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Protokół nr 12-15/2019 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 8:00 
 
 
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 następujący porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 455 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 456 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska  
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy  
w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa 
Społecznego – druk nr 460 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska  
w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy 
najmu,  
w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz 
maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego  
i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu 
dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start” – druk nr 459 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych: 
Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień – druk nr 442 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
 
Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za”.  
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 455 
 
Druk nr 455 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 
zreferowała projekt uchwały. 
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.   
 
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 2 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
OPINIA  Nr 15-12/60/52/2019 
  
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 456  
 
Druk nr 456 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 
zreferowała projekt uchwały. 
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.   
 
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 2 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 15-12/61/53/2019 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska  
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
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mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy  
w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa 
Społecznego – druk nr 460 
Druk nr 456 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej zreferował 
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 15-12/63/55/2019 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska  
w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu,  
w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz 
maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego  
i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu 
dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start” – druk nr 459 
 
Druk nr 459 stanowi załącznik do protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej zreferował 
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 15-12/64/56/2019 
 
     PUNKT 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych: 
Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień – druk nr 442 
 
Druk nr 442 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.  
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Radna beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Jaka będzie nowa nazwa? I gdzie będzie siedziba?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Ośrodek Promocji Zdrowia i Uzależnień. Docelowo siedziba zostanie przeniesiona na 
ul. Wrzeszczańską. Na razie Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia będzie funkcjonował 
przy ul. Kołobrzeskiej.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Czy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora nowej placówki?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Ponieważ jest to połączenie jednostek z likwidacją GCPU będzie zachowana ciągłość, 
i na stanowisku pozostanie dyrektor Jankowski.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Ponieważ zakres nowej placówki będzie większy, czy przewidujecie również większe 
finansowanie?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nastąpi połączenie budżetów tych dwóch jednostek.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Skoro budżety będą połączone, to czy można by było część pieniędzy przeznaczyć w 
ramach promocji zdrowia np. na budowę boisk?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Na zajęcia sportowe tak, ale na budowę nie.  
 
Pan Marek Jankowski – dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia  
Mamy zamiar korzystać z tych środków bardziej efektywnie – zarówno w skali 
działania, jak i interwencji. Natomiast trzeba tu zachować dużą ostrożność ponieważ 
są raporty NIKu z wydatkowania środków „kapslowych”, że nie są wydatkowane 
zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli chodzi o promocję aktywności, którą pani podniosła 
być może dałoby się to zrobić ale wymagałoby to jeszcze analizy prawnej.  
  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu 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 15-12/64/56/2019 
 
     PUNKT 6 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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Nie było wolnych wniosków, spraw bieżących i korespondencji.  
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady Komisji.  
 
Godz. 8:25.  
 
 
      
 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
         Rodziny i Polityki Społecznej RMG 
 
           Beata Dunajewska  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 
 

 


