Protokół nr 10-13/2019 z posiedzenia
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 października 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 349
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 350
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w
sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 – druk nr 340
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
4. 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 339
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/515/15 Rady
Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi na lata 2016-2020” – druk nr 335
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
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6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” – druk nr 334
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka pomocy Psychologicznej dla Dzieci
i Młodzieży – druk nr 342
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację
życiową, niepełnosprawność lub chorobę – druk nr 330
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska
do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych – druk nr 356
Referuje: Przedstawiciel Wnioskodawcy – Klubu Radnych Wszystko Dla Gdańska
10. Tematyka senioralna, w tym promowanie zdrowego trybu życia wśród
seniorów
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
11.

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja

Porządek przyjęto jednogłośnie 6 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 349
Druk nr 349 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
zreferowała projekt uchwały w zakresie działania komisji.
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.

OPINIA Nr 13-10/44/36/2019
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PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 350
Druk nr 350 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
zreferowała projekt uchwały w zakresie działania komisji.
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.

OPINIA Nr 13-10/45/37/2019
PUNKT 3
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w
sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 – druk nr 340
Druk nr 340 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
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 6 głosami „za” -pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 13-10/46/38/2019
PUNKT 4
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 339
Druk nr 339 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
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Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
zreferowała projekt uchwały.
Dyskusja:
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Patrząc z perspektywy lat jest lepiej, bo już w październiku decydujemy o
wydatkach. Apeluję, żeby to była większa kwota we wrześniu, październiku a
mniejsza w listopadzie i grudniu żeby te pieniądze nie przepadły.
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 13-10/47/39/2019
PUNKT 5
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/515/15 Rady Miasta
Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata
2016-2020” – druk nr 335
Druk nr 335 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego zreferowała projekt uchwały.
Dyskusja:
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Kto wystąpił z wnioskiem o dopisanie „równości szans, zrównoważonego rozwoju”?
Czy Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego czy prezydent miasta?
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Autorem zmian jest prezydent natomiast program został wypracowany na zasadzie
partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i wszystkie zapisy, które proponujemy
są konsensusem wypracowanym na wspólnym zespole roboczym organizacji
pozarządowych i przedstawicieli instytucji urzędu, którzy ogłaszają konkursy i
zlecają zadania organizacjom pozarządowym więc trudno tutaj mówić o tym kto
pierwszy wyszedł z taką inicjatywą.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
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Komisja – 5 głosami za przy 2 wstrzymujących się -pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.

