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Protokół nr 10/2021 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbędzie się 23 listopada 2021 roku o godz. 16:00 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość ( zdalny tryb obradowania). 

 

W posiedzeniu uczestniczyło siedmiu członków Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej Rady Miasta Gdańska według załączonej listy obecności, która 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie  

i stwierdziła quorum. Poinformowała, że projekt porządku  został wysłany  

do radnych drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca poinformowała również, iż po sporządzeniu porządku 

posiedzenia komisji, wpłynęły dwa projekty uchwał – druk nr 1121 oraz druk nr 

1122. 

W związku z powyższym zaproponowała następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały  Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1118. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2022 – druk nr 1119. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań, na które będą przeznaczone środki  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2021 roku – druk nr 1105. 

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

podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym 

zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka – druk nr 1112. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wysokości 

opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu 

Żłobków oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z ponoszenia opłat – druk nr 1115. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Gdańska na lata 2020-2024 – druk nr 1121. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych  wchodzących w skład 

mieszkaniowego Zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania 

pomocy  w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego – druk nr 1122. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty 7 głosami „za” jednogłośnie. 

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały  Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1118. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

składa się z dwóch podstawowych załączników: 

- nr 1, w którym przedstawione są  podstawowe wielkości budżetowe  

- nr 2, wykaz przedsięwzięć. 
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W zakresie działania Wprowadzamy dwa nowe przedsięwzięcia – budowa 

Centrum Społeczno – kulturalnego przy ulicy Turystycznej 3, lata realizacji  

to 2023/2024 rok. Drugie przedsięwzięcie, to wyposażenie Biblioteki przy ulicy 

przy Rondzie. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

 

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 w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdańska na rok 2022 – druk nr 1119. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. 

 

Pan Jarosław Formela Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

W działaniach Wydziału Rozwoju Społecznego na rok 2022 największą pozycję 

stanowią wydatki: 

-  z zakresu polityki oświatowej  

- Gdańskie Centrum Świadczeń  

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

- pozostałe jednostki, które wchodzą w skład  Wydziału Rozwoju Społecznego  

 

 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku  

Przyszłoroczny budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  jest zwiększony 

przede wszystkim na podwyżki w różnych miejscach, nie przewidujemy realizacji 

żadnego nowego zadania.  
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Staramy się podtrzymywać te zadania, które do tej pory są realizowane. 

Staraliśmy się również bardziej dopasować usługi do potrzeb mieszkańców 

Gdańska m.in. w tym roku spowodowaliśmy gotowość organizacji  

do przekształcenia w miejskich domach pomocy społecznej. 

 

Pani  Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Nie mamy żadnych nowych zadań, które znacząco wpływają na zmianę budżetu 

natomiast mamy punktowe działania, które wchodzą w nasze stałe zadania  

czyli kwestia stolicy wolontariatu w związku z realizacją tego zadania  

i ogłoszenia Gdańsk Stolicą Wolontariatu, nastąpi wzrost na zadaniach  

w tym obszarze. 

Jeśli chodzi o pewne zmiany, które mają istotny wpływ na nasz budżet, to mają 

one odzwierciedlenie w realizacji projektów i planowaniu budżetów i montaży 

projektów na przykład projektu cukrzycowego, do którego kończy się rekrutacja 

i w związku z tym zadania które były uzupełniane z poziomu budżetu miasta  

nie będą kontynuowane będzie tylko realizowana część finansowana z projektu. 

Nie pojawiły się nowe zadania, udało się też w niektórych obszarach 

zabezpieczyć zwiększone środki na wynagrodzenia. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

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 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia zadań, na które będą przeznaczone środki  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 

roku – druk nr 1105. 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku 
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Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. wniosek o zmianę w uchwale 

wynika ze starań o jak najlepsze wykorzystanie środków. 

Zmiana którą chcielibyśmy zaproponować dotyczy kwoty 234 000 złotych. Cała 

kwota pochodząca z trzech pozycji przede wszystkim z niewykorzystywanych 

środków na dofinansowanie kredytu bankowego na kontynuowanie działalności  

gospodarczej miałaby być przeznaczona jeszcze na dofinansowywanie, podjęcie 

działalności gospodarczej lub wniesienia wkładu finansowego do spółdzielni 

socjalnej, ta forma cieszy się największym zainteresowaniem. 

Zmiany w obrębie rehabilitacji  społecznej, które realizatorem jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie dotyczą zmniejszenia planu wydatków  

na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób   

z niepełnosprawnościami  z uwagi na zwrot niewykorzystanej części 

dofinansowania  przez organizację realizującą zadanie, zmniejszenia o 1 380,00 

zł planu  wydatków na warsztaty terapii zajęciowej z kwoty 5 238 252,00 zł  

na  5 236 872,00 zł z uwagi na nieobecności  uczestników w tych placówkach. 

Jest także zmniejszenie  planu wydatków na dofinansowanie  uczestnictwa  

w turnusach rehabilitacyjnych. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwały.    

