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Protokół Nr 8/2021 

Z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które  odbyło się w dniu 

28 września 2021 roku o godzinie 16.00. 
 
 

Posiedzenie odbyło  się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość ( zdalny tryb obradowania). 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

wg załączonej 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. 

Przewodnicząca  zaproponowała następujący porządek posiedzenia:   

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1042. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok- 

druk nr 1043. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

3. 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 1041. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu 

pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym  trybu 

konsultacji – druk nr 1044. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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5. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w pieczy zastępczej. 

          Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za”- przyjęła proponowany porządek. 

 

PUNKT 1  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1042. 

Pani Agnieszka Rawa Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. projekt ten został 

sporządzony przede wszystkim po to, żeby dostosować zmiany w wieloletniej 

Prognozie Finansowej do zmian w budżecie Miasta oraz w celu zabezpieczenia 

środków na rok 2022, na wykup 51 procent akcji Saur Neptun Gdańsk    

W zakresie działania Państwa komisji w druku znajdują następujące zmiany: 

- Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na przedsięwzięciu „Gdański 

Model Wsparcia dla Dorosłych Osób z Autyzmem  

- wprowadzone są  dochody dla zadania „Pomorskie Dzieciom”, środki finansowe 

przeznaczone są na finansowanie tego zadania w trzech latach 2021/22/23  

- zmieniają się dochody na przedsięwzięciu „System Aktywizacji Społeczno – 

Zawodowej w Gdańsku”. Instytucja zarządzająca podjęła decyzję, że dostaniemy 

środki wyłącznie jedną transzą w 2021 roku.    

 

Pani Beata Dunajewska  Przewodnicząca komisji 

Jaka jest przyczyna przenoszenia środków z roku 2022 na rok 2021, dotyczy  

to pozycji m.in. wsparcia osób dorosłych chorych na autyzm? 

 

Pani Agnieszka Rawa Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Instytucja zarządzająca  podjęła decyzję, że ostatnia transza tegoroczna zostanie 

podzielona na dwie transze na część w roku obecnym oraz część w roku 2022  

i jest to przeniesienie środków, które zostaną wpłacone w roku przyszłym. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz 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 2021 rok- druk nr 1043. 

Pani Agnieszka Rawa Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

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

Państwa komisji dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach, które  omówione 

zostały w poprzednim projekcie uchwały.  

Zwiększa się dochody w Gdańskim Zespole Żłobków, które przeznacza  

się na wydatki, są to dochody które uzyskała jednostka z Towarzystwa 

Ubezpieczeń Społecznych ze względu na szkody, które powstały w placówce  

i te środki finansowe przeznaczone są na usunięcie szkód. 

Dodatkowo zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwrotu nie wykorzystanych 

nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rodzinnych z funduszu 

alimentacyjnego i są one przeznaczone na wydatki czyli zwrot do Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo przenosi się środki między działami  

1656 zł, środki te są przeniesione ze względu na to, że jest koniczność zwrotu  

do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych pieniędzy z projektu 

„Gotowość, Praca, Samodzielność II”, a także dokonuje się przeniesienia 

środków finansowych między działami, które przeznaczone zostaną na nagrody 

dla wyróżniających się  pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i utrzymanie realizacji zadania w zakresie 

prowadzenia punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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PUNKT 3 

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 1041. 

Pani Ewa Jarewicz Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. dokapitalizowanie dotyczy 

przekazania w formie aportu dwóch działek przy ulicy Michała Ogińskiego,  

na których Spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna planuje wybudować 

kompleks pięciu budynków mieszkalnych z 58 lokalami mieszkalnymi,  

w tym 25 mieszkań  ze wsparciem oraz 33 lokale komunalne. 

Całość inwestycji szacowana jest na 36 620 000,00zł.z czego dokapitalizowanie  

pieniężne ze strony Gminy Miasta Gdańska będzie w przyszłym roku. 

 

Pan Piotr Gierszewski – członek komisji 

Czy jest informacja jaki jest koszt metra kwadratowego powierzchni 

wybudowanych mieszkań czy przewidujemy budowę budynków tradycyjnych 

czy energooszczędnych?    

 

Pani Ewa Jarewicz Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Jeszcze nie mamy takiej informacji ponieważ dopiero jest koncepcja,  

po jej przygotowaniu będziemy wiedzieli ile będzie metrów kwadratowych 

powierzchni użytkowej i wówczas będziemy w stanie to przeliczyć. Budynki będą 

budowane, a na pewno większość w systemie  energooszczędnym. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 7 głosami „za” jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  
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PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. 

„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym  trybu konsultacji – 

druk nr 1044. 

Pan Jacek Zabłotny Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 

2020 roku  o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, weszły  

w życie nowelizacje o zasadach prowadzenia  polityki rozwoju.  

Nowe przepisy po raz pierwszy wprowadzają  w ustawodawstwie krajowym  

podstawę prawną  wprost dedykowaną  strategii rozwoju gminy. Definiują 

również regulacje odnoszące się do procedury sporządzania,  jak i wytyczne  

merytoryczne tego  dokumentu.  

Strategia rozwoju gminy sporządzana w rozumieniu nowych przepisów   

ma stanowić  strategię rozwoju, będącą  elementem zintegrowanego systemu 

zarządzania rozwojem kraju. 

Mając na uwadze nowelizację przepisów prawnych zasadnym jest podjęcie  prac 

nad opracowaniem zmian dokumentu, tak aby spełniał on wymagania 

proceduralne  i merytoryczne  wynikające z ustaw, by zapewniona  

była jego spójność  ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego  

oraz krajowymi i unijnymi  dokumentami strategicznymi i programowymi  

oraz krajowymi aktami prawnymi  w zakresie polityki rozwoju   

oraz był narzędziem  pozyskiwania środków  zewnętrznych  niezbędnych  

do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych.        

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Proszę powiedzieć o tych elementach, które wychodzą poza ramy ustawy,  

jest to nietypowa uchwała techniczna, pomaga Państwu w przygotowaniu 

strategii. 

 

Pan Jacek Zabłotny Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Wychodzimy szerzej z konsultacjami i partycypacją społeczną. Ta uchwała   

też została narzucona na nas przez zmiany ustawowe. 

Z poziomu  ustawowego jesteśmy zobligowani jedynie do przeprowadzenia  

35 dniowych konsultacji społecznych, już gotowego projektu dokumentu.  
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Ten etap jest jeszcze przed nami ale wcześniej chcieli byśmy włączyć różne grupy 

społeczne mieszkańców Gdańska poprzez na przykład warsztaty, różnego rodzaju 

ankiety. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 7 głosami „za” jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

           

 

PUNKT 5 

Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w pieczy zastępczej. 

Pani Agnieszka Wróbel – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Tygodniowo od 2 do 3 dzieci trafia do pieczy w tym interwencyjnie  

do Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. Obserwujemy, że do pieczy 

zastępczej trafiają dzieci z coraz trudniejszymi zachowaniami, co raz bardziej 

chore, niepełnosprawne, powoduje to ogromne trudności w znalezieniu dla nich 

odpowiednich miejsc, są to często dzieci które powinny mieć wsparcie rodziców. 

Jest to bardzo trudne, żeby znaleźć takie rodziny czy nawet placówki,  

które podołały by tym problemom jakie dzieci za sobą niosą. 

Długoterminowy pobyt dziecka w pieczy w pieczy wynika z pewnej polityki 

dawania szans rodzicom biologicznym. 

Dzieci poniżej dziesiątego roku życia muszą trafić do rodzinnej pieczy zastępczej, 

w przypadku rodzeństw jest równie problem ze znalezieniem rodziny zastępczej, 

która przyjmie kilkoro dzieci. 

Powody umieszczania dziecka w pieczy zastępczej to: 

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

- uzależnienie rodziców  

- przemoc w rodzinie 

   Pieczę zastępczą dzielimy na: 

- rodzinną (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) 

- instytucjonalną ( placówki opiekuńczo – wychowawcze) 

Liczba dzieci i osób usamodzielniony do dnia 30 czerwca 2021 roku – 1054 

osoby. 
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Instytucjonalna piecza zastępcza:  

Obecnie istnieje 21 placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 275 dzieci. 

 

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej w roku 2020: 

- pieczy instytucjonalnej – 103 osoby 

- pieczy rodzinnej – 113 osób 

- spoza powiatu – 36 osób 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

W jaki sposób Miasto stara się o zwiększenie liczby tych rodzin,  

które ewentualnie byłyby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  

jeśli chodzi o rodziny zawodowe?.  

 

Działania prowadzimy nieustannie. Jeśli chodzi o zainteresowanie, to jest ono  

na tym samym poziomie. Od wielu lat mamy taką samą liczbę rodzin zastępczych, 

około pięćdziesięciu. Problemem są kwestie takie, że dzieci pozostają  

w pieczy. Dwa razy w roku przeprowadzamy dwa szkolenia dla kandydatów  

na rodziny zastępcze i kandydaci są. Jeśli chodzi o działania promocyjne, 

regularnie robimy dni otwarte i jest to bardzo nagłośnione w mediach. Staramy 

się wspierać rodziny, które już z nami współpracują. Nasze rodziny korzystają 

regularnie ze szkoleń, które są przez cały czas dostępne. W Gdańsku jest również 

wyższe świadczenie na dziecko niepełnosprawne. Rodziny korzystają również  

z osób do pomocy tam gdzie wymaga tego nie tylko liczba dzieci ale tam gdzie 

jest taka potrzeba.   

 

Nie było więcej głosów w dyskusji.            

 

PUNKT 6  

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca komisji 

Poinformowała, iż do komisji Rodziny i Polityki Społecznej przekazane zostało 

pismo dotyczące wytypowania przedstawiciela komisji do prac w Komisji  

rozpatrującej wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska  dla pracowników 

gdańskiej ochrony zdrowia. 
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Przewodnicząca Komisji zaproponowała kandydaturę Pani Alicji Krasula, która 

wyraziła zgodę. 

 

Ustalenia Komisji: 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska na posiedzeniu 

w dniu 28 września 2021 roku, 7 głosami „za” jednogłośnie Panią Alicję 

Krasula do prac w Komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Prezydenta 

Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej oświaty zdrowia. 

 

Nie było więcej, spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności  radnych w celu potwierdzenia  

obecności na zakończenie spotkania. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w spotkaniu. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

/-/ Beata Dunajewska  

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

 

          

 

 

   

 

 

          


