Protokół nr 06-09/2019 z posiedzenia
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 czerwca 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 237
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 238
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
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
Referuje:
Przedstawiciel
Wnioskodawcy
–
Klubu
Radnych
Prawa
i Sprawiedliwości
4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu
zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych – druk
nr 240
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Gdańska wotum zaufania – druk nr 212
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego – druk nr 216
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
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7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki
zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta
Gdańska na lata 2019-2012”
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR LIII/1544/18 Rady
Miasta Gdańska w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu
miasta Gdańska – druk nr 235
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
9. Zapisy „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi” i ich praktyczne zastosowanie w Gdańsku, sytuacja bieżąca i
propozycje na przyszłość
Referują:
Wydział
Gospodarki
Komunalnej
UM,
Wydział
Rozwoju
Społecznego UM, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie 4 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 237
Druk nr 237 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska z 27
czerwca 2019.
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 5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
OPINIA Nr 09-06/27/19/2019
PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 238
Druk nr 238 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019.
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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 5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
OPINIA Nr 09-06/28/20/2019
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
Druk nr 181 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 czerwca 2019.
Radny Kazimierz Koralewski – Klub Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Gdańska
zreferował projekt uchwały.
Pan Piotr Borawski – z-ca prezydenta Miasta Gdańska
Proponowana zmiana przez klub PIS objęłaby 15698 osób i niosłaby za sobą skutek
finansowy w wysokości 6799879 zł. Od kilku miesięcy bardzo intensywnie pracujemy
nad koncepcją wspólnego biletu dla całej aglomeracji trójmiejskiej. Nie jesteśmy
jeszcze gotowi przedstawić tej koncepcji ale potrzebujemy ustandaryzowanego
katalogu ulg, wspólnego dla całego trójmiasta. Mając to na względzie Związek
Komunikacji Aglomeracji Trójmiejskiej odrzucił tę propozycję ulgi.
Dyskusja:
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Skąd ta pewność, że uda wam się wprowadzić te zmiany w najbliższym czasie?
Pan Piotr Borawski – z-ca prezydenta Miasta Gdańska
Rozpoczęliśmy prace w lutym, są to ciężkie decyzje bo żeby dać jednym ulgi, innym
trzeba zabrać, poza tym dochodzi jeszcze kwestia finansowa. Będzie kwestia
wzajemnych rozliczeń np. z koleją. Ale mamy na to dofinansowanie unijne,
będziemy mieli system komputerowy oraz aplikacje dla mieszkańców, jestem
optymistą co do samej koncepcji natomiast ostateczna decyzja będzie należała do
pana marszałka, do prezydentów i rad poszczególnych samorządów.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Czy wprowadzona ostatnia ulga na dzieci i młodzież była konsultowana z innymi
gminami?
Pan Piotr Borawski – z-ca prezydenta Miasta Gdańska
3

Nie, nie była konsultowana z innymi gminami. Skala ulgi w poszczególnych gminach
jest bardzo zróżnicowana i pewnie ciężko nam będzie dojść do wspólnego
konsensusu. Gdańsk ma najbardziej rozbudowane ulgi.
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji
Sama idea uchwały jest słuszna ale uważam, że należy się wstrzymać z pracami i
wprowadzić wspólny bilet.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Jeżeli te negocjacje nie pójdą pomyślnie, to może się tak okazać, że będziemy
musieli zabierać te ulgi pewnym grupom społecznym?
Pan Piotr Borawski – z-ca prezydenta Miasta Gdańska
Wprowadzanie kolejnych ulg na pewno nas do tego przybliży. Ale na dzień dzisiejszy
nie jestem w stanie przewidzieć w jaką stronę to pójdzie.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 1 głosem za, przy 5 głosach przeciw negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
OPINIA Nr 09-06/29/21/2019
PUNKT 4
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad
taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz
wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych – druk nr 240
Druk nr 240 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska z 27
czerwca 2019
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. dyrektora Zakładu Transportu Miejskiego w
Gdańsku – zreferował projekt uchwały.
Dyskusja:
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Z jakimi gminami mamy jeszcze podpisaną umowę na bezpłatne przejazdy?
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. dyrektora Zakładu Transportu Miejskiego w
Gdańsku
Np. z gminą Żukowo, z Sopotem. To wszystko w ramach porozumień
międzygminnych.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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OPINIA Nr 09-06/30/22/2019
PUNKT 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Gdańska wotum zaufania – druk nr 212
Druk nr 212 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska z 27
czerwca 2019
Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – zastępca dyrektora Wydziału Polityki
Gospodarczej zreferowała projekt uchwały.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Co było sprawiło wam największą trudność, przy pracach nad raportem?
Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – zastępca dyrektora Wydziału Polityki
Gospodarczej
Jeśli chodzi o samo przygotowanie raportu sama praca szła dość sprawnie. Na pewno
wyzwaniem było przedstawienie wszystkich programów o znaczeniu strategicznym
bo jest ich kilkadziesiąt.
Nie było więcej pytań.
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja 4 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
OPINIA Nr 09-06/31/23/2019
PUNKT 6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego – druk nr 216
Druk nr 216 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska z 27
czerwca 2019.
Pani Janina Liedtke – Jarema – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń
zreferowała projekt uchwały.
