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Protokół Nr 6/2021 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem  środków  porozumiewania  

się na odległość( zdalny tryb obradowania) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie według załączonej listy 

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

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący 

porządek posiedzenia Komisji: 

 

 

1. Opiniowanie projektu uwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 959. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska - druk nr 987. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- druk 

nr 988. 

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 2021- druk nr 973. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia 

woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 

Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 980. 

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

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym  kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 981. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie  

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym  kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 982. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie  

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym  kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 983. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

9. Sprawozdanie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem programu wsparcia 

prokreacji. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty  jednogłośnie 6 głosami. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 959. 

Pan Robert Wójcik – Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. uchwała w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania związana jest ściśle z Raportem  

o stanie Miasta ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Prezydent 

Miasta do końca maja musi przedstawić Radzie Miasta Raport  o stanie Miasta, 

który jest podsumowaniem działalności w roku poprzednim. 
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W porównaniu do roku poprzedniego jest nowy rozdział w naszym raporcie, 

podsumowujący działania Miasta związane z pandemią COVID – 19. W tym 

rozdziale opisujemy działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania  

się pandemii.  

Podsumowanie działań w zakresie zdrowia psychicznego znajduje się w rozdziale 

zdrowie publiczne i sport. 

W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, są kontynuowane projekty  

z lat poprzednich, przy czym ze względu na pandemię liczba uczestników  

tych programów była mniejsza. Były to projekty skierowane przede wszystkim 

do dzieci i młodzieży oraz projekty skierowane do seniorów. 

W zakresie profilaktyki chorób i uzależnień – kontynuacja Gdańskiego Programu 

Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym 

Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy w roku 2020 wszedł już w fazę badań. 

Mieszkańcy mogli wypełniać ankietę, która kwalifikowała, wskazywała wstępnie 

na ryzyko wystąpienia cukrzycy i na tej podstawie odbywały się kwalifikacje  

do badań. Taką ankietę wypełniło ponad siedem tysięcy osób, badania 

laboratoryjne wykonało 859 uczestników, a stan cukrzycowy wykryto u ponad 

300 osób.  

W ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii – 177 zadań, projektów i programów,  

z których bezpośrednio skorzystało 75 tysięcy osób. 

Prowadzono kampanie społeczne i działania w mediach, które dotarły do kilkuset 

tysięcy osób. 

W ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zrealizowano 

41 projektów obejmując wsparciem około 160 tysięcy osób.  

W 2020 roku wprowadzono kryterium ze względu na pandemię, szczególnie 

istotne było wsparcie usług z zakresu ochrony zdrowia, zakupiono 29 sztuk 

aparatury i sprzętu medycznego, w tym dziewięć respiratorów, które zostały 

przekazane do gdańskich szpitali oraz do stacji Pogotowia Ratunkowego. Miasto 

oraz jednostki miejskie, spółki wspierały także w inny sposób działalność 

placówek medycznych na przykład poprzez zakup środków dezynfekujących  

i testów na obecność koronawirusa, a także inicjowały i wspierały liczne projekty. 

Rozpoczęły się przygotowania do otworzenia szpitala tymczasowego  

w kompleksie Amber Expo. 

Kontynuowany był także Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców 

Gdańska, w roku 2020 program ten został przedłużony uchwałą Rady Miasta 

Gdańska do 2025 roku. 
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Rodział Integracja społeczna i aktywność obywatelska. Szczegóły dotyczące 

efektów tych działań można znaleźć w  załączniku numer 2 – do raportu.  

W zakresie modelu integracji imigrantów, kontynuowana była działalność – 

wsparcie imigrantów, skorzystało z tego sześć i poł tysiąca cudzoziemców.  

W obszarze edukacji zatrudniono drugiego koordynatora wspierającego dzieci  

z oświadczeniem migracyjnym w gdańskich szkołach. W przypadku modelu Na 

Rzecz Równego Traktowania, wznowiona została działalność Gdańskiego 

Centrum Równego traktowania.  

Działania na rzecz seniorów, w roku 2020 zrezygnowano z wydarzeń  

o charakterze masowym. Kontynuowany był natomiast na przykład program 

„Wspieraj seniora”, który związany był z pandemią i miał zapewnić wsparcie  

w kwestii zakupów, artykułów pierwszej potrzeby. Prace także kontynuowało 

Centrum Wsparcia  seniorek i Seniorów, mimo pandemii ponad dwieście osób 

podjęło pracę. 

