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Protokół nr 40-4/2022 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

która odbyła się w dniu  26 kwietnia 2022 roku o  godzinie 16:00  

w sali nr 208 Nowego Ratusza w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie 1. 

 

 

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 komisji 

i stwierdziła quorum. Poinformowała, że projekt porządku został wysłany  

do radnych drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca poinformowała, iż po sporządzeniu porządku posiedzenia 

skierowany został do komisji  dodatkowo projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 

w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości  

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024”  

– druk nr 1275 oraz wprowadzenie referowanie w punkcie 1. 

Komisja 7 głosami „za” – jednogłośnie, przyjęła zaproponowane zmiany. 

W związku z powyższym Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości  

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-

2024” – druk nr 1275.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta 

Gdańska  za rok 2021 – w zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej RMG. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 

druk nr 1263. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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4. Propozycja kampanii społecznej przeciwko uzależnieniom od alkoholu 

oraz narkotyków. Podsumowanie działań w zakresie profilaktyki 

uzależnień w 2021 roku. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Sprawozdanie z realizacji Szczegółowego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomani dla Gminy Miasta Gdańska  za rok 2021. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia 

„Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024” – druk nr 1275.  

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Projekt uchwały, jest to nowa propozycja miejskiego programu, który uchwalany 

jest na trzy lata. Obejmuje on czterdzieści programów profilaktycznych, 

 które są dedykowane mieszkańcom, od dzieci wczesno przedszkolnych  

do osób starszych. Program realizowany jest przez dziewięć jednostek: 

- Straż Pożarna 

- Komenda Miejska Policji 

- Straż Miejska     

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

- Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  

- Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna 

- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

- Gminny Ośrodek Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień  

Te programy obejmują w swoim zakresie od przyczyn do nauki dzieci wszelkiego 

postępowania ekologicznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

aż po przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi, żebractwu i wsparciu osób  

w kryzysie bezdomności oraz kryzysie przemocowym. 

 

Głosów w dyskusji nie było.   
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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 

Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta Gdańska  

za rok 2021 – w zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

RMG. 

Pani Maria Maślak- Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Głównym naszym  wyzwaniem były zadania związane z COVID-19, w związku 

z tym  na bieżąco były realizowane przesunięcia w celu realizacji zadań. 

Wykonanie budżetu bardzo mocno opierało się na zadaniach, które umożliwiały 

zrealizowania niezbędnej pomocy, która była potrzebna natomiast skutecznie 

umożliwiały nam przesuwanie środków tak, żeby to wykonanie było możliwie stu 

procentowe. Oczywiście takiego wykonania nie mieliśmy w większości naszych 

zadań, były to ułamkowe sytuacje, w których nie były w pełni zrealizowane 

zadania. Pozostałe zadania, które były realizowane w ubiegłym roku były również 

na bieżąco aktualizowane o możliwości przesunięć czy zmian sposobu realizacji 

zadań, tak żeby organizacje czy nasi realizatorzy mogli zrealizować zadania  

już uwzględniając sytuacje pracy zdalnej jak terapii zdalnych czy pracy  

na odległość na zasadach indywidualnego udzielania pomocy. 

Pani Emilia Lodzińska Członek Komisji   

Czy mogła by Pani w szerszym aspekcie powiedzieć jakiego typu były te zadania 

związane z COVID – 19. 

Pani Maria Maślak- Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Największym zadaniem, które zostało uruchomione było „Gdańsk Pomaga”,  

w tej chwili mamy kontynuację tego zadania w zakresie Gdańsk pomaga 

Ukrainie. Było to ustawienie całego systemu. 

W tym zakresie zostały uruchomione zadania, zapraszania do składania ofert, 

które były najpierw bardzo indywidualne, potem mieliśmy proces - negocjacje 

między realizatorami.  
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Zadania były uzupełniane z budżetu centralnego natomiast szczegółowych 

informacji może udzielić Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Uzupełniały pulę, 

którą organizowały działania wolontarystyczne.  

