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Protokół nr 17-02/2020 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 25 lutego 2020 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 16:00 
 
 
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 539 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 540 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 
roku – druk nr 532 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie miasta Gdańska 
Karty Praw Osób Bezdomnych – druk nr 522 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości 
wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne 
domy dziecka – druk nr 525 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

6. Polityka miasta wobec rosnącej liczby zachorowań na boreliozę 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
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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 539 
 
Druk nr 539 stanowi załącznik do protokołu z XX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 27 lutego 2020 roku.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 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 17-02/68/4/2020 
 

 
     PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 540 
 
Druk nr 540 stanowi załącznik do protokołu z XX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 27 lutego 2020 roku.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 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 17-02/69/5/2020 
 

 
     PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku 
– druk nr 532 
 
Druk nr 532 stanowi załącznik do protokołu z XX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 27 lutego 2020 roku.  
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Pani Olga Goitowska – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było 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 17-02/70/6/2020 
 

 
     PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie miasta Gdańska 
Karty Praw Osób Bezdomnych – druk nr 522 
 
Druk nr 522 stanowi załącznik do protokołu z XX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 27 lutego 2020 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Dyskusja:  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Mam wrażenie, że te zapisy to jakieś novum ponieważ nie ma ich w ustawach 
obowiązujących w Polsce.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Nie ma tu niczego nowego, to jest rodzaj uporządkowania obowiązujących przepisów 
z różnych dokumentów.  
 
Pani Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku 
Karta bazuje na wzorze europejskiej karty wypracowanej przez Federację 
Organizacji Europyna rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności. Podkreślenie 
tych praw np., że osoba bezdomna ma prawo do tego aby jej udzielić schronienia 
czy szukać rozwiązań wyjścia z problemu jest dążeniem władz miasta do tego żeby 
nie tylko zapewnić doraźne wsparcie osobie lecz pomoc w wyjściu z problemu 
bezdomności. Ta uchwała ma na celu podnoszenie świadomości, ukierunkowanie na 
problem i podkreślanie godności praw.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Jest tutaj kilka takich rzeczy, które są trudne do osiągnięcia np. pomoc medyczna 
bo z tym często jest problem. Są traktowani niegodnie kiedy potrzebują pomocy 
medycznej.  
 
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji 
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Dobrze, że idziemy w kierunku uświadamiania, również dla samych osób bezdomnych 
bo często są przekonani, że nic im się nie należy, a jeżeli trafią na taką osobę, która 
im powie, że mają takie prawa to będzie im łatwiej zrobić krok do przodu.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Uważam, że największym wyzwaniem jest poprawa w zakresie udzielania pomocy 
medycznej bo jest to w tej chwili duży problem ale tez jako miasto nie mamy dużego 
wpływu na placówki medyczne.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Jaka jest kwota przeznaczona na bezdomność ogółem? 
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Są to środki porozrzucane w różnych zdaniach i np. zabezpieczenie samej noclegowni 
to jest ok. 1 mln zł rocznie na jedno schronisko, a mamy tych schronisk 6. Jeśli 
mówimy o przeciwdziałaniu bezdomności to tez są na to inne środki. Jeśli chodzi o 
opiekę medyczną próbujemy zorganizować wzorem Warszawy działalność 
wolontariacką „Lekarze bez granic”.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Dla mnie ten cały projekt to jest bardziej taki elementarz wyjścia z bezdomności aby 
iść bardziej w kierunku podmiotowości osób bezdomnych. To jest pokazanie, że 
osoby bezdomne mają takie same prawa jak pozostali obywatele.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
OPINIA  Nr 17-02/71/7/2020 
 

 
     PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia 
rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  
– druk nr 525 

 
Druk nr 525 stanowi załącznik do protokołu z XX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 27 lutego 2020 roku.  
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zreferowała projekt uchwały.  
 
Radna Beata Dunajewska – członek komisji  
Jak te kwoty się zmieniały na przestrzeni ostatnich kilku lat? 
 
Pani Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
W porównaniu do roku 2018 kwoty zostały podniesione o 250 zł brutto.  
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Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
OPINIA  Nr 17-02/72/8/2020 

 
 
     PUNKT 6 

Polityka miasta wobec rosnącej liczby zachorowań na boreliozę 
 
Pani Agnieszka Bartków – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Orunia Św. Wojciech – 
Lipce 
Ostatnie badania Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej pokazały, że zachorowania na 
boreliozę to jest coraz większy problem. W ciągu ostatnich 10 lat jest to wzrost 10-
krotny, z dwudziestu kilku do ponad dwustu zachorowań w skali roku. Obecnie 
szacuje się, że co 4 kleszcz jest zarażony boreliozą. Ponadto sama choroba tez nie 
jest dobrze diagnozowana przez lekarzy. A niezdiagnozowana przez lata może 
przynieść ogromne spustoszenia w organizmie. Inne miasta podjęły działania 
zmierzające do wyeliminowania problemu np. Szczecin stosuje odpowiednie opryski. 
Czy Gdańsk coś robi w tym kierunku?  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
Gdańsku 
Mam przed sobą kopię pisma Zarządu Dróg i Zieleni kierowanego do pani, data 
nadania 27 stycznia 2020 r. Jest tu odniesienie do innych miast, jak również dbanie 
o tereny zielone w kontekście walki z boreliozą. Wskazuje się tam, że te opryski, 
które dotychczas były stosowane niszczą nie tylko kleszcze ale również populacje 
innych owadów. Do tego pisma jest również dołączone pismo Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, który wskazuje całą zachorowalność jak również 
to, że były prowadzone działania edukacyjne w tym zakresie. Po ukąszeniu przez 
kleszcza należy go wyjąć i żywego przesłać do analizy czy jest nosicielem boreliozy. 
Ponieważ jest to choroba zakaźna jest to zadanie realizowane przez służby sanitarne. 
Jeśli chodzi o działania przypisywane Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu to 
były to przede wszystkim działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży.  
 
