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Protokół Nr 2/2022 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 1 marca 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, 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 Komisji zaproponowała następujący porządek posiedzenia 

komisji: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej 

z Kazachstanu – druk nr 1191. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej 

z Kazachstanu- druk nr 1192. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej 

z Kazachstanu – druk nr 1193. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej 

z Kazachstanu- druk nr 1194. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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Porządek posiedzenia został przyjęty 7 głosami „za”, jednogłośnie. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby wszystkie 

punkty czyli  projekty uchwał nr 1191, 1192, 1193,1194 zostały omówione 

jednocześnie.  

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej  

z Kazachstanu – druk nr 1191. 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekty uchwał: druk nr 1191,1192,1193,1194, powiedziała między 

innymi w związku z ubiegłoroczną zmianą uchwały dotyczącej formy, wysokości  

i trybu przyznawania pomocy repatriantom zaproszonym przez Gminę Miasta 

Gdańsk do osiedlenia się na terytorium naszego miasta, Pani Prezydent  

ma możliwość od tego roku zapraszania czterech rodzin i z tej możliwości 

skorzystała. 

Cztery uchwały czyli druki nr 1191,1192,1193,1194 dotyczą poszczególnych 

rodzin, mają na celu zabezpieczenie zasobów mieszkaniowych dla tych rodzin, 

udzielenie pomocy finansowej na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy 

członkom rodzin w uzyskaniu zatrudnienia. 

Mamy wyjątkową sytuację, ponieważ w tym roku zostały wskazane trzy rodziny, 

które są ze sobą związane ( małżeństwo i ich dwóch synów ze swoimi rodzinami). 

Czwarta rodzina udzielała się nauczając języka polskiego w Kazachstanie. 

Wszystkie osoby wyrażają gotowość i chęć przyjazdu natomiast dzisiejsza 

sytuacja może utrudnić tym osobom przyjazd, będziemy na bieżąco  

to monitorować. W przypadku już potwierdzania przyjazdu, będą przygotowane 

kolejne cztery uchwały, które będą zabezpieczały po 10 000 złotych na członka 

rodziny, zgodnie ze standardem i sposobem zajmowania się rodzinami  

przed ich przyjazdem.  

Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie czterech projektów uchwał. 
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Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  

Obecna sytuacja może utrudnić rodzinom przyjazd. Mam nadzieję, że Państwo 

będziecie monitorowali i wspierali rodziny na każdym etapie. 

 

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji  

Myślę, że można zaprosić te wszystkie rodziny i dowiedzieć się jaki scenariusz 

został przez nich w Gdańsku zaplanowany.  Jako radni chcieli byśmy  

się z nimi spotkać i porozmawiać. Mam prośbę o przedstawienie statystyki.  

 

Pani Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Pandemia uniemożliwia nam niektóre działania, na dzień dzisiejszy mamy  

40 zaproszonych rodzin oraz 20 rodzin, które osiedliły się, uzyskały w innym 

trybie wsparcie natomiast ten tryb nie wymaga zaproszenia przez Panią Prezydent 

i przyjęcia uchwałą Rady Miasta Gdańska. W związku z tym po przyjęciu  

tej uchwały, będzie 60 rodzin, które w taki sposób przyjechały. Są jeszcze 

inicjatywy, zapraszania przez mieszkańców natomiast nie zawsze przechodzą 

przez Urząd Miejski w związku z tym, nie o wszystkich rodzinach wiemy.  

Przy kolejnych uchwałach będziemy  informowali o losach tych czterech rodzin  

 

Głosów w dyskusji więcej nie było. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji zaproponowała przegłosowanie 

poszczególnych projektów uchwał. 

 

 

PUNKT 1 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia 

 na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony 

rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu –  

druk nr 1191. 
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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, 7 głosami „za”- jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

 

PUNKT 2 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia  

na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej  

z Kazachstanu- druk nr 1192. 
 

 

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 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia  

na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej  

z Kazachstanu – druk nr 1193. 
 

 

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 4 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia  

na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia  

się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej  

z Kazachstanu- druk nr 1194. 
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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, 7 głosami „za”- jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

 

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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