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BRMG. 0012. 144.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 15-12/2019
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 12 grudnia 2019r.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30.
Obecność: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
protokołu.
Na stan 6 (sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 4 ( czterech ), czyli było
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Powitał zebranych i przedstawił zaproponowany porządek obrad – stanowiący załącznik nr
3 do niniejszego protokołu. Poinformowała, że:
1) W punkcie 1 omówione zostaną dwa projekty uchwał: druk nr 455 – zmiany w WPF i
druk nr456 zmiany w budżecie.
2) Jest
wniosek o zdjęcie
planowanego punktu 2
tj. „Omówienie możliwości
przekazywania organizacjom pozarządowym – w drodze konkursowej- zadań o
charakterze inwestycyjnym ( na wzór obecnych konkursów na utworzenie małego placu
zabaw na tzw. „ małe zieleńce”)” i przełożenie go na najbliższe posiedzenie.
Komisja nie zgłosiła uwag do tak zaproponowanych zmian i jednogłośnie - 4 głosami za przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1.1

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 455.

1.2

Opiniowanie projektu uchwał zmieniająca
budżetu Miasta Gdańska - druk nr 456.

uchwałę w sprawie uchwalenia

2. Prezentacja aktualnie funkcjonującej sieci domów i klubów sąsiedzkich
3. Tematy do planu pracy Komisji Samorządu i Ładu Publicznego na 2020 rok.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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PUNKT 1.1
Opiniowanie

projektu

uchwały

zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 455.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
19 grudnia 2019r. BRMG-S.0006.429.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 455.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską
– Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 4 głosami „za” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia 15-12/53-48/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.429.2019.

PUNKT 1.2
Opiniowanie projektu uchwał zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska - druk nr 456 .
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
19 grudnia 2019r. BRMG-S.0006.430.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 456.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską
– Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 4 głosami „za” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
Opinia 15-12/54-49/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.430.2019.

PUNKT 2
Prezentacja aktualnie funkcjonującej sieci domów i klubów sąsiedzkich
Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Przedstawił krótko w kilku slajdach, aktualną sytuację dotyczącą sieci klubów, domów
sąsiedzkich w mieście Gdańsku.
W chwili obecnej jest 25 klubów i domów sąsiedzkich w tym: 17 domów sąsiedzkich i 8
klubów sąsiedzkich.
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Radny Karol Ważny - wiceprzewodniczący Komisji
W ilu dzielnicach nie ma żadnego Klubu czy domu sąsiedzkiego?
Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Jak widać z powyższego slajdu to głównie taras południowy, Przymorze, Aniołki, Młyniska.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Jest zasada, że nie tworzymy ich odgórnie.

4

Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Idea jest taka, że jest to miejsce otwarte społecznościowe, oddolna inicjatywa. W 100% są
to organizacje pozarządowe, działające lokalnie na danym obszarze, które podejmują
inicjatywę takiej przestrzeni i aplikują do nas, do Wydziału Rozwoju Społecznego o
dofinansowanie takiej działalności. Dofinansowanie to nie pokrywa w pełni ich działalności.
Domy sąsiedzkie powstają od 2010 roku i udało nam się stworzyć model tzw. domu
sąsiedzkiego. Co my jako organizacje prowadzące te miejsca uznajemy za dom sąsiedzki a
co za klub sąsiedzki?

