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Protokół Nr 1/2022 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 25 stycznia 2022 roku o godzinie 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, wpłynął dodatkowo jeden projekt uchwały – druk nr 1171. 

W związku z powyższym 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 1170. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac  społecznie użytecznych na 2022 rok w mieście 

Gdańsku – druk nr 1171. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej Rady Miasta Gdańska za okres od 1 stycznia 2021 roku  

do 31 grudnia 2021 roku. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji  na rok 2022. 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty 7 głosami „za” jednogłośnie . 

 

 



2 
 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1170. 

Pani Agnieszka Rawa  - Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. w uchwale w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w § 3 zmienia  

się kwotę upoważnienia z 2 000 000 zł do kwoty 2 2 000 000 000 zł. 

Zmiana wynika z oczywistej omyłki pisarskiej, która nastąpiła w trakcie 

sporządzania projektu uchwały. 

 W roku 2021 kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Gdańska  do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wynosiła 2 000 000 000zł. 

Na etapie prac nad projektem uchwały WPF na rok 2022 na taką samą wartość 

wyszacowano kwotę upoważnienia na rok 2022. 

 

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

uchwały.    

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia 

do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac  

społecznie użytecznych na 2022 rok w mieście Gdańsku – druk nr 1171. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. gmina zobowiązana  

jest  sporządzić roczny plan potrzeb  w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych. 
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Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnych bez prawa  

do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej  

oraz uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie 

usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej  lub indywidualnym 

programie  zatrudnienia socjalnego, jeżeli  podjęły uczestnictwo w tych formach, 

w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy.  

Prace społecznie użyteczne organizowane są w jednostkach  organizacyjnych 

pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących  

się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Do tego projektu uchwały  będzie wprowadzona w dniu jutrzejszym 

autopoprawka Prezydenta Miasta Gdańska, która dotyczy pomyłki pisarskiej, 

drugiego z podmiotów.   

 

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

uchwały.  

 

PUNKT 3  

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Gdańska za okres od 1 stycznia 2021 roku  

do 31 grudnia 2021 roku. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Przedstawiła członkom Komisji projekt sprawozdania, które radni otrzymali 

drogą elektroniczną: 

 
 

Sprawozdanie   

z działalności Komisji  Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska  

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 
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Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska została 

powołana na mocy Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Gdańska  

z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych 

Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych 

Komisji Rady Miasta Gdańska. 

 
 
I. Skład osobowy komisji i zakres działania. 

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska obradowała  

w następującym składzie:  

 

1. Beata Dunajewska - Przewodnicząca 

2. Przemysław Ryś - Wiceprzewodniczący 

3. Joanna Cabaj – Członek Komisji – rezygnacja z pełnienia funkcji  Radnego 

Miasta Gdańska w dniu 30 kwietnia 2021roku 

4. Andrzej Kowalczys – Członek Komisji 

5. Emilia Lodzińska – Członek Komisji 

6. Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

7. Teresa Wasilewska – Członek Komisji 

Alicja Krasula członek komisji od dnia 26.08.2021 (powołana  do składu 

osobowego Uchwałą nr XXXV/961/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku). 

Zakres działania  Komisji określony został w Uchwale Nr II/3/18 Rady Miasta 

Gdańska  z dnia 22 listopada 2018 roku i obejmuje m.in.: 
 

1.Politykę w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. 

2.Politykę w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii  

i alkoholizmu. 

3. Współdziałanie z instytucjami naukowymi i instytucjami ochrony zdrowia. 

4. Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych. 

5. Politykę w zakresie zmniejszenia bezrobocia w mieście. 

6. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu inwestycji i remontów  

w strukturach pomocy społecznej. 

7. Politykę w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi  

i w podeszłym wieku. 

8. Politykę w zakresie problemów społecznych i socjalnych osób 

niepełnosprawnych. 

9. Stymulowanie polityki prorodzinnej miasta. 

10. Bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 

zadań własnych gminy. 

https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,6
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,26
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,5
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,17
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,18
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,8
https://www.gdansk.pl/rada-miasta/radni-miasta-gdanska,32
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11. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu  

z organizacjami pozarządowymi. 

12. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych  

przez organizacje pozarządowe. 

 

II. Ilość posiedzeń i podejmowana tematyka. 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń,  

na których podejmowane były  m.in. następujące tematy: 

1. Informacja dotycząca sytuacji w pieczy zastępczej. 

2. Sprawozdanie  z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku za 2021 rok. 

3. Systemowe wspieranie zdrowia psychicznego Gdańszczan,  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów.  

 

 

III. Ilość podjętych opinii: 

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 56 projektów uchwał z zakresu  

jej działania. 