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi rozwijana jest na bazie programów 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Dotacje otrzymały 

332 organizacje. Organizacje Pozarządowe stały się kluczowym partnerem 

Miasta w realizacji działań zmierzającym do zapobiegania w rozprzestrzenianiu 

się pandemii. 

Pandemia także wpłynęła na pogorszenie sytuacji organizacji pozarządowych,  

a przynajmniej niektórych z nich dlatego wprowadzono pakiet pomocowy,  

który umożliwiał na przykład odłożenie w czasie lub rozłożenie na raty opłat  

za korzystanie z miejskich lokali. 

W ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego w roku 2020 – 

wyznaczono 18 mieszkań, w tym 11 mieszkań na mieszkania wspomagane, 7 -  

na mieszkania ze wsparciem. Kontynuowany był także Gdański Program 

Bezpieczeństwa Ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych. 

Zakończono drugi etap przebudowy Domu Pomocy Społecznej Polanki, 

zakończono również budowę siedzimy Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, 

powstały trzy budynki wraz z częścią rekreacyjną. 

Rozpoczęto modernizację siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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OPINIA KOMISJI:    

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska wysłuchała 

informacji i wyjaśnień dotyczących Raportu o stanie Miasta Gdańska za rok 

2020 przekazanych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska. 

Następnie  Komisja przystąpiła  do głosowania nad pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały  RMG w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Gdańska wotum zaufania, w wyniku którego 5 głosami za,  

przy 1 wstrzymującym się, przyjęła  i pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały, zawarty w druku nr 959. 

 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska - druk nr 987. 

Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

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

Państwa Komisji, są zmieniane przedsięwzięcia, zmieniamy limity wydatków  

w roku 2021/2022 do łącznej wysokości 412 221 zł, środki te będą przeznaczone 

na koszty utrzymania mieszkań osób fizycznych wychodzących z bezdomności  

w ramach przeciw działania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin  

i na wynagrodzenie specjalisty lokalnego wdrażania oraz pracownika socjalnego. 

Kolejnym przedsięwzięciem zmienianym jest system aktywizacji społeczno - 

zawodowej w Gdańsku.  

Nowe przedsięwzięci wprowadzane do budżetu  

 

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek komisji 

Zaintrygowała mnie kwestia dotycząca 150 000 złotych na obsługę prawną spraw 

sądowych związanych z budową mostu w Sobieszewie. Co takiego się wydarzyło, 

że ponosimy takie duże koszty obsługi prawnej tego mostu, który dawno został 

oddany, skąd pojawiła się taka kwota? 
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Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Nie mam takiej wiedzy ale dowiem się w wydziale merytorycznym  

i przekażę członkom komisji taką informację. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja  po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień  złożonych przez przedstawiciela Prezydent Miasta Gdańska 

jednogłośnie 6 głosami  „za” jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

  

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- druk nr 988. 

Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

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

dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu Miasta. 

W prowadzamy dochody na projekt - system aktywizacji  społeczno – zawodowej 

w Gdańsku z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji tego projektu  

oraz system aktywizacji społeczno – zawodowej komponent aktywnej integracji 

II, przyjmujemy środki z przeznaczeniem na realizację tego projektu. Dodatkowo 

wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych, nadpłaconych lub pobranych  

w nadmiernej wysokości środków związanych z realizacją projektu: Gotowość, 

praca, samodzielność,  zintegrowana inwestycja w talenty, z nami zbudujesz 

swoją przyszłość, gdański model de instytucjonalizacji usług – są to dochody, 

które będą przeznaczone na zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Kolejne dochody, to dochody Gdańskiego Centrum Świadczeń, związane  

ze zwrotem niezależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w ramach 

projektu dobry start, są to środki które również zostaną zwrócone do Pomorskiego 

Urzędu  Wojewódzkiego. Dodatkowe dochody realizowane przez Gdański Zespół 

Żłobków z tytułu odszkodowań, kar umownych i sprzedaży pojazdu służbowego 

w wysokości siedmiu tysięcy złotych również zostaną przeznaczone na wydatki 

Gdańskiego Zespołu Żłobków. 
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Inne zmiany, które dotyczą zakresu działania komisji, to zmiany związane  