Dom sąsiedzki to przestrzeń otwarta minimum 35 godzin tygodniowo oferująca przestrzeń
dla aktywności mieszkańców, głównie oferująca swój program, który nam w ramach grantu
składają. Kluby sąsiedzkie to mniejsze wydarzenia, często to raz, dwa razy w tygodniu
oferujące wydarzenia integrujące lokalną społeczność. Dotychczas mieliśmy podział na klub
sąsiedzki, tą małą przestrzeń, dom sąsiedzki na podstawie umowy rocznej i dom sąsiedzki
na podstawie umowy trzyletniej. W tym orku wszystkie te umowy się kończą. Trwa konkurs
na wyłonienie kolejnych operatorów domów sąsiedzkich na następny rok.
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Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Programów domów sąsiedzkich czy klubów sąsiedzkich nie wymyśla Miasto. Założyliśmy,
że nigdy z poziomu Urzędu nie będziemy wiedzieli tak dobrze, jak to wie sama społeczność.
Dlatego czekamy, aż zawiąże się społeczność, która chciałaby domu sąsiedzkiego i jest
organizacją pozarządową a tego terenu, która zna potrzeby i specyfikę danej dzielnicy.
Program programowi nie równy. Organizacja występuje z propozycją programu w konkursie
grantowym i dodatkowo z propozycją finansowania. Jeżeli jedna organizacja jest
operatorem fizycznym tej przestrzeni to wchodzić na tą przestrzeń mogą również różne
inne organizacje ze swoim programem.
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Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Najbardziej modelowym i wartym dotowania jest System Teleopieki domowej. Od początku
przyjęliśmy, że wdrażamy go w oparciu o domy sąsiedzkie. To są naturalne punkty, gdzie
starsi ludzie z tego systemu korzystający czują się bezpiecznie w relacji z osobą, którą
znają w swojej dzielnicy. W domu sąsiedzkim pracuje animator i to najczęściej jest osoba
z tej dzielnicy i dzięki oparciu tego modelu o domy sąsiedzkie udaje nam się ten system
rozszerzać, gdyż osoby im ufają. W tym roku sześć domów sąsiedzkich jest włączonych do
tego systemu. W przyszłym roku, w związku zwiększoną alokacją na tą opieką kolejne domy
będą przystępowały do tego, aby być takim punktem.
Pozostałe otoczenia, wymienione w powyższym slajdzie są również bardzo istotne.
Kilka wydarzeń międzykulturowych:

Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem kulturowym jest świetlica wielokulturowa:
„Zakopianka”, gdzie na okres letni animatorzy „wyłapują” dzieci żebrzące i spędzają czas
w tej świetlicy a nie na żebrząc ulicy.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Jeśli chodzi o te projekty, to czy te wydarzenia są realizowane w trybie konkursowym.
Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Bardzo różnie. Często jest to inicjatywa mieszkańców, którzy się spotykają i w ramach
własnej aktywności w tej przestrzeni się angażują. Nauka języków obcych jest w ramach
grantu.
Poniżej przedstawiono jak rośnie zapotrzebowanie i rośnie alokacja, którą wydatkujemy na
domy sąsiedzkie. W zeszłym roku była ciekawa sytuacja, ponieważ trwały umowy trzyletnie
to od konkursu mieliśmy alokacje półmilionową. Na pół miliona alokacji zapotrzebowanie
było półtora miliona.
Pokusiliśmy się również o kalkulację, ile potrzeba byłoby środków, do prowadzenia
modelowo domu sąsiedzkiego. 200 tys. zł rocznie na dom sąsiedzki powodowałoby, że
wszyscy mieliby komfort pracy.
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Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Rozumiem, że są to koszty stałe i nie mówimy tutaj o konkretnych działaniach.
Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Nie chodzi o to, żeby sfinansować wszystkie działania. Chodzi o to, żeby stworzyć przestrzeń
i bazę do aktywności.
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Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Prawda jest taka, że jeśli chcielibyśmy potraktować, że jest to sieć, która trochę podsyca
aktywność mieszkańców to zawsze musi być jakiś przywódca, lider, którego w pełni nie uda
zaangażować się wolontaryjnie.
Musi być ktoś, kto będzie tam na stałe, kto będzie sieciował ze sobą inne organizacje, które
też mają granty i układał ich godzinowo w jeden wspólny program tego domu. Jesteśmy
przekonani, że nie chcemy robić tego modelem Gdyni, tj. stworzenie jednostek w strukturze
miasta. Jest organizacja główna i ona dobiera inne, które w ramach grantów coś robią.
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Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Szacunkowy koszt 200 tys. zł powinien wystarczyć.
Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Najwyższe dofinansowanie obecnie to 100 tys. zł. Dużym wyzwaniem w styczniu, kiedy
będziemy rozstrzygali kolejną rundę dofinansowań jest to, aby zmieścić to zapotrzebowanie,
które jest w społeczności z możliwościami budżetowymi. W związku z
tym, że
zapotrzebowanie jest coraz większe, będziemy surowiej podchodzić do kwestii ofert a
środków jest tyle ile jest. Bardzo precyzyjnie będziemy oceniać kosztorysy i ucinać koszty,
które wydają się nam albo nieuzasadnione, albo niepotrzebne w ramach tego działania.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Prawda jest również taka, że czasem kiedy realizujemy zadanie typowo miękkie społeczne,
polegające na animacji lub zaktywizowaniu grup społecznych w dzielnicach, gdzie tego nie
ma – Gdańsk południe jest takim przykładem – to przydałoby się czasem rozdać takie granty,
chociaż wiemy, że dana organizacja nie jest może najlepsza, najlepiej zorganizowana, ale
przyszła od ludzi.
Po uchwaleniu przyszłorocznego budżetu będziemy jeszcze raz przyglądali się - gdzie co się
robi. My dajemy wszystko w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. W
naszym odczuciu jest to najbardziej transparentna forma przekazywania środków na
działania społeczne, bo nie jest to przydzielane w zaciszu urzędowych pokoi, tylko
komisyjnie. Komisja taka składa się z w połowie z przedstawicieli Urzędu, a w połowie z
przedstawicieli organizacji społecznych. Organizacje społeczne same delegują swoich
przedstawicieli do różnych Komisji. W tym roku będą zawierane tylko roczne umowy.

Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Baza lokalowa oraz to, że nie wszędzie jest wyraźny lider tej społeczności lokalnej. Np. na
Kokoszkach jest biblioteka, która funkcjonuje przy pozytywnej szkole i są tam sale, gdzie
można różne animacje organizować. Czy tam teoretycznie mogłaby się znaleźć organizacja,
która powiedziałaby, że w tej bibliotece chce prowadzić jeszcze np. dom sąsiedzki. Czy to
jest realne do zrobienia?
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Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Jest to do zrobienia.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Na Stogach też tworzymy hybrydę, gdzie Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży połączono
z biblioteką i domem sąsiedzkim. Na Ujeścisku powstaje obiekt komunalny, gdzie na
parterze będzie dom sąsiedzki z biblioteką sąsiedzką, w części lewej tego budynku będzie
centrum pracy socjalnej, czyli filia MOPR na tamten obszar, a u góry będzie poradnia
psychologiczno- pedagogiczna. Dzięki temu organizacja, która będzie prowadziła dom
sąsiedzki nie będzie miała opłat czynszowych, bo inne jednostki przejmują na siebie ten
ciężar. Chcemy, aby jak najmniej pieniędzy pochłaniały koszty stałe.
Pan Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego
Mamy pomysł, aby zrobić zmapowanie narzędzi infrastruktury tego, czego organizacje mają
w swoich zasobach i w jakich sytuacjach z tego korzystają i czy mają chęć się tym dzielić.
Chcemy stworzyć bazę do wymieniania się zasobami, które mają organizacje, a które w
dużej części zostały zakupione z naszych środków publicznych. Optymalizując koszty,
chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany tego sprzętu i zachęcić do tego, aby organizacje
się zrzucały na droższe elementy wyposażenia.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Krzesła są takim przykładem. Nagle każdy chciałby mieć komplet stu krzeseł, a z programu
wynika, że średnie wydarzenie jest na 15-20 osób, a te sto krzeseł potrzebuje np. dwa razy
w roku. Chcielibyśmy, aby udało się utworzyć spółdzielnię socjalną, która zrzeszałaby osoby
z grupy zagrożonej wykluczeniem i która mogłaby być operatorem wypożyczalni sprzętu,
różnych ruchomości, które przydawałyby się organizacjom pozarządowym.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
dziękujemy bardzo za przekazane informacje, przez coposzerzyliśmy wiedzę na ten
temat. Cieszymy się, że myślicie Państwo o rozwijaniu tego i uważamy, że ten
dotychczasowy, niesformalizowany model jest dobry.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Im w tym będzie mniej urzędu, instytucji tym swobodniej będzie to mogło funkcjonować.
Gdybyście Państwo radni uczynili w przyszłości ten budżet większym to my możemy się
zobowiązać, że na pewno wydamy to dobrze i wraca to jako kapitał społeczny.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Dziękujemy bardzo.

PUNKT 3
Tematy do planu pracy Komisji Samorządu i Ładu Publicznego na 2020 rok.
Komisja ustaliła, że tematy do planu pracy Komisji na rok 2020 zgłosi drogą elektroniczną,
tak aby na najbliższym posiedzeniu tj. 23 stycznia 2020r. można było je przyjąć, z
rozpisaniem na konkretne terminy.
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PUNKT 4
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodniczący Komisji Radny Bogdan Oleszek poinformował, że do Komisji wpłynęło
pismo - email od pani Agnieszki Bartkow – przewodniczącej zarządu Dzielnicy Orunia- Św.
Wojciech-Lipce - wniosek dotyczący ewaluacji Budżetu Obywatelskiego.
Komisja zapoznała się z treścią wniosku oraz krótkim objaśnieniem pani Betlej Sylwii,
czego ten wniosek konkretnie dotyczy.
W tym punkcie nie zgłoszono więcej spraw, w związku z czym przewodniczący Komisji
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie – godz. 17:00.

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek

Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska

