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Protokół Nr 7/2021  

z  posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Rady Miasta Gdańska, które odbyło 

się w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 16.00 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji  Rodziny i Polityki Społecznej 

wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Beata Dunajewska otworzyła posiedzenie, powitała 

zebranych i stwierdziła quorum. Poinformowała, że projekt porządku został 

wysłany do radnych drogą  elektroniczną. 

Na prośbę przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku Przewodnicząca Komisji zaproponowała zdjęcie z porządku 

następujących punktów: 

- punkt 4 – druk nr 996 

- punkt 4 – druk nr 997 

- punkt 5 – druk nr 998 

- punkt 6  -druk nr 999 

- punkt 7 – druk nr 1000 

- punkt 8 – druk nr 1001 

 

Za zdjęciem w/w punktów głosowało jednogłośnie 6 radnych. 

W związku z powyższym Przewodnicząca komisji zaproponowała następujący 

porządek posiedzenia komisji: 

 
 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska – druk nr 1022. 

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 1023. 

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

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy  

dla 3 – osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej  

na pobyt stały do Gdańska – druk nr 1017. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 3 – osobowej rodziny 

repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – 

druk nr 1018. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy repatriantom 

zaproszonym przez Gminę Miasta Gdańsk do osiedlenia się na terenie 

Gdańska – druk nr 1019. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

6. Wnioski Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do budżetu Miasta 

Gdańska na rok 2022. 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

       

 Porządek posiedzenia został przyjęty 6 „za” jednogłośnie. 

 

 

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1022. 

Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. w tym projekcie uchwały 

dokonuje się przede wszystkim zmian: 

- dostosowanie  wieloletniej prognozy finansowej do planu budżetu Miasta na rok 

2021 
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- zmiana dochodów bieżących na realizację zadań bieżących w latach  2021/2023  

Dodaje się przedsięwzięcie pod nazwą „Zintegrowana inwestycja w talenty IV”. 

Celem tego przedsięwzięcia jest zatrudnianie osób pozostających bez pracy  

oraz poprawa sytuacji zawodowej  osób pracujących, z wyłączeniem osób  

przed ukończeniem trzydziestego roku życia. Ten projekt finansowany  

jest ze środków unijnych. 

 

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji 

Jeśli chodzi o program „Cała  Na Przód III”, czy pozostałe gminy w jakiś sposób 

partycypowały w kosztach? Jaki jest udział tych gmin?  

 

Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Projekt jest realizowany w partnerstwie zarówno z Gminą Pszczółki jak i Gminą 

Suchy Dąb. Nie znam szczegółów tego partnerstwa. Taka informacja zostanie 

Państwu przesłana drogą elektroniczną. 

 

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,  

6 głosami „za”, jednogłośnie  - 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 1023. 

Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. zmieniamy plan dochodów 

z budżetu Miasta na rok 2021, w szczególności: 

 - zwrot niewykorzystanej, nadpłaconej lub pobranej w nadmiernej wysokości 

dotacji  



4 
 

- w Wydziale Rozwoju Społecznego zwiększa się plan wydatków,  

w szczególności na realizację projektu „Pracownicy 30+”  druga edycja przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, z przeznaczeniem  

na wynagrodzenia  

- przenosi się środki w wysokości 28 000zł z przeznaczeniem na uruchomienie 

1/5 etatu dla pracownika z Gdańskich Domów dla Dzieci, oddelegowanego  

do struktury związkowych NSZZ „Solidarność”. 

Nie było głosów w dyskusji. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska,  

6 głosami „za”, jednogłośnie  - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy  

dla 3 – osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej  

na pobyt stały do Gdańska – druk nr 1017. 

 

PUNKT 4  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 3 – osobowej rodziny 

repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk 

nr 1018. 

 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała  jednocześnie dwa w/w projekty uchwał, ponieważ te druki są ze sobą 

tożsame,  powiedziała m.in. podjęcie uchwał umożliwi repatriację jednej rodzinie 

polskiego pochodzenia na terenie Miasta Gdańska, zapewniając im środki 

finansowe w początkowym okresie ich pobytu. 

Wysokość pomocy określa się w kwocie  30.000 złotych. 

Kwota przyznanej pomocy  zostanie wypłacona jednorazowo, po ich osiedleniu 

w Gdańsku. 
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Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji  

Ile obecnie mieszka takich rodzin, które dzięki temu programowi 

wprowadziliśmy do Gdańska, kraju? 

