się praca pedagogiczna. Od 1 czerwca chcemy aby miejski 
system interwencji kryzysowej działał kompleksowo, żeby był przepływ wiedzy i 
informacji. Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie miał dodatkowe działanie od 1 
czerwca -  to są działania, które są ukierunkowane na pomoc psychologiczną, 
terapeutyczną dzieciom i rodzinom pokrzywdzonym przestępstwom. Przygotowanie 
ich np. do przesłuchania. Lokalizacja będzie w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Uphagena 
18. Centrum Pomocy Dzieciom będzie funkcjonował w godz. 8:00 – 20:00. Te pół roku 
będzie okresem próbnym, pilotażowym.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Czy te osoby, które tam pracowały do tej pory tracą pracę czy będą ją kontynuowały?  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku  
Ogłosiliśmy nabór, były osoby, które przystąpiły z obecnego CIK, natomiast 2 osoby 
były zainteresowane praca tylko w weekendy. Część z tych osób będzie pracowała w 
Centrum Pomocy Dzieciom.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Czy ta kompleksowa pomoc będzie na zasadzie zespołu interdyscyplinarnego?  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku 
Koordynatorem Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej będzie MOPR, będzie 
jeden kontakt telefoniczny i mailowy.  
 
 
Nie było więcej pytań.  
 
     PUNKT 11 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady Komisji.  
 
Godz. 18:00.  
 
                Przewodnicząca Komisji  
       Rodziny i Polityki Społecznej RMG 
 
         Beata Dunajewska  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