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji
Na jakiej podstawie wcześniej był wypłacany ten dodatek?
Pani Janina Liedtke – Jarema – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń
Wcześniej był również wniosek tylko, że teraz w świetle nowych przepisów wnioski
musi ustalać Rada Miasta.
Nie było więcej pytań.
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Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 09-06/32/24/2019
PUNKT 7
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki
zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska
na lata 2019-2012” – DRUK NR 242
Druk nr 242 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska z 27
czerwca 2019.
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
zreferowała projekt uchwały.
Dyskusja:
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Chciałam podziękować, że tak sprawnie udało się ten program przygotować. Od kiedy
będą szczepienia?
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Po przyjęciu projektu uchwały i wszelkich procedurach myślę, że możemy zacząć
wyszczepianie w ostatniej dekadzie września.
Nie było więcej pytań.
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 09-06/33/25/2019
PUNKT 8
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR LIII/1544/18 Rady Miasta
Gdańska w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska –
druk nr 235
Druk nr 235 stanowi załącznik do protokołu z XII sesji Rady Miasta Gdańska z 27
czerwca 2019.
Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej zreferował
projekt uchwały.
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Pan Michał Brzeziński – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
5 czerwca odbyło się posiedzenie komisji z udziałem przedstawicieli Urzędu. Po
zapoznaniu się z informacjami i dyskusją - Komisja poparła przedstawiony projekt.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Proszę o informację na temat mapy interaktywnej.
Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Mapa daje możliwość podglądu zezwoleń, które do tej pory mieliśmy jeżeli chodzi o
lokalizację sprzedaży napojów alkoholowych. Można sprawdzić gdzie jest największe
nasycenie takich punktów.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Uważam, że w uzasadnieniu do uchwały powinna być opinia Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast zbędne jest sformułowanie, że
Gdańsk jest na szóstym miejscu pod względem ilości mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji poprosiła radnego Gierszewskiego o sformułowanie
propozycji poprawki do uzasadnienia uchwały.
Radny Piotr Gierszewski zaproponował następującą poprawkę do uzasadnienia
uchwały:
- dopisanie opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
przedmiotowej sprawie
- wykreślenie sformułowania „Gdańsk to obecnie szóste pod względem liczby
mieszkańców miasto w Polsce (464 829 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2018)”
- dopisanie, że nie zwiększa się sprzedaży detalicznej i sprzedaży alkoholi
wysokoprocentowych (powyżej 18%).
Uwzględniając powyższe, Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z poprawką radnego Piotra Gierszewskiego.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja - jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
wraz z proponowaną poprawką do uzasadnienia.
OPINIA Nr 09-06/35/27/2019
PUNKT 9
Zapisy „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”
i ich praktyczne zastosowanie w Gdańsku, sytuacja bieżąca i propozycje na
przyszłość.
Pan Michał Brzeziński – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Zapisy tej ustawy znowelizowano pod względem konieczności podziału na rodzaje
alkoholi – poniżej i powyżej 18%, ale również podziału ze względu na spożycie w
miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Dodatkowo ustawodawca dał
samorządom terytorialnym możliwość dzielenia miast na jednostki pomocnicze czyli
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w naszym przypadku dzielnice. Praktyka pokazuje, że część samorządów decyduje
się na wprowadzenie jednego limitu ogólnego na miasto. Jako Komisja
wnioskowaliśmy do prezydenta o rozszerzenie katalogu miejsc chronionych bo jest
on dosyć ubogi w Gdańsku np. w ogóle nie ma obiektów oświatowych. Dodatkowo w
Gdańsku obowiązuje limit 30 metrów odległości co może stanowić mechanizm
regulacji siatki zagęszczenia punktów sprzedaży alkoholu. Kolejnym punktem, który
wprowadził ustawodawca to jest wprowadzenie ograniczenia na sprzedaż w nocy
między 22;00 a 6:00 rano. Takich ograniczeń w miastach nie mamy dużo. Kraków
podjął próbę ograniczenia sprzedaży na terenie starego miasta w porze nocnej, jak
również Olsztyn. W Olsztynie to ograniczenie przyniosło wiele pozytywnym skutków.
Wprowadzenie ograniczenia nocnego spożywania alkoholu ma zapobiegać sytuacjom
kiedy ktoś już jest pod wpływem alkoholu i pije już w sposób niekontrolowany.
Radny Andrzej Kowalczys – członek komisji
Pamiętam, że kiedy w latach 70 wprowadzono nocne ograniczenie sprzedaży
alkoholu, wtedy rozwinął się nielegalny handel swoich wyrobów alkoholowych.
Pan Michał Brzeziński – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Komenda miejska policji nie odnotowała takich sytuacji, nie było też zgłoszeń
szpitalnych o zatruciach alkoholem nieznanego pochodzenia.
Radny Przemysław Rys – Wiceprzewodniczący Komisji
A czy są jakieś odległości od przedszkola?
Pan Michał Brzeziński – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Nie ma w ogóle placówek oświatowych w katalogu. Ale taką propozycję składaliśmy.
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
W tym roku będziemy robili badania na temat spożywania alkoholu, prawdopodobnie
jesienią.
Nie było więcej głosów w dyskusji.
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. 17:30.
Przewodnicząca Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej RMG
Beata Dunajewska
Protokołowała:
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska
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