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Protokół Nr 11/2021 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło  się w dniu 14 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 

 

Posiedzenie odbyło się  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 do niniejszego protokołu. 

Pani Beata Dunajewska  Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie  

i stwierdziła quorum. Poinformowała, że  projekt  porządku został wysłany 

 do radnych drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1144. 

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 1145. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych  

w szkołach ponadpodstawowych, dla których  organem prowadzącym 

jest Gmina Miasta Gdańska, liczby punktów za te kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia  

tych kryteriów – druk nr 1138.    

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 1139. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska  na rok 2022- druk nr 1140. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 
Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty 7 głosami „za” jednogłośnie. 

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska - druk nr 1144. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. w zakresie załącznika numer  

1 czyli przedstawiającego podstawowe wielkości budżetowe, jest zmiana 

polegająca na zwiększeniu dochodów natomiast zmniejszamy przychody miasta 

z tytułu zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji. 

W załączniku numer 2, z zakresu działania komisji nie ma zmian  

w przedsięwzięciach. 

W przedsięwzięciu „Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” 

Zmienia się limit wydatków: 

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 102.403 zł ( do kwoty 4.499.721zł) 

- w 2022 roku zwiększa się o kwotę  102.403 zł ( do kwoty 1. 475.692 zł) 

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie. 

 

W przedsięwzięciu „Pomorskie dzieciom” 

Zmienia się limit wydatków: 

- w 2021 roku zmniejsza się  o kwotę 69.700 zł (do kwoty 986.803zł) 

- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 55.760 zł (do kwoty 1.196.991zł) 

- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 13.940 zł(do kwoty 209.782 zł) 

Zmiany w  limicie  wydatków wynikają z oszczędności w wydatkach  

na wynagrodzenia z uwagi na liczne absencje chorobowe. Środki planuje  

się przeznaczyć na regulację wynagrodzeń specjalistów pracujących przy 

projekcie w roku 2022 oraz 2023. 
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W przedsięwzięciu „System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Gdańsku – 

komponent aktywnej integracji II 

Zmienia się limit wydatków: 

- w 2022 roku  zmniejsza się o kwotę  31.679 zł ( do kwoty 2.377.788 zł) 

- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 31.679 zł ( do kwoty 1.136.917 zł) 

Całkowita wartość przedsięwzięcia  nie uległa zmianie. 

 

W przedsięwzięciu Budynek Kunsztu Wodnego – wykończenie i wyposażenie 

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 227.480 złotych. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 17.976.137 złotych. 

Środki planuje się  przeznaczyć na dotację celową dla Gdańskich Nieruchomości 

na sfinansowanie kosztów utrzymania Kunsztu Wodnego. 

 

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Motława” Sp. z o.o. 

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.923.500 złotych. 

 

Wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie – Nowe miejsca w pozytywnych 

przedszkolach publicznych  w Gdańsku i Leśniewie. 

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc wychowania 

przedszkolnego. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych. 

Całkowity budżet  projektu wynosi 5.045.440 złotych. 

 

Pan Andrzej Kowalczys – Członek Komisji 

Jakie są powody przesunięcia środków finansowych z projektu „Pomorskie 

dzieciom”?  

 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Są to oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia wynikające z absencji 

chorobowych i w związku z tym oszczędności przesuwane są na kolejne lata.   

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Jaki  procentowo jest limit bezpiecznego zadłużenia i jaki osiągniemy  

po dokonaniu tych zmian?  

 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Limit który mamy to 2,14 %, a dopuszczalny jest limit 16,30%. 

 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

 



4 
 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowania 

projekt uchwały.  

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021-  

druk nr 1145. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

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

Rodziny i Polityki Społecznej jest zmniejszenie środków po stronie dochodowej 

z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Wspieraj seniora”. 

Środki zmniejszamy do wysokości wykonanych zadań.  

Po stronie dochodów otrzymujemy środki z tytułu uzupełnienia subwencji 

ogólnej dla powiatów, które otrzymały z budżetu Państwa dotacje celowe  

na realizacje zadań własnych, bieżących z zakresu prowadzenia domów pomocy 

społecznej. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowania 

projekt uchwały.  
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PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych  

w szkołach ponadpodstawowych, dla których  organem prowadzącym  

jest Gmina Miasta Gdańska, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów – druk nr 1138.  

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. określone w uchwale kryteria  

wraz z odpowiadającą  im liczbą punktów, uwzględniają zapewnienie   

jak najpełniejszej realizacji  potrzeb uczniów. 

Przyjęte w uchwale kryteria postępowania rekrutacyjnego były stosowane  

w praktyce  przez ostatnie lata szkolne. 

Dodatkowo określono rodzaje  dokumentów, które będą potwierdzały spełnienie 

przez kandydatów kryteriów, określonych w przepisach prawa. 