z przeniesieniem środków pomiędzy działami, to środki w wysokości  

62 00 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu 

opieka wytchnieniowa, środki w wysokości 21 000 złotych – przenoszone  

z Wydziału Gospodarki Komunalnej do Wydziału Rozwoju Społecznego  

z przeznaczeniem na pokrycie usług mieszkaniowych i wsparcia osób w kryzysie 

bezdomności, środki w wysokości 26 000 złotych – przenoszone  z Wydziału 

Rozwoju Społecznego  do Wydziału Kadr i Organizacji w celu zabezpieczenia 

środków na uruchomienie jednego etatu, który jest niezbędny do zabezpieczenia 

prawidłowej i efektywnej realizacji zadań związanych z wdrażaniem  

i koordynacją Gdańskiego programu ochrony zdrowia psychicznego  

oraz przeniesienie środków w wysokości 317 000 złotych z przeznaczeniem  

na wynajem budynku przy ulicy Wadowickiej 5. 

Inwestycje, to adaptacja  budynku przy ulicy Kartuskiej 32/34 – 100 000 złotych 

oraz adaptacja budynku przy ulicy Szpaki na potrzeby Środowiskowego Centrum 

Profilaktyki – 400 000 złotych oraz na to samo zadanie – przeniesienie środków 

między działami – 200 000 złotych. 

 

Pan Piotr Gierszewski Członek komisji  

O które organizacje pozarządowe chodzi, jeśli jest kwestia dotycząca dotacji, 

zabezpieczenia miejsc noclegowych z dodatkowymi usługami na schronienia.   

 

Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Jest przeznaczone 400 375 złotych dla organizacji pozarządowych realizujących 

działania skierowane do osób w kryzysie bezdomności, na zabezpieczenie miejsc 

noclegowych z dodatkowymi usługami oraz schronieniem, natomiast nie mam 

wskazanych organizacji pozarządowych, które miałyby te środki finansowe 

otrzymać więc zakłam, że konkury będą dopiero ogłaszane.  

 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Są to zadania związane z realizacją wsparcia osób w kryzysie bezdomności. 

Zadania dotychczas były realizowane w oparciu o rozstrzygnięcia konkursowe. 

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  

jest to zwiększenie dotacji zadania już realizowanego przez organizacje. 

Głównym realizatorem jest Towarzystwo Świętego Brata Alberta.  
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Pan Piotr Gierszewski Członek komisji 

Jestem jak najbardziej za, natomiast prosiłbym o uzasadnienie tak dużej kwoty 

dofinansowania, na co zostały one przeznaczone ponieważ jest to dość spora 

kwota.   

 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Takie informacje zostaną Państwu przekazane.   

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień  złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

jednogłośnie 5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.        

     

 

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 2021- druk nr 973. 

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Spraw Społecznych 

Urzędu  Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. zmiany ujęte w tej uchwale 

wynikają z kilku przyczyn. Jedną z nich to kwestia wprowadzenia w marcu 2021 

roku Rozporządzeniem Rady Ministrów narodowego Programu Zdrowia na lata 

2021/2025, który z oczywistych powodów nie mógł być uwzględniony  

w dokumencie przyjętym w październiku 2020 roku. Wszystkie zmiany dotyczą 

między innymi wprowadzenia nowych nazw różnego rodzaju uzależnień 

zintegrowanego przeciwdziałania uzależnieniom- od alkoholu, narkotyków, 

zmiany numeracji zadań i celów wpisanych w tym narodowym programie 

zdrowia.  

Ponadto w  wyniku analizy wydatkowania środków dotychczasowych dokonano 

różnego rodzaju przesunięć.  
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W przypadku niektórych zadań, ze względu na przykład na brak możliwości  

ich realizacji w trybie online lub ze względu na pracę szkół w trybie zdalnym,  

nie podjęto ich realizacji w ogóle, bądź w takim stopniu aby w znaczący sposób 

obciążyły one budżet. Stąd przesunięcie środków niewykorzystanych na zadania, 

które będziemy mogli zrealizować jeszcze w tym roku.  

Największe zwiększenia dotyczą między innymi akcji letniej  

i zaplanowaliśmy wydatkowanie środków na  kolonie i półkolonie z programem 

profilaktycznym, następna zwiększająca pozycja, to przygotowanie 

Środowiskowego  Centrum Profilaktyki dla dzieci i Młodzieży przy ulicy Szpaki, 

poza tym zwiększenie dotyczy Pogotowia Socjalnego osób nietrzeźwych.  

Wykreślone zostały zadania, które nie uzyskają dofinansowania w tym roku, 

mimo że zostały wprowadzone. 