Z kluczowych zadań była pomoc i kwestie dowozu pomocy rzeczowej, kwestie 

wyżywienia, pracy  i nauki zdalnej szkół były elementem realizowanym. 

Kluczowa była również komunikacja. Dużym sukcesem, który pojawił  

się w kontekście podejmowanych działań, była również nagroda dla Gdańska  

jeśli chodzi o skuteczność realizacji szczepień Covid – 19. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Przekazana została do komisji pozytywna opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdańska 

za 2021 rok. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Przedstawicieli 

Prezydenta Miasta Gdańska 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  Miasta 

Gdańska za 2021 rok – w zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej RMG. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1263. 

Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

W uchwale dokonuje się dwóch zmian: 

1.Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 

Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 z uwagi na uzyskanie  w wyniku 

przetargu kwot wyższych niż planowane. W związku z tym planowana  całkowita  

wartość przedsięwzięcia wynosi 4.092.872 złotych. 
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2. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza 

Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 800.00 zł z uwagi  

na uzyskanie w wyniku przetargu  kwot wyższych niż planowane. Jednocześnie 

wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. W związku z tym 

nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 

4.092.872 złotych. 

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, 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie 

zaopiniowała  projekt uchwały. 

 

PUNKT 4 

Propozycja kampanii społecznej przeciwko uzależnieniom od alkoholu  

oraz narkotyków. Podsumowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień 

w 2021 roku. 

Pani Alicja Krasula Członek komisji 

W kampaniach  należy wykorzystać efekt psychologiczny wpływu na grupę 

ryzyka. 

W przestrzeni publicznej są też osoby, które nie są przygotowane do odbioru 

takiej kampanii. Małe dzieci nie będą do końca rozumiały takiego przekazu. Jest 

tutaj kwestia ekspertów jaki ten zakres powinien być, żeby też nie wpływać 

negatywnie na odbiorów, którzy nie są świadomi jaki ma cel dana kampania.      

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Działania są podejmowane bardzo często w placówkach oświatowych  

więc trafiają bezpośrednio do młodzieży natomiast ze względu na COVID – 19 

wiele działań miało ograniczony zasięg. 

Pan Michał Miguła Kierownik Referatu Strategii i Programów Społecznych 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
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Przede wszystkim te działania kampanijne realizuje Gdański Ośrodek Promocji 

Zdrowia i Profilaktyki, który kontynuuje działania realizowane przez Gdańskie 

Centrum Profilaktyki i Uzależnień i w tym zakresie powinniśmy wskazań na dwie 

kampanie społeczne:  

- „Kieruj bez procentów” 

- „ Młodość bez procentów”, 

które starają się docierać do dzieci i młodzieży i stanowią pewien komponent 

docierania do szerszego grona odbiorców. Na ten rok, to co chcielibyśmy  

w zakresie profilaktyki uzależnień zaproponować, co konsultowaliśmy  

też z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień 

to kampania, która byłaby skierowana na profilaktykę uzależnienia od marihuany 

dlatego, że z badań które realizujemy w Gdańsku wynika zainteresowaniem 

młodzieży dostępność marihuany, a także ocena szkodliwości, niekoniecznie 

korespondują z wiedzą ekspercką o negatywnych skutkach, które przynoszą.  

Na ten rok chcielibyśmy przygotować kampanię skierowaną w tym zakresie, 

kampania z cyklu ważne wybory. Szacujemy że dotarli byśmy do 100 000 osób. 

 

Pani Alicja Krasula Członek komisji 

Uważam, że należy to jeszcze przeanalizować.  

Pani Beata Dunajewska   

Mówi Pan o takim trendzie,  że coraz bardziej popularna wśród młodzieży jest 

marihuana, a jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o dopalacze?  

