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Protokół Nr 3/2021 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 23 marca 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 Pani Beata Dunajewska poinformowała,  

iż po sporządzeniu projektu porządku posiedzenia wpłynęły dodatkowo dwa 

druki: 

 

1. Projekt uchwały RMG w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska 

warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie polskiego 

pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 901. 

2. Projekt uchwały RMG w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska 

warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie polskiego 

pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 902. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby w/w projekty zostały 

wprowadzone do porządku posiedzenia jako punkty 6 i 7. 

 

Za wprowadzeniem w/w punktów głosowało jednogłośnie 7 radnych. 

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała następujący 

porządek posiedzenia  Komisji:  

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska  

– druk nr 892. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 

- druk nr 893. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego 

Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku  

– druk nr 887. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie 

celowej na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego  

dla podmiotów leczniczych i funkcjonujących na terenie Miasta 

Gdańska, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd 

Województwa Pomorskiego – druk nr 891. 

 Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy użytkowania nieruchomości – druk nr 896. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

6. Projekt uchwały RMG w sprawie zapewnienia na terenie Miasta 

Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie 

polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 901. 

7. Projekt uchwały RMG w sprawie zapewnienia na terenie Miasta 

Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie 

polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 902. 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 7 głosami. 
 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska  

– druk nr 892. 

Pani Agnieszka Rawa – Wydziałał Budżetu Miasta i Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. w zakresie działania 

Państwa Komisji, dokonywane są zmiany w przedsięwzięciach,  

które spowodowane są przede wszystkim tym, iż ubiegły rok był bardzo trudny  

w związku z sytuacją ogłoszenia pandemii.  
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Wiele projektów nie zostało zrealizowanych. W związku z tym na sesji marcowej 

chcielibyśmy odtworzyć niewykonane wydatki na wybranych projektach  

i zabezpieczyć dodatkowe środki w zależności od tego jakie są potrzeby  

dla danego projektu.  

Zmieniamy adaptację budynku przy ulicy Kartuskiej 32/34 na potrzeby 

Gdańskiego Centrum Świadczeń. Dodatkowo zmieniamy przedsięwzięcie 

modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,  

są to środki dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, są one przeznaczone  

na zakupienie zmywarko – pażarki  kapturowej. 

Zmieniamy projekty unijne, są to odtworzenia projektów, które nie zostały 

zrealizowane w roku 2020: 

 - „Cała na Przód II” 

- Gdański model wsparcia osób z autyzmem   

- Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy  

- gotowość Praca i Samodzielność  

- systemy aktywizacji społeczno zawodowej  

- projekt odkryj swój kapitał  

 

Nie było głosów w dyskusji.  

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez 

Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska – 5 głosami „za”,  

przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 

- druk nr 893. 

Pani Agnieszka Rawa – Wydziałał Budżetu Miasta i Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. w tym druku dokonywane 

są zmiany dotyczące odtworzeń.  Zmniejszone są dochody z tytułu wydawania 

koncesji na sprzedaż alkoholu ale to zmniejszenie jest spowodowane 

zaangażowaniem nadwyżki, która wypracowana została w ubiegłym roku. 

Dodatkowo zwiększamy środki po stronie dochodowej i wydatkowej na realizację 

projektów, odtwarzamy takie projekty jak: 

- Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy   
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- Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem 

- System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, zarówno aktywnej integracji  

jak i usługi społeczne  

- „Cała Naprzód”  

Dodatkowo odtwarzane są środki dla Gdańskiego Urzędu Pracy na program 

Zintegrowana Inwestycja w Talenty, „Odkryj Swój Kapitał” i niewykorzystane 

środki w zakresie działań przeciw covidowych, które wpłynęły w ubiegłym roku  

z funduszu pracy.  

Dodatkowo odtwarzamy inwestycje: 

Adaptację budynku przy ulicy Kartuskiej 32/34 dla Gdańskiego Centrum 

Świadczeń  

- adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Dolna Brama na potrzeby Centrum 

Obywatelskiego  

- modernizację infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  

Zabezpieczamy dodatkowo środki na usprawnienie funkcjonowania wybranych 

zakładów leczniczych Spółki Copernicus. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez 

Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska – 5 głosami „za”,  

przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – druk nr 887. 

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. zgodnie z ustawą  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

do kompetencji samorządu powiatowego należy realizacja zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym  dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. 
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Obecnie w związku z określeniem przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych limitu środków na rok 2021, zachodzi konieczność podziału 

środków na realizację zadań ustawowych Miasta Gdańska w oparciu o analizę 

zapotrzebowania i kierunków działań Miasta na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Podział środków opiniowała Gdańska Rada Społeczna ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Bardzo proszę aby w przyszłości przekazywane były komisji zestawienia (podział 

środków) z roku poprzedniego.   

 

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 

Takie zestawienie środków zostanie Państwu przesłane w dniu jutrzejszym. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska – 5 głosami „za”, 

jednogłośnie  – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie celowej na zakup 

aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych  

i funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których podmiotem 

tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego – druk nr 891. 