 

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji  

Prosiłem już wcześniej i nadal proszę aby przedstawiać nam te zmiany bardziej 

czytelnie aby te niewykorzystane środki, z różnych względów wypisać w wersji 

tabelarycznej. Szukanie tego w tekstach jednolitych zajmowało bardzo dużo 

czasu.           

 

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Spraw Społecznych 

Urzędu  Miejskiego w Gdańsku 

Załącznik, który jest przygotowany do tej uchwały właściwie jest tekstem 

jednolitym, w którym wszystkie zmiany opisane w uzasadnieniu są wymienione. 

Numeracja, która zastosowana jest w uzasadnieniu odpowiada numeracji,  

która jest sosowana przy wszystkich kolejnych zadaniach. Oczywiście, jeśli życzy 

Pan sobie taki załącznik ze wskazaniem wszystkich pozycji i wszystkich 

zaznaczonych zmian, to przygotujemy taką dokumentację i prześlemy  

do Komisji.  

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta miasta Gdańska 

jednogłośnie 5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.                 
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PUNKT 5  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia 

woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 

spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska 

Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Gdańsku – druk nr 980. 

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. powołana w 2006 roku 

spółka prawa handlowego Gdańska Infrastruktura  społeczna  ma za zadanie 

budowę i administrowanie budynkami mieszkalnymi, w celu zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gdańska. 

Aktualnie Spółka planuje  realizację projektu inwestycyjnego przy ulicy Michała 

Ogińskiego  realizowanego w ramach  Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa 

Wspomaganego  dla osób/ rodzin zagrożonych  wykluczeniem społecznym  

polegającym na budowie kompleksu  pięciu budynków z 58 lokalami  

mieszkalnymi w tym 25 mieszkań ze wsparciem oraz 33 lokale komunalne. 

 

Nie było głosów  w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska 

jednogłośnie 6 głosami „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

PUNKT 6  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie  wyrażenia 

woli objęcia udziałów w podwyższonym  kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 981. 

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „Motława’ kontynuuje program, budowy mieszkań na wynajem. 
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Dokapitalizowanie Spółki przez Gminę Miasta Gdańska  zostanie przeznaczone  

przez TBS „Motława” na sfinansowanie: 

- przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy  

Kurzej 14 oraz Kurzej 15/16, w wyniku których powstanie 14 mieszkań.  

- rozbudowy wielorodzinnego  budynku mieszkalnego przy ulicy Szczyglej 4, 21 

lokali mieszkalnych 

- budowa budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi  przy ulicy 

Piotrkowskiej. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska 

jednogłośnie 6 głosami „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

 

PUNKT 7 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie  wyrażenia 

woli objęcia udziałów w podwyższonym  kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 982. 

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego „Motława”  kontynuuje  program budowy mieszkań na wynajem. 

Dokapitalizowanie Spółki przez Gminę Miasta Gdańska zostanie przeznaczone  

na sfinansowanie rozbudowy  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy 

Szczyglej 4  w wyniku, której powstanie 21 lokali  mieszkalnych. 

Prezydent Miasta Gdańska wniósł  do krajowego Zasobu Nieruchomości  wniosek 

o udzielenie wsparcia. KZN poinformował o pozytywnej weryfikacji wniosku  

i przekazaniu do BGK dyspozycji wypłaty środków, które zostały przekazane 

Gminie Miasta Gdańska w dniu 24 maja 2021 roku.  
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Nie było głosów w dyskusji. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska 

jednogłośnie 6 głosami „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

PUNKT 8 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie  wyrażenia 

woli objęcia udziałów w podwyższonym  kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 983. 

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. dokapitalizowanie Spółki 

przez Gminę Miasta Gdańska  kwotą 741 000,00zł zostanie przeznaczone przez 

TBS „Motława” na sfinansowanie przebudowy budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych  przy ulicy Kurzej 14 oraz Kurzej 15/16, w wyniku której 

powstanie  14 mieszkań. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska 

jednogłośnie 6 głosami „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

PUNKT 9 

Sprawozdanie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem programu wsparcia prokreacji. 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Obszary merytoryczne Wydziału Rozwoju Społecznego to: 

- edukacja i wychowanie  

- wsparcie społeczne 
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- zdrowie publiczne  

- aktywność obywatelska 

- projekty społeczne  

Jednostki organizacyjne Miasta Gdańska w obszarze rozwoju społecznego, 

można pogrupować na trzy kategorie:   

