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Protokół nr 07-10/2019 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
 

Cz. I . Godz. 15:00 – plac budowy Pogotowia Opiekuńczego  
przy ul. Sobieskiego (skrzyżowanie z ul. Wagnera) 

 
Cz. II Godz. 17:00 – Nowy Ratusz przy ul. Wały Jagiellońskie 1 

w  Gdańsku, w sali  nr 007 
 
 
Obecność: 
Posiedzenie Komisji odbyło się w 5-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: 
 
Cz. I: 
 
1. Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji 

Przedstawiają: Pan Włodzimierz Bartosiewicz – dyrektor DRMG, 
Pan Grzegorz Barczewski – dyrektor Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego 
 

Cz. II:  
 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 278 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 279 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych      w 
zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego  - druk nr 280 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania   - druk nr 281 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.    - druk nr 284 
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6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian 

klimatu dla miasta Gdańska” – druk nr 255 
 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania podmiotu wykonującego 
zadania Centralnego zamawiającego – druk nr 269  
 

8. Wnioski Komisji do budżetu Miasta na 2020 rok  
 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 

Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 

Część I: 
 
Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji 
 

Pan Włodzimierz Bartosiewicz – dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska  
przypomniał o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie budowy, po 
czym wraz z Panem Grzegorzem Barczewskim – dyrektorem Pogotowia Opiekuńczego 
oprowadzili Radnych oraz gości posiedzenia Komisji po terenie inwestycji.  
 
Pan Włodzimierz Bartosiewicz – dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska   
Realizujemy zadanie pod hasłem „Pogotowie opiekuńcze”, z trzema obiektami, z 
których każdy ma określone funkcje do spełnienia. Największy jest budynek A o 
powierzchni ponad 500 metrów, będzie to budynek administracyjny i opieka 
specjalistyczna, pozostałe dwa budynki mają powierzchnię po ok. 330 metrów. 
Przygotowania do budowy rozpoczęły się w maju 2018 roku, teren był bardzo trudny. 
Chcielibyśmy skończyć obiekt na koniec października. Koszt inwestycji 22 mln zł.  
 
Pan Grzegorz Barczewski – dyrektor Pogotowia Opiekuńczego  
Trzy budynki są jednakowe, z czego jeden został powiększony o część 
administracyjną. Są to budynki mieszkaniowe. Budynki są 3-kondygnacyjne z piwnicą 
użytkową. W piwnicy mają się odbywać zajęcia ruchowe, ma być również pracownia 
plastyczna oraz pralnia i suszarnia. Budynki są zaopatrzone w windy, budynek jest 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy budynek będzie miał osobny 
adres. Wejście główne podzielone jest na śluzy aby zapewnić z jednej mir domowy 
dla wychowanków a z drugiej możliwość spotkania z rodzicami. Przyjęcie dziecka do 
placówki interwencyjnej to jest również przyjęcie jego rodzica. Jest również salon, 
kuchnia, jadalnia, taras, miejsce do rekreacji i spędzania czasu wolnego, place 
zabaw, siłownie, boiska do koszykówki. Piętro stanowi część mieszkalna. W 
zależności od tego kto do nas trafi pokoje będą indywidualizowane. Na część 
mieszkalną składa się 5 pokoi. Są pokoje cichej nauki, do spotkań z psychologiem.   
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Część II: 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 278 
 
Druk nr 278 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 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 10-07/36/28/2019 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 279 
 
Druk nr 279 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 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 – 3 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 10-07/37/29/2019 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych      w 
zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego  - druk nr 280 
 
Druk nr 280 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
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Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej zreferował projekt 
uchwały.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Ile jest osób oczekujących?  
 
Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o listę socjalną znajduje się na niej 1200 rodzin, a 
jeśli chodzi o lokale komunalne ok. 300. Listę socjalną realizujemy w tym roku w ten 
sposób, że zapraszamy wszystkie rodziny, które się zakwalifikowały na listę socjalną 
i wskazujemy 50 lokali, które mogą oglądać z czego aktywnie z takiej możliwości 
korzysta ok. 300 rodzin.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy w rozdz. 6, par. 23 pkt 1 można by było zmniejszyć ilość lokali z 10 na 5?  
 
Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Musiałbym to rozważyć i ewentualnie złożyć w formie autopoprawki.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Chciałam zapytać o kwestię weryfikacji co 3 lata – jeżeli się okaże , że dochody są 
wysokie to wtedy jest podnoszony czynsz, o jaką kwotę?  
 