 

 

IV. Ilość podjętych wniosków: 

W okresie sprawozdawczym Komisja złożyła do Prezydent Miasta 

Gdańska  wnioski:  

 

1. Zwiększenie liczby usług  psychologów w placówkach oświatowych  

w Gdańsku.  

2. Zwiększenie etatu dla pracownika do obsługi technicznej  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gdańsku. 

3. Zwiększenie płac dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych  

oraz dla pracowników zajmujących się  dziećmi w organizacjach 

pozarządowych ale również w Gdańskich Domach Dziecka.  

4. Przekazanie z budżetu Miasta Gdańska środków finansowych  

w kwocie 100 tysięcy złotych na promocję badań cytologicznych  

i mammograficznych. 

5. Przedłużenie czasu realizacji  uchwały Rady Miasta Gdańska, związanej  

ze szczepieniami HPV do roku 2025.  
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V.      Frekwencja: 

 

Lp. Imię i nazwisko Obecność  

na ilość 

posiedzeń 

Frekwencja 

w % 

Uwagi 

1. Beata Dunajewska 11/11 100  

2. Przemysław Ryś 11/11 100  

3. Joanna Cabaj 4/4 100  

4. Piotr Gierszewski 11/11 100  

5. Andrzej Kowalczys 11/11 100  

6. Emilia Lodzińska 11/11 100  

7. Teresa Wasilewska 11/11 100  

8. Alicja Krasula 4/4 100  

 

      Średnia frekwencja wynosi 100% 

 

VI. Komisja rozpatrując sprawy będące przedmiotem obrad komisji 

współpracuje z: 

- Zastępcą Prezydenta  Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej 

- Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Głosów dyskusji nie było. 

 

Komisja 7 głosami „a” jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska za okres  

od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

 

PUNKT 4 

Przyjęcie planu pracy Komisji  na rok 2022. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Przedstawiła członkom komisji  projekt planu pracy oraz terminarz posiedzeń 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2022. 
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Terminarz posiedzeń i plan pracy 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska  

w roku 2022 

 

 
Data 

posiedzenia 

Godzin

a 

Sala Tematy 

25  

stycznia 

16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności 

komisji za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2021r. 

3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 

rok. 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

 

22 lutego* 

w razie sesji  

28 lutego 

   

1 marca 16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

 

29 marca 16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

 

26 kwietnia  16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

24 maja 16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

28 czerwca 16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 
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2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

5 lipca* w 

razie sesji 7 

lipca 

16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

23 sierpnia  16.00 zdalne 

lub 007 

1. Wnioski Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej RMG do projektu budżetu 

Miasta Gdańska  na rok 2023. 

2. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

27 września 16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

25 

października 

16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

22 listopada 16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja. 

13 grudnia 16.00 zdalne 

lub 007 

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG 

skierowanych do komisji. 

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 

korespondencja 

 

* w razie konieczności 
Przewodnicząca Komisji może zwołać w razie konieczności dodatkowe posiedzenie Komisji. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji przedstawiła Członkom 

Komisji propozycje tematów do planu pracy komisji, zgłoszone przez Panią 

Alicję Krasula: 

1. Problem alkoholowy/narkotyki - umieszczanie w mediach 

społecznościowych/telewizji/przystankach autobusowych, postów/reklam 

o treściach mocno obrazujących skutki nadużywania tych substancji, 
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2. Zwiększenie ilości budek dla bezdomnych kotów, kontynuacja programu 

darmowej kastracji bezdomnych kotów, zachęcanie mieszkańców Gdańska 

do adopcji zwierząt ze schronisk, płatne domy tymczasowe? 

3. Zapobieganie depresji wśród samotnych osób starszych, a także wśród 

młodzieży, 

4. Organizacja ogólnodostępnych zajęć/spotkań dla osób borykających  

się z różnego rodzaju problemami czy uzależnieniami. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Zgłoszone tematy są bardzo ważne ale jednocześnie mocno zawężone.  

W porozumieniu z Panią Alicją Krasula, zgłoszone tematy zostaną bardziej 

szczegółowo opisane i będą omawiane na posiedzeniach Komisji w następujących 

terminach:    

- temat 1 – marzec 

- temat 2 - kwiecień 

- temat 3 – maj 

- temat 4 - czerwiec 

Komisja 7 głosami „za” jednogłośnie, przyjęła  terminarz oraz plan pracy komisji 

na 2022 rok.  

 

 

PUNKT 5 

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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