 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Od roku 2018 mamy dziewięć rodzin, które są w trybie zaproszenia natomiast 

rodzin jest ponad trzydzieści dlatego, że są rodziny, które również zgłaszają  

się do nas bezpośrednio po zaproszeniu indywidualnych mieszkańców Gdańska, 

czy też rodzin, które decydują się samodzielnie na przeniesienie do Gdańska  

z ośrodka. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek komisji 

Jeśli byłoby by to możliwe, to prosiłbym aby w przyszłości udało  

się przygotować statystki odnośnie zagospodarowania się tych rodzin w Gdańsku. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 3 – osobowej rodziny 

repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk 

nr 1017. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska,  

6 głosami „za”, jednogłośnie  - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy  

dla 3 – osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej  

na pobyt stały do Gdańska – druk nr 1018. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska,  

6 głosami „za”, jednogłośnie  - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 5  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy repatriantom zaproszonym 

przez Gminę Miasta Gdańsk do osiedlenia się na terenie Gdańska –  

druk nr 1019. 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. uchwała stanowi 

ujednolicenie  powstałego do tej pory dorobku  prawnego  Rady Miasta Gdańska 

w zakresie osiedlania rodzin repatrianckich oraz uzupełnienie  o doświadczenia 

uzyskane w praktycznej realizacji zadania, pozwalającą na kontynuację  

programu  repatriacji Polaków, którzy zainteresowani są powrotem do kraju. 

Podjęcie uchwały umożliwi repatriację nie więcej niż czterem rodzinom  

polskiego pochodzenia  na terenie Miasta Gdańska, zapewniając im lokale 

mieszkalne  oraz dodatkowe wsparcie merytoryczne i finansowe w zakresie 

funkcjonowania w społeczności Gdańska. 

Repatriantom zaproszonym przez Gminę Miasta Gdańska do osiedlenia  

się, udzielana jest m.in. pomoc polegająca na:  

- wynajęciu na czas  nieoznaczony lokalu mieszkalnego  z zasoby Gminy 

- pomocy w znalezieniu zatrudnienia na terenie miasta Gdańska  

- wsparciu w załatwianiu  spraw urzędowych i administracyjnych  

- zapewnieniu miejsc  w przedszkolach i żłobkach  

- udzieleniu jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie   

w wysokości  10.000 zł na każdą osobę w rodzinie      

- tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pełnych praw mieszkańca 

Gdańska. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska,  

6 głosami „za”, jednogłośnie  - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 6 

Wnioski Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do budżetu Miasta Gdańska 

na rok 2022. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Poprosiła członków komisji o zgłaszanie wniosków do budżetu Miasta Gdańska 

na rok 2022. 

 

Pani Teresa Wasilewska – Członek komisji 

Zgłaszam  wniosek o zwiększenie liczby usług  psychologów w placówkach 

oświatowych w Gdańsku. 

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Zgłaszam wniosek o zwiększenie  etatu dla pracownika  do obsługi 

technicznej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gdańsku. 

Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” jednogłośnie. 

 

Izabela Chorzelska 

Ta kwestia ostatnio była podnoszona, kontaktujemy się ze związkami 

zawodowymi. Nikt nie likwidował tych etatów osób na stanowiskach 

pomocniczych zostały zamienione w etaty wychowawców. Przyczyną zmiany  

na etaty wychowawcze była przede wszystkich kwestia zakresu możliwości 

opieki nad dzieckiem, która zdecydowanie większa jest przy wychowawcy,  

a zdecydowanie mniejsza jest przy opiekunie. Również kwestia przygotowania 

zawodowego jeśli chodzi o wychowawcę, jest większa. Wszelkie te zmiany  

były uzgadniane z dyrektorami placówek i na taką zmianę była wyrażona zgoda 

dyrektora. Etaty techniczne były i są, jest na przykład osoba, która jest kierowcą 

– konserwatorem, są takie dwa etaty w Gdańskich Domach dla Dzieci.  
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Ostatnio odbyło się spotkanie z koordynatorami Gdańskich Domów dla Dzieci, 

którzy stwierdzili, że nie za bardzo chcą takie zmiany ze względu na różnice  

co do możliwości zajęcia się dzieckiem, jak również odpowiedzialności  

za dziecko.            

Biorąc pod uwagę stanowisko kadry, my rozważamy również te argumenty, które 

koordynatorzy przedstawiają, bo to oni potem będą musieli z tym 

zróżnicowaniem co do uprawnień wobec dziecka zmagać.                

