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PROTOKÓŁ NR  46-9/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 26 maja 2022r. 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 8:30 w s. 003, Nowy Ratusz,  

ul. Wały Jagiellońskie 1. 

 

Posiedzeniu przewodniczył  Radny Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  

Powitał zebranych i sprawdził obecność. 

 

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło  sześciu, czyli było quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności Komisji stanowi załącznik  nr 1.  

Lista osób zaproszonych na posiedzenie  stanowi załącznik nr 2.  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – 

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 46 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk 1297; 

 

Przedstawia: Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych 

Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

2. Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

 

 

 



 

PUNKT 1 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk 1297; 

 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Maria Maślak – 

Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – odpowiedziała, że nie było ponieważ w specustawie jest ściśle 

określony zakres pomocy. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – spytał czy poprzednia uchwała obowiązywała 

do 30 czerwca br. 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – potwierdziła, że poprzednia uchwała obowiązywała do końca 

czerwca. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – wyjaśnił, że chodziło mu o to, że zazwyczaj  

w lipcu nie ma sesji Rady Miasta i chciał wyjaśnić czy nie będzie to z niczym kolidowało.  

Romuald Plewa, członek Komisji – zwrócił się z pytaniem odnośnie punktu 4.2 projektu 

uchwały, czy zapis ten nie koliduje z ustawą o wychowaniu  w trzeźwości. 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – odpowiedziała, że specustawa wpłynęła na te zapisy w związku  

z tym, środki te były zabezpieczone w rezerwie i na sesji będzie procedowana uchwała w tej 

sprawie. 

Romuald Plewa, członek Komisji – poprosił o dokładniejsze omówienie tego tematu na 

sesji Rady Miasta. 

Przemysław Ryś, członek Komisji – spytał jaka dokładnie to była kwota. 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – odpowiedziała, że jest to kwota ok. 2100000 zł, natomiast nie musi 

to być dokładnie taka kwota. Dodała, że najprawdopodobniej będzie to kwota ok. 200 – 300 

tysięcy złotych. Pojawiło się wiele zadań związane z zabezpieczeniem dziećmi, stąd potrzeba 

rozszerzenia, pojawiły się również kursy językowe. Zostały uruchomione dwa punkty 

pomocy. 

Karol Ważny, członek Komisji – spytał jaka jest skala zainteresowania organizacji, poprosił 

o nazwy tych organizacji. 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – odpowiedziała, że zainteresowanie jest, oferty cały czas się 

pojawiają. Są to organizacje, które prowadzą Domy Sąsiedzkie, Fundacja Up Foundation, 

Regionalne Centrum Wolontariatu. 

 



Karol Ważny, członek Komisji – spytał, czy są jakieś plany zmian w prawie dotyczących tzw. 

”kapslowego”.  

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – odpowiedziała, że na razie nie ma informacji, że sposób 

wydatkowania miał się tu zmienić. To co zostało uzupełnione to weszły to działania w zakresie 

edukacji przeciwdziałające uzależnieniom behawioralnym, które wcześniej były w zakresie 

zdrowia psychicznego.  

Romuald Plewa, członek Komisji – stwierdził, że ten temat warto byłoby przedyskutować 

na następnej komisji. 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – spytał ,czy są planowane spotkania integracyjne 

dzieci polskich i ukraińskich. 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – odpowiedziała, że pojawiają się takie działania, w ramach  

7 punktów lokalnych będą organizowane spotkania, w oparciu o kuchnię czy kulturę.  

Karol Ważny, członek Komisji – spytał, czy wiadomo które Domy Sąsiedzkie będą 

organizować takie spotkania. 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału 

Rozwoju Społecznego – odpowiedziała, że na pewno Zakopiańska, Piecki-Migowo i Biskupia 

Górka. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – spytał, czy są jeszcze pytania. Nie było więcej 

pytań. Przystąpiono do głosowania. 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Marię Maślak – Zastępcę 

Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego –  

6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 45-9/127-16/2022  znajduje się przy sprawie BRMG.0006.142.2022. 

 

Zamknął posiedzenie – godz. 8:45 

                Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                                      /-/ Bogdan Oleszek 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 



 