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. na podstawie  zawartego  

w 2018 roku porozumienia  pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska  

a Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Miasto współpracowało  

z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie ochrony zdrowia   

z uwzględnieniem m.in. wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych,  

współpracy w zakresie ochrony zdrowia  i przeciwdziałania chorobom 
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cywilizacyjnym, podnoszenia standardu  oraz bezpieczeństwa wykonywanych 

usług medycznych. 

W związku z realizacją porozumienia Miasto zakupiło wyposażenie, sprzęt  

i aparaturę medyczną na potrzeby  podmiotów leczniczych. 

Planowana jest kontynuacja współpracy w kolejnych latach, wymaga to jednak 

zabezpieczenia  środków finansowych , szacowanych na kwotę 1 500 000,00 

PLN. 

Jednocześnie, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, postawiono  

na zmianę formuły realizacji zadania – z zakupu sprzętu i aparatury medycznej 

przez Miasto na udzielenie dotacji celowej na ich zakup.    

 

Pan Piotr Gierszewski - Członek komisji 

Twierdzę, że  to też ułatwi Województwu wychodzić z lepszą ceną przetargową 

zakupu tego sprzętu. Daje to większą swobodę dysponowania tymi środkami 

oczywiście w zakupie tego sprzętu.  

 

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Kupowaliśmy sprzęt i użyczaliśmy podmiotowi leczniczemu. Proponujemy,  

żeby był to zakup sprzętu. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska, 7 głosami „za”, 

jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

użytkowania nieruchomości – druk nr 896. 

Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. nieruchomość budynkowa 

położona w Gdańsku przy ulicy Biwakowej 3, stanowi własność Gminy Miasta 

Gdańska.  
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Zabudowana jest budynkiem przychodni zdrowia, wynajmowanym  

przez Nadmorskie Centrum Medyczne, które wystąpiło z wnioskiem o oddanie 

nieruchomości  w odpłatne użytkowanie  na okres 30 lat, uzasadniając go potrzebą 

podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia budynku do właściwego stanu 

technicznego i wizualnego oraz jego przebudowy. 

Nadmorskie Centrum Medyczne  od ponad 20 lat wynajmuję od Miasta 

przedmiotowy budynek i prowadzi w nim przychodnię zdrowia,  

w której funkcjonują poradnie. 

Spółka poza bieżącymi naprawami budynku przeprowadziła jego modernizację 

na kwotę 950 000zł, co przyczyniło się do zwiększenia ilości wykonywanych 

świadczeń. 

Budynek wymaga jednak dalszych remontów. Poza tymi pracami spółka rozważa 

przeprowadzenie modernizacji strefy frontowej, rozbudowę budynku  

oraz powiększenie parkingu. 

 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Od dłuższego czasu w związku z tym, że jednak Miasto ponosi czasami koszty 

związane z remontami, a czynsz jest dramatycznie niski. Czy są jakieś plany 

podwyższenia tych stawek w najbliższym czasie?    

  

Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Trudno mi się wypowiadać w imieniu pionu, który zajmuje się czynszami, 

niewykluczone, że ten czynsz będzie odpowiednio podwyższony ale w tej chwili 

nie posiadam wiedzy ani takiego upoważnienia aby Państwu przekazać 

informację  o wysokości czynszu dla tego typu działalności. 

Uważam, że w przypadku podwyższenia czynszu można zwiększyć nakłady  

na przykład na remonty, a wiele budynków tych remontów wymaga.     

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Pani Przewodnicząca zasadniczą część mojego pytania zadała.  

Również zauważyłem, że opłaty czynszowe są dość niskie. W ciągu 20 lat  spółka 

zaledwie za 950 000zł przeprowadziła remonty, jest to niewiele. 

Mam nadzieję, że  pomyślimy o tym żeby jednak podejść do tego w odpowiedni 

sposób. Dbajmy również o interesy miasta.  
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Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Myślę, że zejście z tego prawa obligacyjnego w prawo rzeczowe spowoduje,  

że nie będzie dyskusji, że to na właścicielu ciąży obowiązek remontów. W tym 

momencie kiedy będzie użytkownik, miasto będzie zmuszone bardzo 

rygorystycznie dochodzić odpowiedniego stanu technicznego.  

Myślę, że ten cel przyświeca takiej a nie innej propozycji rozwiązania  

tego problemu.  

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska, 7 głosami „za”, 

jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 6  

Opiniowanie projektu uchwały  Rady Miasta Gdańska w  sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas 

nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – 

druk nr 901. 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Druki 901 i 902 są to te same uchwały, które różnią się w zakresie imiennego 

zaproszenia konkretnej rodziny pochodzenia polskiego z Republiki Kazachstanu. 

Chciałabym te uchwały przedstawić jednocześnie. 

 

Komisja wyraziła zgodę aby dwa projekty przedstawione zostały jednocześnie.  