- wsparcie społeczne 

- zdrowie publiczne  

- edukacja i wychowanie 

Wykonanie wydatków  Wydziału Rozwoju Społecznego 

- zadania oświatowe – 95,7% 

- zadania polityki społecznej  - 98% 

- ogółem zadania Wydziału Rozwoju Społecznego – 96,7% 

Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 

Działania realizowane w roku 2020 w ramach Strategii: 

- prowadzenie koordynacji rozwiązywania problemów społecznych opartej  

na zadaniach i działaniach zaplanowanych w branżowych programach, projektach 

– funkcjonowało łącznie 46 dokumentów branżowych realizujących GSRPS, 

prowadzono też prace nad budową 6 programów – opracowywano kolejne edycje 

dokumentów  

- przystąpienie pracowników merytorycznych koordynujących GSRPS  

do projektu STRATEGOR ukierunkowanego na opracowanie narzędzia  

do programowania strategicznego  w obszarze przeciwdziałania ubóstwu  

i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym jednostek samorządu 

terytorialnego 

- przeprowadzenie kolejnej etapowej ewaluacji GSRPS – zrealizowano badanie 

BAROMETR STRATEGII  i przygotowano Raport za okres 2018-2019, zakres 

badania dotyczył trzech wybranych kierunków działań, rekomendacje zostały 

zdefiniowane dla trzech obszarów merytorycznych: 

- strategia i zarzadzanie  

- polityka informacyjno – komunikacyjna  

- rozwijanie kompetencji    

 

 

Mieszkalnictwo społeczne, działania realizowane w 2020 roku w ramach 

programu 

- 18 mieszkań z zasobu lokalowego gminy przeznaczono na cele programu – 

sukcesywne zwiększenie zasobu mieszkaniowego 
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- w 70 mieszkaniach wspomaganych funkcjonujących w ramach 14 projektów 

objęto pomocą 254 osoby 

- w 105 mieszkaniach ze wsparciem w ramach  pięciu projektów objęto pomocą 

143 osoby  

- wprowadzenie zmian do uchwały gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy 

Bezpieczeństwo ekonomiczne, działania realizowane  w 2020 roku w ramach 

programu 

- koordynacja działań Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia 

Osób Zadłużonych oraz prac Grupy Zarządzającej Programem 

- wydanie i dystrybucja broszury edukacyjnej w wersji elektronicznej  

i drukowanej   

- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjnych: „Tydzień 

Bezpieczeństwa Ekonomicznego” oraz „Dzień bez długów”   

Wsparcie repatriantów i cudzoziemców 

Model stanowi określenie obszarów i kierunków działań zmierzających  

do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki Miasta Gdańska dotyczącej 

integracji imigrantów oraz wytycznych i rekomendacji w zakresie jej realizacji. 

Najistotniejsze działania podjęte w 2020 roku realizujące założenia  

oraz ich efekty: 

- wsparcie imigrantów w Punkcie Pomocy Cudzoziemców w Gdańskim Urzędzie 

Pracy  

- przeprowadzenie przez GUP III edycji konkursu na Pracodawcę Przyjaznego 

Cudzoziemcom 

- kontynuacja kampanii społecznej „Łączy nas Gdańsk” w mediach 

społecznościowych  

- kontynuacja działalności Rady Imigrantów i Imigrantek  

- kontynuacja programu rezydencji kulturalnej ICORN 

- zatrudnienie dodatkowej koordynatorki do spraw dzieci z doświadczeniem 

migracyjnym w gdańskiej szkole  

- dofinansowanie drużyny piłkarskiej „Łączy nas Gdańsk” 

- przeprowadzenie kolejnej edycji Programu Praktyk Obywatelskich „Cześć”  

dla nowoprzybyłych do Gdańska imigrantów  

- udzielenie kompleksowego wsparcia dla rodzin romskich zamieszkujących  

w Gdańsku  

Działania realizowane w ramach zadań zleconych organizacjom 

pozarządowym w otwartych konkursach ofert 
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- pomoc prawna i integracyjna w ramach Centrum Wsparcia Imigrantów  

- kontynuacja warsztatów na temat różnic kulturowych w szkołach w ramach 

projektu „ Szkoła Różnorodności”  

- korepetycje dla dzieci  z doświadczeniem migracji  

- prowadzenie międzynarodowego klubu rodzica  

- uczestniczenie w  platformie współpracy  na rzecz integracji i migracji w ramach 