 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca komisji  

1. Zgłaszam wniosek o zwiększenie płac dla  rodzin zastępczych  

zawodowych i niezawodowych  oraz  dla pracowników zajmujących  

się dziećmi  w organizacjach pozarządowych ale również w Gdańskich 

Domach Dziecka. 

          Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” jednogłośnie. 

 

2. Zgłaszam wniosek o przekazanie  z budżetu Miasta Gdańska środków 

finansowych w kwocie 100 000 złotych na promocję badań 

cytologicznych  i mammograficznych. 

          Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” jednogłośnie. 

 

3. Przedłużenie czasu realizacji  uchwały Rady Miasta Gdańska, 

związanej ze szczepieniami HPV do roku 2025.  

          Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” jednogłośnie. 

 

Ustalenia Komisji: 

Komisja  Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska zgłosiła  

następujące wnioski do budżetu Miasta Gdańska na rok 2022: 

 

1. Zwiększenie liczby usług  psychologów w placówkach oświatowych  

w Gdańsku.  

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się. 

 

 

2. Zwiększenie etatu dla pracownika do obsługi technicznej  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gdańsku. 

      Wniosek został przyjęty 6 głosami „ za” jednogłośnie. 
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3. Zwiększenie płac dla rodzin zastępczych zawodowych  

i niezawodowych oraz dla pracowników zajmujących się  dziećmi  

w organizacjach pozarządowych ale również w Gdańskich Domach 

Dziecka.  

Wniosek został przyjęty 6 głosami „ za” jednogłośnie. 
 

4. Przekazanie z budżetu Miasta Gdańska środków finansowych  

w kwocie 100 tysięcy złotych na promocję badań cytologicznych  

i mammograficznych. 

      Wniosek został przyjęty 6 głosami „ za” jednogłośnie. 

 

5. Przedłużenie czasu realizacji  uchwały Rady Miasta Gdańska, 

związanej ze szczepieniami HPV do roku 2025.  

     Wniosek został przyjęty 6 głosami „ za”  jednogłośnie.  

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Gdańska Rada do Spraw Seniorów skierowała do komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej wnioski do budżetu na 2022 rok. 

Są to wnioski bardzo potrzebne i oczywiste, tylko nie jestem z w stanie Państwu 

odpowiedzieć na pytanie czy Rada Seniorów czekała tylko na poparcie komisji, 

czy oczekiwali od nas zgłoszenia tego jako wniosek  komisji?  

Komisja może poprzeć każdy ze zgłoszonych przez Radę Seniorów.  

Wydaje mi się, że Rada Seniorów ma taką kompetencję, iż może zgłaszać wnioski  

do budżetu, a jeżeli nie, to my jako Radni indywidualnie też moglibyśmy  

te wnioski zgłosić.    

 

Pani Izabela Chorzelska – Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Gdańska Rada do Spraw Seniorów skierowała swoje wnioski również  

do Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Komisja jak najbardziej popiera wnioski zgłoszone przez Gdańską Radę do Spraw 

Seniorów. 
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PUNKT 7 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pani Teresa Wasilewska Członek komisji 

Rozumiem, że program dotyczący zwiększenia liczby usług  psychologów  

w placówkach oświatowych w Gdańsku jest bardzo kosztowny, czy w ramach 

Wydziału Rozwoju Społecznego prowadzona jest taka rozmowa? żeby były  

to  placówki, których dyrektorzy będą  występowali  o taką pomoc? Czy można 

by było skorzystać z pomocy środowisk uniwersyteckich? Studenci mogą 

wspomagać w takich działaniach. Prosiłabym aby temat potraktować  

jako program profilaktyczny.     

 

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Byłaby to kwestia włączenia tych etatów do szkół, przekażę Pani pytanie do Pana 

Dyrektora Grzegorza Krygera ponieważ kwestie etatów według karty nauczyciela 

w szkołach jest kompetencją Pana  Grzegorza Krygera.     

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Mam propozycję aby Pani Radna Teresa Wasilewska zgłosiła ten temat Panu 

Dyrektorowi Grzegorzowi Krygerowi w celu dokonania oceny finansowej  

oraz co można w tej kwestii zrobić. 

 

Nie było więcej spraw wniesionych, wolnych wniosków, korespondencji.  

Na koniec odczytana została lista obecności radnych  w celu potwierdzenia 

obecności na zakończenie spotkania. 

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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