
Protokół Nr 1/2021 

  posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 26 stycznia  2021 roku o godz. 16:00 

 

Posiedzenie odbyło  się z wykorzystaniem środków porozumiewania 

 się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

 

 

Komisja obradowała w 7 osobowym składzie według załączonej listy obecności, 

która stanowi załącznik nr 1  do protokołu, było quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Przewodnicząca Komisji Beata Dunajewska zaproponowała następujący 

porządek posiedzenia: 

 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie  

wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok w mieście 

Gdańsku – druk nr 841. 

Referuje: Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  

2020 roku.  

 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Gdańska na rok 2021. 

 

 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
 

 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie 7 głosami. 

 

 

 



PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia 

do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie  wykonywania prac 

społecznie użytecznych na 2021 rok w mieście Gdańsku – druk nr 841. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  organizowania prac społecznie 

użytecznych gmina zobowiązana jest sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społeczno – użytecznych. 

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, bez prawa 

do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej  

oraz uczestniczących w kontakcie socjalnym, indywidualnym programie 

usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym 

programie  zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach 

w wyniku skierowania Powiatowego  Urzędu Pracy. 

Prace społecznie użyteczne organizowane są w jednostkach organizacyjnych  

pomocy społecznej, organizacjach  lub instytucjach statutowo zajmujących  

się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.   

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny 

plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.   

 

Radny Piotr Gierszewski 

Czy inne domy pomocy społecznej nie chciały skorzystać z pomocy? 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Z informacji, którą mam to są  dwa domy pomocy społecznej, nie było innych 

zgłoszeń. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 7 głosami 

„za”, jednogłośnie -pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały.  



PUNKT 2 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.  

 

Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Otrzymaliście Państwo projekt sprawozdania. Bardzo dziękuję wszystkim 

członkom komisji za wysoką frekwencję. 

 

 

Sprawozdanie   

z działalności Komisji  Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta 

Gdańska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

 

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska została 

powołana  na mocy uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Gdańska  

z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów 

osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska. 

 

 

I. Skład osobowy komisji i zakres działania. 

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

obradowała w następującym składzie:  

 

1. Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

2. Przemysław Ryś – Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Joanna Cabaj – Członek Komisji 

4. Andrzej Kowalczys – Członek Komisji 

5. Emilia Lodzińska – Członek Komisji 

6. Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

7. Teresa Wasilewska – Członek Komisji 

 

Zakres działania  Komisji określony został w Uchwale Nr II/3/18 Rady Miasta 

Gdańska  z dnia 22 listopada 2018 roku i obejmuje m.in.: 

https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,6
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,26
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,5
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,17
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,18
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,8
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,32


1. Politykę w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. 

2. Politykę w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii  

i alkoholizmu. 

3. Współdziałanie z instytucjami naukowymi i instytucjami ochrony 

zdrowia. 

4. Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych. 

5. Politykę w zakresie zmniejszenia bezrobocia w mieście. 

6. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu inwestycji i remontów  

w strukturach pomocy społecznej. 

7. Politykę w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. 

8. Politykę w zakresie problemów społecznych i socjalnych osób 

niepełnosprawnych. 

9. Stymulowanie polityki prorodzinnej miasta. 

10. Bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji zadań własnych gminy. 

11. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu  

z organizacjami pozarządowymi. 

12. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych  

przez organizacje pozarządowe. 

 

II. Ilość posiedzeń i podejmowana tematyka. 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń,  

na których podejmowane były  m.in. następujące tematy: 

1. Połączenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień  

z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia. 

2. Polityka wobec rosnącej liczby zachorowań  na boleriozę. 

3. Przygotowanie Miasta Gdańska i Województwa Pomorskiego  

do ewentualnej epidemii koronawirusa. 

4. Działania  powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Gdańsku wobec narastającej fali zachorowań na choroby 

odkleszczowe. 

5. Sprawozdanie  z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku za 2019 rok. 

6. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji związanej z COVID – 

19 w Gdańsku w zakresie dotyczącym spraw społecznych. 



III. Ilość podjętych opinii: 

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 59  projektów uchwał z zakresu  

jej działania. 

 

IV. Ilość podjętych wniosków: 

W okresie sprawozdawczym Komisja  złożyła  jeden wniosek  

do Prezydenta Miasta Gdańska aby Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia  

i Profilaktyki Uzależnień, powstały  w skutek połączenia jednostek 

budżetowych  Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia  

i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, funkcjonował  

pod wspólnym adresem przy ulicy Wrzeszczańskiej. 