Unii Metropolii Polskich 

- organizacja świetlicy letniej dla dzieci proszących o datki, zagrożonych 

bezdomnością lub wykluczeniem społecznym  

- kontynuacja programu miejsc mieszkalnych dla imigrantów w kryzysie  

oraz trzech mieszkań wspomaganych dla imigrantów 

- zorganizowanie wsparcia dla imigrantów wykluczonych z rozwiązań 

systemowych w zakresie pomocy żywnościowej  

- wsparcie inicjatywy mniejszości narodowych i etnicznych oraz Kaszubów 

Wspieranie osób z trudnościami prokreacyjnymi 

Jego podstawowym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej  

i psychologicznej osobom borykającym się z trudnościami prokreacyjnymi,  

jak i prowadzenie skierowanej do młodzieży edukacji w zakresie zdrowia 

prokreacyjnego. 

Realizacja programu w 2020 roku: 

moduł medyczny 

- 311 dzieci urodzonych w latach 2017 – 2020 

- 127 dzieci urodzonych w roku 2020 

- 181 ciąż w roku 2020  

- 8 ciąż wielopłodowych  

moduł psychologiczny  

- 191 odbiorców świadczeń psychologicznych 

- 802 godziny odbytych konsultacji   

- 498 uczestników zorganizowanej konferencji naukowej  

- 22 uczestników zorganizowanych szkoleń dla profesjonalistów 

 

moduł edukacyjny ( projekt Zdrovve Love) 

W 2020 roku ze względu na pandemię COVID – 19 i zamknięcie placówek 

oświatowych projekt odbył się w okrojonym zakresie i obejmował wyłącznie 

 trzy pierwsze miesiące roku 

- 348 uczestników warsztatów edukacyjnych  

- 116 warsztatów edukacyjnych  
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- 1285 uczestników pięciu spotkań z rodzicami uczniów gdańskich szkół 

Promowanie zdrowego stylu życia 

Do głównych założeń programu należy wydłużenie życia w zdrowiu  

oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne. 

Przeprowadzono przeglądy stomatologiczne u dzieci, edukację właściwego mycia 

zębów oraz prawidłowego odżywiania. 

Szczepienia przeciwko grypie skierowane do seniorów. Program był realizowany 

przez trzech realizatorów w ośmiu placówkach w Gdańsku.  

W związku z ograniczeniem dostępności do szczepionek w 2020 roku, 

skorzystało z nich jedynie 475 osób. 

Ochrona zdrowia psychicznego 

Celem programu jest tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne 

warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców oraz poprawa jakości życia 

osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi 

ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego. 

Prewencja: 

Podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk  

mu zagrażających, w 2020 roku zrealizowano 19 projektów, w których wzięło 

udział 157 tysięcy odbiorców. 

Interwencja: 

Rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej działalności diagnostycznej  

i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w roku 2020, 

zrealizowano 9 projektów, w których udział wzięło 586 odbiorców. 

Domy i kluby sąsiedzkie: 

W 2020 roku na terenie  Gdańska funkcjonowało 17 domów sąsiedzkich i 4 kluby 

sąsiedzkie prowadzone przez partnerów społecznych w następujących 

dzielnicach: 

Orunia Górna Stogi, Nowy Port, Biskupia Górka, Siedlce, Dolne Miasto, 

Brzeźno, Piecki – Migowo, Przeróbka, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, 

Ujeścisko- Łostowice, Oliwa, Przeróbka, Przymorze Wielkie oraz Śródmieście. 

 

Działania związane z pandemią COVID-19 

Przeciwdziałanie COVID - 19 – w zakresie zdrowia publicznego 

- zakupiono 29 sztuk aparatury i sprzętu medycznego, w tym 9 respiratorów  

na kwotę ponad 1.5 mln zł, sprzęt użyczono na czas nieokreślony Szpitalom 

Copernicus Podmiot Leczniczy, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, 
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Szpitalowi Dziecięcemu Polanki oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Psychiatrycznemu w Gdańsku  

- uruchomiono wsparcie interwencyjne dla osób będących w kryzysie 

psychicznym, związanym z pandemią 

- udzielenie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej 

osobom będącym w sytuacji kryzysu psychicznego bezpośrednio bądź pośrednio 

spowodowanego przez skutki pandemii – 26 odbiorców 

- udzielenie szybkiego, specjalistycznego wsparcia terapeutycznego osobom, 

które znajdują się w kryzysie psychicznym na skutek utraty pracy spowodowanej 

pandemią, z powodu zachorowania na COVID – 19 i ich bliskich – 19 odbiorców. 

