
1 
 

Protokół Nr 41-5/2022 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska,  

które odbyło się w dniu 24 maja 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. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji otworzyła  posiedzenie  komisji 

i stwierdziła quorum. Poinformowała, że projekt porządku został wysłany  

do radnych drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca poinformowała, że po sporządzeniu porządku posiedzenia 

skierowane zostały do komisji dwa projekt uchwał i zaproponowała 

wprowadzenie ich  jako punkty: 

 

PUNKT 1A 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą uchwałę  

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1297.   

 

PUNKT 1B 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska  

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1298. 

Za wprowadzeniem zmian do porządku posiedzenia Komisji głosowało, 

jednogłośnie 7 radnych.   

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek 

posiedzenia Komisji: 
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1A. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą     

uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1297.   

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

1B. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska  w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska – druk nr 

1298. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

2.Działania na rzecz bezdomnych kotów w mieście Gdańsku  

(w tym postulat zwiększenia ilości budek dla bezdomnych kotów, 

kontynuacja programu darmowej kastracji bezdomnych kotów, zachęcanie 

mieszkańców Gdańska do adopcji zwierząt ze schronisk).   

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

3.Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

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

 

 

PUNKT 1A 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą uchwałę  

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1297.   

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

W związku z przedłużającym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, 

zaistniała konieczność przedłużenia terminu udzielania wsparcia do dnia  

31 sierpnia 2022 roku. Biorąc pod uwagę fakt, iż zmiana dotyczy terminu do dnia  

31 sierpnia 2022 roku, który jest okresem wakacyjnym dla uczniów polskich 

szkół wprowadzono zmianę umożliwiającą  udzielania wsparcia przez Miasto 

Gdańsk obywatelom Ukrainy – dzieciom w zakresie wakacyjnej opieki  

nad dziećmi. 
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Ponadto zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwiła finansowanie  

pomocy w zakresie  pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, 

edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu 

oraz zdrowia publicznego z dochodów określonych w ustawie z dnia  

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.    

 

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 1B 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska  

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1298. 

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zgodnie z treścią ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa przeznacza się środki wskazane w rezerwie 

Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska  

na rok 2022  wysokości 2 000 000 zł na realizację zadań z zakresu pomocy i usług 

społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, 

organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Gminy Miasta Gdańska. 
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Zmiany nie oznaczają rezygnacji z zadań wynikających z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień 

oraz integracją społeczną  i zawodową osób uzależnionych  od alkoholu, 

narkotyków oraz uzależnień behawioralnych. 

Projekt uchwały  został przekazany do zaopiniowania: 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku 

- Zespołowi ds. Monitoringu i Ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska 

- Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

 

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 

Działania na rzecz bezdomnych kotów w mieście Gdańsku  

(w tym postulat zwiększenia ilości budek dla bezdomnych kotów, 

kontynuacja programu darmowej kastracji bezdomnych kotów, zachęcanie 

mieszkańców Gdańska do adopcji zwierząt ze schronisk).  

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Od jakiegoś czasu trwają prace związane z  wydawaniem schronienia dla kotów 

wolno żyjących. Do tej pory udało się wyposażyć 1500 budek i na to wydano 

około 500 000 złotych.  
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Z informacji jakie udało mi się uzyskać z Wydziału Ochrony Środowiska,  

jeżeli mówimy o programie bezdomności dla zwierząt, jest to jeden  

z największych programów w Polsce. 

Działania na ten rok zaplanowane są na podobnym poziomie jak miało to miejsce 

w roku ubiegłym czyli o dostawieniu dodatkowo dwudziestu dużych budek  

dla kotów oraz trzydziestu sztuk mniejszych budek. 

 

Pani Emilia Lodzińska – Członek Komisji 

Kto może dostać taką budkę i czy po otrzymaniu takiej budki jest kontrola miasta, 

że stanęła ona w danym miejscu i czy osoba, która ubiega się o budkę musi 

wskazać, że dysponuje miejscem na budkę?    

 

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Zasada jest taka, że wolontariusz zwraca się z prośbą – wnioskiem o wyposażenie 

nieruchomości i z informacji które posiadam, weryfikacji podlega zgoda zarządcy 

danej nieruchomości na ustawienie budki.  

Jeżeli chodzi o działania promocyjne – samą adopcję zwierząt, które się znajdują 

w schronisku, działania są prowadzone głownie przez samo schronisko, 

prowadzone są również lekcje dla szkół oraz przedszkoli w tym zakresie spacery 

m.in. po plaży w Sobieszewie, Brzeźnie, Otominie. 

Nowością jest otwarcie kociego kącika w schronisku gdzie przyszli właściciele 

kotów mają możliwość do zapoznania się z nimi w warunkach bardziej 

domowych.  

 

Pan Alicja Krasula Członek Komisji 

Przeczytałam informację, że tylko jedna klinika w Gdańsku dokonuje kastracji 

kotów?  

 

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Co roku ogłaszany jest konkurs, jeżeli chodzi o realizację usługi z Budżetu 

Obywatelskiego, była tylko jedna oferta – Lecznica „ Zwierzyniec” przy ulicy 

Kartuskiej w Gdańsku, na zasadzie pracy z wolontariuszami.    

 

Głosów w dyskusji więcej nie było. 
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Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Dziękuje za przestawienie informacji. 

 

 

PUNKT 3 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw wniesionych, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została odczytana 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 

 