 

V. Frekwencja: 

 

Lp. Imię i nazwisko Obecność  

na ilość 

posiedzeń 

Frekwencja 

w % 

Uwagi 

1. Beata 

Dunajewska 

12/12 100  

2. Przemysław Ryś 12/12 100  

3. Joanna Cabaj 12/12 100  

4. Piotr Gierszewski 12/12 100  

5. Andrzej 

Kowalczys 

12/12 100  

6. Emilia Lodzińska 11/12  Nieobecna:25sierpnia  

7. Teresa 

Wasilewska 

6/12  Nieobecna: 28 

kwietnia, 28 maja, 23 

czerwca, 14 lipca, 25 

sierpnia, 22 września 

 

 

Średnia frekwencja wynosi 92% 

 

 

 

 



            VI     Komisja rozpatrując sprawy będące przedmiotem obrad komisji               

współpracuje z: 

- Zastępcą Prezydenta  Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej 

- Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego projektu 

sprawozdania  z działalności Komisji za okres od 1 stycznia 2020 roku 

do 31 2020 roku. 

W/w sprawozdanie zostało przyjęte 7 głosami „za”, jednogłośnie. 

 

 

 

          PUNKT 3  

Przyjęcie planu pracy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Gdańska na rok 2021. 

 

Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Bardzo dziękuję  wszystkim, którzy zgłosili propozycje tematów do planu 

pracy na rok 2021. 

Następnie Przewodnicząca przedstawiła propozycje do planu pracy  

oraz terminarz posiedzeń komisji w roku 2021: 

 

 
 

TERMINARZ I PLAN  PRACY 

Komisji  Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska  

na rok 2021 

 

 

Termin posiedzenia Temat 

26 stycznia 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Przyjęcie planu pracy  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

na 2021 rok 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rodziny  

i Polityki Społecznej za 2020 rok. 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  



23 lutego 1. Gdański program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. 

2. Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata 2021-2023. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

23 marca 1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

27 kwietnia 1. Systemowe wspieranie zdrowia psychicznego Gdańszczan ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży  

i seniorów. 

2. Problemy alkoholowe - kogo dotyczą? 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

25 maja 1. Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku w 2020 roku. 

2. Sprawozdanie Wydziału Rozwoju Społecznego UM  

ze szczególnym uwzględnieniem programu wsparcia 

prokreacji. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

22 czerwca 1. Dostosowanie placówek dla osób w kryzysie  bezdomności  

do standardów Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej. 

2. Opiniowanie  projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

24 sierpnia  1. Wnioski komisji do budżetu na 2022 rok. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

28 września  1. Sytuacja w pieczy zastępczej. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

26 października 1. Szczepienia przeciwko COVID – 19 - pierwsze podsumowania 

– Gdańsk. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

23 listopada 1. Bezdomność w Gdańsku. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

14 grudnia  1. Kompleksowe programy wsparcia dla seniorów – Gdańsk,  

w tym sytuacja w Domach Pomocy Społecznej. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Przewodnicząca  Komisji może zwołać w razie konieczności dodatkowe posiedzenie. 

 

 



Radna Joanna Cabaj 

Wystąpiłam o to aby sprawozdanie dotyczące programu wsparcia prokreacji 

zostało ujęte w planie pracy wcześniej dlatego, że sprawozdania znajdują  

się w Urzędzie Miejskim, są  kwartalne oraz roczne, które do tej pory nie były 

nam przedstawiane i stąd moja propozycja aby odbyło się to w styczniu.  

Mam odpowiedź Pani Wiceprezydent Moniki Chabior, że sprawozdanie końcowe 

będzie gotowe 30 stycznia.  

Miałam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda się nam przejrzeć chociaż 

sprawozdania cząstkowe. Jest to bardzo ciekawy materiał,  

z którym do tej pory nie mieliśmy okazji  żeby się zapoznać. 

 

 

Maria Maślak – Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Sprawozdanie będzie gotowe w momencie gdy otrzymamy wszystkie 

sprawozdania ze wszystkich zadań, które były zlecane.  

Musi być ono przygotowane przed Raportem o Stanie Miasta.  

Na końcu zawsze czekamy na sprawozdania  z ustawy o pożytku i wolontariacie, 

które pozwalają domknąć całość naszych zadań. 

 

 

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Do 30 stycznia termin mają podmioty żeby wysłać to sprawozdanie, następnie 

sprawozdanie jest weryfikowane przez nas. Jest to termin do którego podmiot 

musi złożyć sprawozdanie. Komisja na pewno zostanie poinformowana i taka 

analiza zostanie wykonana. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Komisja 6 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się przyjęła plan pracy  

na rok 2021.           
 

 

 

 

 

 

 



PUNKT 4 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Jeżeli ze strony Radnych pojawią się  inne tematy w zakresie działania komisji, 

to wprowadzone zostaną do porządku obrad Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej na bieżąco. 

 

Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności członków komisji. 

Przewodnicząca Komisji Beata Dunajewska podziękowała za uczestnictwo  

i zamknęła obrady Komisji. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

 

Beata Dunajewska 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