 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała  jednocześnie dwa projekty uchwał: 

- projekt uchwały  Rady Miasta Gdańska w  sprawie zapewnienia na terenie 

Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie 

polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 901. 
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PUNKT 7 

- projekt uchwały  Rady Miasta Gdańska w  sprawie zapewnienia  

na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony 

rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – druk nr 902. 

Z początkiem roku przedstawione zostały Pani Prezydent rodziny, które złożyły 

takie wnioski. Złożonych zostało 13 wniosków, z których Pani Prezydent 

zarekomendowała dwie rodziny. 

Są to trzyosobowe rodziny w dwóch przypadkach. 

Podjęcie uchwały umożliwi repatriację  rodzin polskiego pochodzenia na terenie 

Miasta Gdańska.  

 

Nie było głosów w dyskusji. Przewodnicząca Komisji zaproponowała 

przegłosowanie projektów uchwał. 

PUNKT 6  

Opiniowanie projektu uchwały  Rady Miasta Gdańska w  sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas 

nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – 

druk nr 901 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska, 7 głosami „za”, 

jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 7  

Opiniowanie projektu uchwały  Rady Miasta Gdańska w  sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas 

nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu – 

druk nr 902 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska, 7 głosami „za”, 

jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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PUNKT 8 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Chciałabym zgłosić wniosek w sprawie możliwości przywrócenia kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu ponieważ co raz częściej na sesjach Rady Miasta 

Gdańska padają bardzo niepokojące informacje, że alkohol sprzedawany  

jest osobom nieletnim a komisja ma to uprawnienie, że takie punkty może 

kontrolować. Jeżeli chodzi o obostrzenia wiem, że ciężko jest wysłać komisję  

do kontrolowania punktów. Widzę tutaj ogromną potrzebę, bo jeżeli sklepy 

rzeczywiście osobom nieletnim będą sprzedawały alkohol wiedząc,  

że i tak ich nikt nie skontroluje, pojawi się kolejny problem, z którym będziemy 

się zmagać przez kolejne lata. 

 

Pani Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 

W ostatnim czasie  z Panią Dyrektor Chorzelską odbyłyśmy spotkanie na temat 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , działań w pandemii. 

Bardzo proszę Panią Dyrektor o przedstawienie informacji w tym temacie.             

 

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Rozmawiając ostatnio jak Pani Prezydent Monika Chabior powiedziała na temat 

tego, co ewentualnie zluzować jeśli chodzi o prace Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to są takie dwie najbardziej istotne 

rzeczy:  

- kwestia przemocy związanej z alkoholem i kierowania osób na badania  

przez biegłych i ewentualnie skierowanie do sądu i tu mamy problem  

tego rodzaju, że ze względu na ogromną wrażliwość informacji, które w trakcie  

czy  rozmowy z rodziną,  jaki i podczas rozmów z samą osobą,  

która jest uzależniona – trudno to robić zdalnie. Dlatego rozważamy powrót  

do spotkań w realu z jak największymi zabezpieczeniami. 

- kwestie sklepów, stoimy na stanowisku, że tak jak Pani Przewodnicząca 

powiedziała, nie wracalibyśmy od razu do kontroli sklepów w taki sposób  

jak to trwało przed pandemią  ale właśnie do reagowania na ewentualne 

zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w okolicy sklepu, sprzedawania 

alkoholu nieletnim. 
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Te dwie kwestie chcielibyśmy zwolnić, od początku kolejnego miesiąca. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Jest to słuszny wniosek zgłoszony przez Panią Przewodniczącą. Myślę, że warto 

byłoby zorganizować na przykład jakąś konferencję. Musi zostać przekazana 

informacja, że odbędą się takie kontrole. Warto byłoby pomyśleć o takim 

przekazie medialnym. Wiem, że odnosi to dość dobry skutek wśród sprzedawców. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie 

wniosek o następującej treści: 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska w związku  

z licznymi sygnałami o sprzedaży alkoholu nieletnim oraz łamaniu zakazu 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w tym przy sklepach, zwraca 

się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wznowienie procesu kontroli  

przez członków zespołu w ramach Komisji Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym.  

Wniosek swój uzasadniamy obawą przed zmianą postawy sprzedawców 

alkoholu, którzy w okresie pandemii nie zwracają uwagi na obowiązujące 

przepisy i zbyt często odstępują od obowiązku sprawdzania wieku osób 

kupujących alkohol.  

Martwi nas, że wieloletnia praca nad zachowaniem zasady nie sprzedawania 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia może zostać zaprzepaszczona. 

Dlatego wznowienie kontroli uważamy za konieczność. 

Powyższy wniosek został przyjęty 7 głosami „za”- jednogłośnie. 

                   

Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

 

Na koniec odczytana została odczytana lista  obecności radnych  

w celu potwierdzenia obecności na zakończenie spotkania. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w spotkaniu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Przewodnicząca  

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

/-/ Beata Dunajewska 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak Irena  

Biuro Rady miasta Gdańska 

 