Pan XXX* 
Opowiem państwu jako praktyk na podstawie procedur i na podstawie tego co do tej 
pory zaobserwowałem. Moim zdaniem trzeba położyć nacisk na dwa aspekty – 
pierwszy to jest podnoszenie tej świadomości jeśli chodzi o chorych na boreliozę, bo 
trafiają pacjenci z bardzo późno wykrytą chorobą. A druga sprawa – leczenie. Jest 
polityka miasta, która wspiera tworzenie punktów diagnostycznych i punktów do 
badań. W trójmieście jest dużo punktów, w których można wykonać badania kleszcza 
na obecność choroby odkleszczowej ale jest później inny problem. Na własne oczy 
widziałem wpływ leczenia boreliozy w komorze hiperbarycznej późno wykrytej 
boreliozy w naszej klinice. Była u nas pani bardzo aktywna zawodowo przed chorobą, 
a w wieku 26 lat przyjechała do nas na wózku inwalidzkim. Po leczeniu u nas 
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samodzielnie prowadzi samochód i samodzielnie funkcjonuje. Dlatego uważam, że 
miasto powinno kłaść większy nacisk na diagnostykę oraz wesprzeć ośrodki, które już 
się zajmują boreliozą.  
 
Pani Agnieszka Bartków – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Orunia Św. Wojciech – 
Lipce 
Jako osoba chora na boreliozę mogę powiedzieć, że miałam dużo szczęścia, że 
trafiłam na panią doktor, która w miarę szybko zdiagnozowała u mnie chorobę. 
Chciałam zaapelować, aby po ukąszeniu kleszcza egzekwować od lekarzy komplet 
niezbędnych badań. To jest bardzo poważna i bolesna choroba, której nikomu nie 
życzę, dlatego nie wolno bagatelizować żadnych sygnałów.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Dziękuję pani przewodniczącej za wprowadzenie tego tematu ale zawsze się 
zastanawiam na ile my jako gmina mamy kompetencje w zakresie zwalczania 
boreliozy. Być może w tej przestrzeni edukacyjnej możemy coś zrobić. Wielu z nas 
może być zarażona ale o tym nie wiemy. Być może dzisiejsza rozmowa będzie 
zaczynem aby skoordynować pewne działania. Może warto byłoby to jeszcze bardziej 
medialnie „sprzedać”, może zrobić jakieś ulotki, może wejść we współpracę z 
Urzędem Marszałkowskim?  
 
Pani Agnieszka Bartków – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Orunia Św. Wojciech – 
Lipce 
Kleszcze jeszcze do niedawna były spotykane głównie w lasach, łąkach, natomiast 
teraz to jest problem miejskiej przestrzeni, kleszcza możemy nawet złapać we 
własnym domu jeżeli mamy psa.  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
Gdańsku 
Odnośnie ewentualnych kontraktów z placówkami leczniczymi w zakresie 
diagnozowania - zgodnie z nowelizacją ustawy o finansowaniu świadczeń 
zdrowotnych ze środków publicznych z 2016 roku możemy finansować te zadania 
tylko wtedy kiedy nasz regionalny NFZ potwierdzi, że te działania są 
niewystarczające. Jeśli chodzi natomiast o informacje medialne, przekażę to do 
Biura Prezydenta aby np. w kolejnym numerze Herolda takie informacje się pojawiły 
albo na stronach gdansk.pl.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Musimy się zastanowić jako komisja co możemy zrobić, może wystosujemy w tej 
sprawie jakiś wniosek. Mam tylko taką sugestię, że można by było się pokusić o 
rozszerzenie Programu 6-10-14 badania pod kątem chorób odkleszczowych.  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w 
Gdańsku 
Na pewno nie możemy do tego programu włączyć wykonywania takich badań bo to 
się wiąże m.in. z pobraniem krwi ale możemy np. zwiększać świadomość rodziców. 
Co to ja mogę zasugerować, to zaproszenie Powiatowej Inspektor Sanitarnej, która 
zajmuje się kwestiami zakażeń na posiedzenie komisji aby przedstawiła rzetelne 
informacje w tym temacie.  
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Nie było więcej głosów w dyskusji.  
 

 
    PUNKT 7 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady.  
 
Godz. 17:50 
      
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
         Rodziny i Polityki Społecznej RMG 
 
           Beata Dunajewska  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 

 
* anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych: Dz.U.  

z 2018r. poz. 1000, 1669.  

 
 
 

 