Pan Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Wzór na podwyższanie czynszu jest wpisany w ustawę i obowiązuje wszystkie gminy 
na terenie Polski i dotyczy to wyłącznie mieszkań komunalnych i nowych najemców.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja 3 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 10-07/38/30/2019 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania   - druk nr 281 
 
Druk nr 281 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji poprosił o przesłanie sprawozdania z 
prac zespołu Interdyscyplinarnego.  
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Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zobowiązała się przedłożyć Komisji to sprawozdanie w najbliższym czasie.  
 
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 10-07/39/31/2019 
 
     PUNKT 5 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku - druk nr 284 
 
Druk nr 284 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji 
Na pewno dużym problemem dla rodzin osób niepełnosprawnych jest transport. Czy 
nie można by było więcej środków przeznaczyć na ten cel? Znam pewną mamę, która 
jest po ciężkiej operacji i nie jest w stanie towarzyszyć swojej niepełnosprawnej 
córce w dowożeniu jej do szkoły komunikacją miejską. Transport osób 
niepełnosprawnych jest sporym problemem dla wielu rodzin.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Cele na jaki mogą być przeznaczone środki z PFRONu sa bardzo ściśle określone i 
często spotykamy się z taką sytuacją, że jeden sprzęt możemy dofinansować dla 
jednej osoby a dla innej nie mimo, że mamy środki na tym paragrafie. Niestety 
transport i komunikacja nie jest na liście. Są to zadania z zakresu ZTMu.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji 
Może dla tej konkretnej rodziny, o której wspominała pani radna dałoby się znaleźć 
jakieś rozwiązanie z transportem dziecka? Może w okolicach ich domu kursuje jakiś 
dowóz osób niepełnosprawnych?  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Myślę, że można szukać rozwiązać w postaci zasiłków celowych dla tego dojazdu. 
Poproszę o przekazanie danych tej osoby i rozpatrzymy go indywidualnie.  
 
Nie było więcej głosów w dyskusji.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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OPINIA  Nr 10-07/40/32/2019 
 
     PUNKT 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian 
klimatu dla miasta Gdańska” – druk nr 255 
 
Druk nr 255 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pan Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych zreferował 
projekt uchwały.  
 
Dyskusja:  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji 
Mieszkańcy narzekają, że dużo się buduje a jest mało zieleni, czy oprócz dokumentu 
jest już wytworzona jakaś współpraca międzywydziałowa? 
 
Pan Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
Ten projekt wynika z dwóch ważnych dla miasta Gdańska dokumentów – Studium 
uwarunkowań i Strategia Rozwoju Miasta. W składzie naszego zespołu byli pracownicy 
z Biura Rozwoju Gdańska. Ten program nie wprowadza żadnych regulacji, które 
byłyby nadrzędne nad Studium Uwarunkowań. Studium uwarunkowań określa 
wytyczne a Plan adaptacji się do niego podporządkowuje.  
 
Nie było więcej głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTELENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 5 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA nr 10-07/41/33/2019 
 
     PUNKT 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania podmiotu wykonującego 
zadania Centralnego zamawiającego – druk nr 269  
 
Druk nr 269 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pan Marek Komorowski – dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji 
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Zgadzam się, że jest to ważne z punktu widzenia organizacyjnego. A wy jako 
jednostka pod kogo będziecie podlegać?  
 
Pan Marek Komorowski – dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim  
My na co dzień współpracujemy z tymi wszystkimi jednostkami. Mamy teraz 8 osób 
w zespole ale jest to dosyć długi proces. Korzystamy z elektronicznej platformy 
zakupowej. Ten projekt daje nam furtkę na rozszerzenie działalności ale pierwsze 
efekty będą widoczne dopiero w przyszłym roku.  
 
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 10-07/42/34/2019  
 
     PUNKT 8 
Wnioski Komisji do budżetu Miasta na 2020 rok  
 
 
Komisja nie zgłosiła żadnych propozycji wniosków do budżetu miasta na 2020 r.  
 
 
     PUNKT 9 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Korespondencja: 
Przewodnicząca poinformowała o wpłynięciu pisma w sprawie odwołania z dnia 
20.05.2019 od decyzji MOPR w Gdańsku dot. dofinansowania do likwidacji barier w 
komunikowaniu się pana XXX.  
Poinformowała, że w/w pismo zostanie przesłane do MOPR celem wyjaśnienia.  
 
Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady.  
 
Godz. 18:10.  
 
       Przewodnicząca Komisji Rodziny  
             i Polityki Społecznej RMG 
 
                                  Beata Dunajewska  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
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