OPINIA Nr 13-10/47/39/2019
PUNKT 6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” – druk nr 334
Druk nr 334 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego zreferowała projekt uchwały.
Dyskusja:
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Dlaczego zrezygnowano z zadania „tworzenie i modernizacja placów zabaw”?
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Na utrzymanie placów zabaw mamy drobną kwotę 80 000 zł w tym priorytecie
rozwoju społeczności lokalnych natomiast na tworzenie placów zabaw Wydział
Programów Rozwojowych zrezygnował z tego zadania po pierwsze właśnie dlatego że
jest dużo środków w budżetach rad dzielnic, które też chcą uczestniczyć w
modernizacji i utrzymania placów zabaw.
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
A jak wygląda sytuacja z domami sąsiedzkimi?
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Jeżeli chodzi o kwotę, ona pozostaje na tym samym poziomie. Jest bardzo dużo
chętnych żeby domy sąsiedzkie otwierać więc konkurs będzie trudny. W najbliższych
dniach mamy zaplanowane spotkanie z liderami domów sąsiedzkich i będziemy się
zastanawiać nad trybem konkursowym w przyszłym roku. Mamy masę działań takich
ogólnomiejskich, które mogły by być powielane w dzielnicach np. wolontariat.
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji
Ostatnio była na spotkaniu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny i radni dzielnicowi byli
zaskoczeni, że w ich dzielnicy funkcjonuje jakiś dom. Tam akurat nie ma żadnej
współpracy z radą dzielnicy, ale są też i takie domy, które wykonują dużo dobrej
roboty i może należałoby je jakoś bardziej promować.
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
W domach sąsiedzkich zależy nam na tym aby był animator, który czyniłby otwartą
przestrzeń dla mieszkańców.
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Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji
Uważam, że w przypadku kiedy jest mniej środków na domy sąsiedzkie należałoby
faktycznie zweryfikować ich działalność.
Radna Joanna Cabaj – członek
Ja mam pytanie do punktu 16 – upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka.
Czy te pieniądze mają być realizowane przez Gdańskie Centrum Równego
Traktowania?
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
One będą realizowane w konkursie. Centrum na pewno będzie jednym z elementów.
W tym priorytecie są zawarte środki na prowadzenie Centrum.
Radny Przemysław Ryś – Wiceprzewodniczący Komisji
Ja mam pytanie do punktu dot. zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
rozumiem, że mamy podpisane usługi z kancelariami prawnymi, które świadczą takie
usługi? I kto jest pośrednikiem między osobami, które szukają pomocy a
kancelariami?
Pan Maciej Męczykowski – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Mamy porozumienie z Okręgową Izba Radców Prawnych i oni wskazują którzy radcy
prawni mają świadczyć usługi. Pracujemy nad wdrożeniem spójnego centrum
rejestracji ale już teraz klienci mogą się rejestrować online lub telefonicznie pod
wskazany numer telefonu.
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji
Jak wygląda program teleopieka?
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
W tej chwili jest realizowany dla ok. 200 osób poprzez domy sąsiedzkie, które są
centrami koordynującymi teleopiekę. Jest tam zatrudniony asystent teleopieki.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Organizacje, którym nie przyznano dotacji mogą zażądać uzasadnienia z jakiej
przyczyny odrzucono ale nie ma formuły odwoławczej więc w jakim celu ma to
służyć?
Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Jeżeli jest ogłoszony konkurs w trybie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i
Wolontariacie to tryb ten nie przewiduje trybu odwoławczego więc tutaj nie mamy
możliwości manewru. W ustawie o zdrowiu publicznym jest tryb odwoławczy i tam
organizacje mogą się odwoływać ale nie jest to odwołanie w trybie KPA.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
A kto może z takim uzasadnieniem wystąpić? I Ile Było odwołań w zeszłym roku?
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Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Do każdego uzasadnienia jest załączona punktacja więc tak naprawdę jasno wynika
w których momentach ta oferta była lepsza lub gorsza. Mieliśmy konkursy gdzie były
2 odwołania.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 5 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się -pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 13-10/48/40/2019
PUNKT 7
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka pomocy Psychologicznej dla Dzieci i
Młodzieży – druk nr 342
Druk nr 342 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
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 13-10/49/41/2019
PUNKT 8
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację
życiową, niepełnosprawność lub chorobę – druk nr 330
Druk nr 330 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
Pan Maciej Męczykowski – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zreferował
projekt uchwały.
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Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” -pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 13-10/50/42/2019
PUNKT 9
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 20192020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych – druk nr 356
Druk nr 356 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2019 r.
Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji zreferowała projekt uchwały w
imieniu Wnioskodawcy – Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska.
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” -pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 13-10/51/43/2019
PUNKT 10
Tematyka senioralna, w tym promowanie zdrowego trybu życia wśród seniorów.
Pani Maria Maślak – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Mamy obecnie 3 projekty, które dotyczą tematyki promocji zdrowego trybu życia
wśród seniorów: „Koszyk zdrowia seniora”, „Trzeci wiek w zdrowiu” oraz program
nieodpłatnych szczepień przeciwko grypie. Dodatkowo jest realizowane wsparcie w
zakresie gdańskiej koperty życia. Oprócz tego trwają gdańskie dni seniorów. Takim
ważnym działaniem był dzień dedykowany seniorom podczas którego można było
bezpłatnie wykonać niektóre badania, skorzystać z porad dietetyków lub innych form
poradnictwa. Równolegle trwają w różnych miejscach wykłady dotyczące diety,
zdrowego tryby życia. Jest również wydawnictwo dedykowane seniorom, w którym
mogą znaleźć te wszystkie informacje. Jeśli chodzi o szczepienia na bieżąco
monitorujemy poziom dostępności szczepionek.
Pan Maciej Męczykowski – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
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Dodatkowo dla seniorów został uruchomiony pilotażowy program „Złota rączka”, w
ramach którego seniorzy mogą zadzwonić pod podany numer telefonu i poprosić o
pomoc w razie jakiejś awarii domowej.
PUNKT 11
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady.
Godz. 17:30.
Przewodnicząca Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej RMG
Beata Dunajewska
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