 

 

PUNKT 4  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym  

i prowadzącym rodzinne domy dziecka – druk nr 1112. 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. propozycja uchwały dotyczy 

podwyżek dla rodzin zastępczych zawodowych prowadzących trzy formy 

sprawowania pieczy zastępczej.  
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Są to rodziny zawodowe ale także pełniące funkcje pogotowia rodzinnego  

oraz prowadzący rodzinny dom dziecka. Zaproponowaliśmy podwyżkę  

w wysokości tysiąca złotych dla każdej z form zawodowej pieczy zastępczej.  

Te podwyżki będą obowiązywały dla nowych rodzin od 1 stycznia.  

W tym obszarze bardzo potrzebowaliśmy podwyżki wynagrodzeń.  

 

 

Głosów w dyskusji nie było.   

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwały.    

    

  

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wysokości 

opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu 

Żłobków oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z ponoszenia opłat – druk nr 1115. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zmiany w zakresie  uwarunkowań społeczno- ekonomicznych funkcjonowania 

polskich rodzin, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, 

doprowadziły do deaktualizacji  przepisów regulujących  zasady odpłatności   

za pobyt i wyżywienie dzieci w gdańskich żłobkach  samorządowych.  

Proponowane są  następujące zmiany w stosunku do poprzedniego modelu 

odpłatności: 

1. Obniżenie opłaty za pobyt w żłobku, na które pobierany jest  zasiłek 

rodzinny o 1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za poprzedni rok 

kalendarzowy  

2. Podwyższenie opłaty za pobyt w żłobku dziecka z rodziny wielodzietnej  

o 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za poprzedni rok 

kalendarzowy 

3. Zwolnienie z opłaty dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka, 

placówkach opiekuńczo wychowawczych lub rodzinach zastępczych  
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W stosunku do poprzednich rozwiązań prawnych podwyższono maksymalną 

stawkę opłaty za wyżywienie uwzględniając postępujący proces inflacji  

oraz stwarzając w ten sposób możliwość okresowego wsparcia systemu żywienia 

w Gdańskim Zespole Żłobków przez catering zewnętrzny w sytuacjach 

awaryjnych.  

Przewidziano również możliwość zwolnienia rodziców z opłaty  

za wyżywienie dziecka w żłobku w sytuacji, kiedy rodzice dostarczają do żłobka 

własne posiłki ponieważ ich dziecko korzysta z indywidualnej, 

wysokospecjalistycznej diety leczniczej. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwały.   

 

PUNKT 6 

Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Gdańska na lata 2020-2024 – druk nr 1121. 

Pan Piotr Kryszewski Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. projekt uchwały związany  

jest ze zmianą definicji dochodu określonej w ustawie o dodatkach 

mieszkaniowych odnoszącej się do ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

W związku z tym, że po zmianie przepisów, do dochodu nie wlicza się części 

świadczeń uzyskiwanych z gdańskiego Centrum Świadczeń, czy z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaistniała konieczność przeliczenia i zaktualizowania 

progów kwalifikujących do obniżek dochodowych:    

- obniżka do 60% kwalifikuje przy uzyskiwaniu dochodu na poziomie 878zł 

- obniżka 50% kwalifikuje  przy uzyskaniu do 1085zł  

- obniżka 30% kwalifikuje przy uzyskaniu dochodu na poziomie 1555zł 
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Głosów w dyskusji nie było.  

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwały.   

   

 

 

PUNKT 7  

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych  wchodzących w skład mieszkaniowego 

Zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy  w wynajęciu 

lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 

druk nr 1122. 

Pan Piotr Kryszewski Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. w uchwale zmieniającej dokonano 

dwóch istotnych zmian mających na celu zwiększenie ochrony osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Umożliwiono osobom wobec, których sąd nakazał 

eksmisje z lokalu nie wskazując prawa do najmu socjalnego lokalu przyznania 

prawa do takiego najmu jeśli osoby te nie mogą  zaspokoić swoich potrzeb 

mieszkaniowych we własnym zakresie, nie dokonały zajęcia lokalu bez tytułu 

prawnego, nie porzuciły zajmowanego  lokalu  i nie dopuściły się dewastacji 

lokalu.  

Ponadto wyłączono z kryterium powierzchni mieszkalnej  przypadającej   

na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego  

się o najem  lokalu mieszkalnego z zasobu gminy, wychowanków pieczy 

zastępczej mieszkających u obecnych lub byłych opiekunów oraz osoby objęte 

Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego. 
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Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadziła  z dniem 1.07.2021 

roku między innymi zmianę wskaźnika będącego podstawą wyliczenia progu 

dochodowego do otrzymania  dodatku mieszkaniowego  z najniższej emerytury 

na przeciętne wynagrodzenia oraz nową definicję dochodu odnoszącą  

się do definicji dochodu w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Był to też jeden z moich postulatów. Bardzo dziękuję za przychylenie się do tych 

sugestii społeczników.    

 

Głosów w dysku nie było. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwały.   

 

 

PUNKT 8 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

 

Na koniec  odczytana została lista obecności radnych. 

Przewodnicząca Komisji Beata Dunajewska podziękowała za uczestnictwo  

w posiedzeniu komisji i zamknęła obrady. 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

 

/-/ Beata Dunajewska 

 

 
Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 
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