  

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Czy zmiany były konsultowane z dyrektorami? 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Ten projekt dotyczy wyłącznie internatów. Te kryteria są zbliżone  

do tych, które obowiązują w analogicznej uchwale, jeśli chodzi o rekrutacje  

do bursy. 

Kryteria były konsultowane wcześnie z dyrektorami i odpowiadały na potrzeby 

mieszkańców, uczniów gdańskich szkół.   

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

7 głosami „za”, jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały.  
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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 1139. 

Pani Alicja Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. w związku z ustawą z 2020 roku, 

która wprowadziła do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych  

w opakowaniach jednostkowych o ilości  nominalnej napoju nie przekraczającego 

300 ml, Gmina Miasta Gdańska pozyskała w roku 2021 dodatkowe wpływy  

w łącznej wysokości  1 542 421 złotych. Wpływy te gminy mogą przeznaczać   

na działania mające na celu realizację lokalnej  polityki przeciwdziałania  

negatywnym skutkom  spożywania alkoholu. W związku z tym dokonano korekty 

źródeł finansowania  zadań z obszaru polityki społecznej i zdrowia  publicznego 

realizowanych przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci  

i Młodzieży i Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych - 700 000 złotych. 

Kwota  z dokonanych przesunięć zostanie przeznaczona  na rezerwę zadań   

z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

przedmiotowego programu do odtworzenia w roku 2022. 

 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

7 głosami „za”, jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały 

 

 

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Gdańska  na rok 2022- druk nr 1140. 

Pani Alicja Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. zmiany dotychczasowego 

brzmienia Programu wynikają z: 

1. Autopoprawki budżetu na rok 2022, a w związku z tym zwiększenia kwoty 

przeznaczonej na realizację zadań  w nim wskazanych o kwotę – 

1 100 000zł  
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Po dokonaniu analizy potrzeb oraz możliwości realizacji działań w obszarze 

profilaktyki uzależnień w Gdańsku, kwota ta została przeznaczona na:  

- realizację kampanii społecznej „Dom bez przemocy” zwiększającej świadomość 

w obszarze szybkiego reagowania i przeciwdziałania sytuacjom wynikającym  

z przemocy oraz możliwości uzyskania  bezpłatnego wsparcia  specjalistycznego 

– 35.000 zł 

- zapewnienie ciągłości realizacji programu rekomendowanego „Gra w dobre 

zachowania” jako systemowego wsparcia  profilaktycznego i wychowawczego 

dzieci w wieku wczesno szkolnym realizowanego na terenie gdańskich placówek 

oświatowych – 360 000zł   

- zapewnienie szerszego zakresu  realizacji programów  profilaktycznych   

dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport , w ramach działalności klubów, 

organizacji  sportowych i placówek szkolnych – 420 112ł 

- zapewnienie środków finansowych na zadania  związane ze zwiększeniem 

zapotrzebowania  i dostępności do wsparcia wynikającego ze skutków 

długotrwałej  pandemii  w obszarze zdrowia  psychicznego i profilaktyki 

uzależnień – 118 624zł 

- poszerzenie i udoskonalenie  oferty programów  profilaktycznych składanych  

w otwartych  konkursach  ofert z zakresu  uzależnień skierowanych głównie  

do dzieci i młodzieży – 46 264zł    

- zwiększenie zakresu działań  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  w ramach 

zorganizowanych  form kolonii, obozów i półkolonii z programem  zajęć 

profilaktycznych lub socjoterapeutycznych – 120 00zł 

W związku z ustawą  o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją 

prozdrowotnych wyborów konsumentów, która wprowadziła do ustawy  przepisy 

dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych  w opakowaniach 

jednostkowych  Gmina Miasta Gdańska szacuje, że pozyska  w roku 2022  

dodatkowe  wpływy w wysokości 1 500 000 zł. Wpływy te gminy mogą 

przeznaczać  na działania mające na celu realizację lokalnej polityki 

przeciwdziałania  negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W związku z tym 

dokonano korekty  źródeł finansowania  zadań z obszaru  polityki społecznej   

i zdrowia publicznego realizowanych  przez Gdański Ośrodek  Pomocy 

Psychologicznej  dla Dzieci i Młodzieży – 400 000zł. Uwolniona kwota  

z dokonanych przesunięć zostanie przeznaczona na rezerwę zadań z obszaru 

profilaktyki  i rozwiązywania  problemów alkoholowych  Programu. 

Zabezpieczono kwotę w wysokości  1 1000 000zł jako środki poza  gminnym  

programem przeznaczone na zadania  z ładu i porządku publicznego realizowane 

przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych. Zadania te mają związek   

z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom  spożywania alkoholu.  

Projekt uzyskał pozytywna opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gdańsku oraz Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji 

Wieloletniego Ramowego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska.  
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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  

7 głosami „za”, jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały.    

 

  

PUNKT 6 

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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