Zakres aktywności obywatelskiej 

- uruchomione specjalne nabory wniosków na podstawie zaproszeń Prezydenta 

Miasta Gdańska do składania ofert 

- w 5 naborach organizacje pozarządowe złożyły 85 ofert, z czego 39 przyjęto  

do realizacji   

- przyznano dotacje na łączną kwotę 1 286 564 zł, 

- w ramach wsparcia dla NGO przygotowano pakiet pomocowy, zawierający 

m.in.: 

- elastyczne dostosowanie do konkretnych działań podejście do zmian 

dotyczących sposobu i terminu realizacji zadania zleconego, zmian kadry, 

harmonogramu i kosztorysu na podstawie aneksu do umowy 

- zgodę na uruchomienie alternatywnych sposobów realizacji  działań – formy 

zdalne, online – tam gdzie jest to możliwe, po uzgodnieniu z opiekunem projektu 

- uruchomienie forum konsultacji i debaty  na temat współpracy z NGO w sytuacji 

kryzysu. 

Kluczowe działania w zakresie wsparcia społecznego 

- placówki pomocy i wsparcia działały zdalnie lub w systemie hybrydowym 

- zamknięto domy pomocy społecznej dla osób odwiedzających  

- pracownicy domów pomocy społecznej oraz świadczący usługi opiekuńcze 

zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej  

 

Działania realizowane za pośrednictwem MOPR we współpracy z WRS 

- osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego 

przyznano pomoc w postaci posiłków  

- dodatkowo osobom będącym w potrzebie wypłacono zasiłki celowe na zakup 

żywności  
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- zapewniono usługi opiekuńcze osobom, które z powodu epidemii wymagały 

pomocy, a były jej pozbawione 

- noclegownia dla osób doświadczających bezdomności działała całodobowo 

przez sześć miesięcy. 

 

Pani Teresa Wasilewska Członek komisji 

Czy jest przewidziane zwiększenie etatowe dla psychologów w placówkach 

oświatowych? 

 

Pan Grzegorz Szczuka  - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zabezpieczenie etatowe psychologów nie jest przewidziane. Na dzień dzisiejszy 

nie mamy zwiększonej subwencji oświatowej na ten cel. Są takie plany  

na poziomie oświatowym aby takie środki zostały skierowane natomiast jeszcze 

nie są ostatecznie potwierdzone.   

Na kolejne lata wnioskujemy do budżetu miasta o zwiększanie tych środków, 

jednocześnie czekają na zmiany dotyczące dotacji subwencji oświatowej  

na kolejny rok, która umożliwiłaby także wsparcie od strony etatowej.   

 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Na kolejnym posiedzeniu, komisja będzie mogła zgłaszać swoje wnioski  

do budżetu miasta na rok 2022. W związku z tym proszę przygotować  

taki wniosek na posiedzenie komisji. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

            

PUNKT 10   

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji 

Radni otrzymali korespondencję od Pani Bożeny Brauer – Przewodniczącej 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, dotyczącą  placówek, 

które  podlegają Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, zwiększenie  etatu  

dla pracownika do obsługi technicznej w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych w Gdańsku.   
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Jest to dwuletni postulat kierownictwa m.in. tych placówek. Czy w Gdańsku 

istnieje taka szansa aby pochylić się nad dodatkową obsługą w placówkach  

oraz czy będziemy próbowali w jakiś sposób ten problem rozwiązać?. 

 

Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Jakiś czas temu te etaty zostały zamienione na dodatkowe etaty wychowawcze, 

to obywało się na wniosek  na przykład dyrektora danej placówki. Od kilku 

miesięcy odbywamy rozmowy i mamy też ustalone, że na etapie składania 

projektu budżetu na 2022 rok będziemy składać taki wniosek o zwiększenie 

budżetu. Natomiast trudno odpowiedzieć jaki będzie finał tego procedowania.    

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

W stosownym czasie będziemy składać takie wnioski. 

  

Nie było więcej  spraw wniesionych, wolnych wniosków, korespondencji.  

Na koniec odczytana została lista obecności radnych w celu potwierdzenia 

obecności na zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w spotkaniu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

/-/ Beata Dunajewska 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska  
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