Pan Michał Miguła Kierownik Referatu Strategii i Programów Społecznych 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

To zjawisko lekko wyhamowało, rzeczywiście to apogeum, z którym mieliśmy 

do czynienia kilka lat temu i też pewne działania ogólnokrajowe, które zostały 

podjęte w tym zakresie, przyniosły oczekiwany efekt więc pewne wyhamowanie 

jest. Natomiast w tej kategorii nowych substancji psychoaktywnych jednak cały 

czas coś się dzieje, są amatorzy i takich używek i wydaje się, że jest to taka grupa 

„najbardziej radykalna” i najbardziej problemowa, więc z nią trudniej się pracuje 

i niestety są to osoby, które trafiają później już do programów profilaktycznych, 

terapeutycznych, kiedy już jest inny etap pracy z nimi. 
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Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Jaka jest tendencja jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu?  

Pan Michał Miguła – Kierownik Referatu Strategii i Programów Społecznych 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Opóźnił się wiek inicjacji alkoholowej, jest to niewątpliwie sukces natomiast 

spożycie alkoholu nie spada i jest to coś nad czym mimo wszystko powinniśmy 

pracować. To co się zmienia i nie tylko wśród dzieci i młodzieży ale również  

w kontekście ogólnospołecznym zmienia się model spożycia alkoholu,  

jest on spożywany częściej ale w mniejszych ilościach, ryzyko postrzegane jest 

jako mniejsze.  

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Rzeczywiście same plakaty mogą nic nie dać,  natomiast jestem zwolenniczką 

„atakowania” z każdej strony. Zarówno zajęcia terapeutyczne jak i kampania 

mogłaby dać jakiś efekt. Musi to być skoordynowana kampania również  

na przykład  w szkołach, świetlicach , na zajęciach sportowych. 

Pani Emilia Lodzińska – członek komisji 

Uważam, że należy również uwrażliwiać dzieci na siebie, na wszystko, żebyśmy 

byli bardziej spostrzegawczy ponieważ w całym systemie edukacyjnym 

zapominany o tym i brakuje takich zajęć w szkole, żeby dzieci były wrażliwe  

i rodzice również wrażliwi na swoje dzieci. 

Również zgadzam się z tym, że trzeba „atakować” wszystkimi możliwymi 

sposobami. Pomyślmy co jako komisja moglibyśmy zrobić.  

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji 

Zastanówmy się można by było ograniczyć stawianie trawomatów w przestrzeni 

publicznej? Nie zrobienie niczego z trawomatami jest rzeczą karygodną. Musimy 

ustalić jakiś ogranicznik prawny. Trawomaty stawiane są wokół szkół. Jestem 

zwolennikiem żeby lekarstwo było kupowane w miejscach do tego dozwolonych. 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Dziwne jest to, że wśród tych wszystkich automatów, które pojawiają  

się w przestrzeni publicznej, trzeba apelować do rządu polskiego,  

żeby wprowadzić takie prawodawstwo, które tego zabroni ponieważ uchwałą tego  

nie możemy zrobić. Działalność gospodarcza uniemożliwia nam to, żebyśmy 

ingerowali w takie rzeczy.   

 



8 
 

Pani Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Podejrzewam, że jest to próba marketingowego wyłudzenia pieniędzy  

od młodocianych, natomiast rzeczywiście jest to kwestia krajowego Centrum 

Profilaktyki Uzależnień, która zastąpiła dotychczasowe instytucje. 

Od października funkcjonują raz w miesiącu nagrania różnych specjalistów,  

które transmitowane jest za pośrednictwem portalu gdańsk.pl. jest to działanie  

w którym próbujemy dotrzeć do szerokiego grona rodziców. Nagrania cieszą  

się dużą oglądalnością są one również archiwizowane.  

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Mam prośbę, abyśmy w dniu dzisiejszym nie podejmowali żadnej decyzji, dlatego 

że możemy podjąć jakieś niefortunne decyzje. Zachęcam do dyskusji. Uważam, 

że należy o tym porozmawiać również w gronie fachowców. 

Dziękuję za podjęcie tej inicjatywy.  

 

Głosów w dyskusji więcej nie było.    

 

PUNKT 5 

Sprawozdanie z realizacji Szczegółowego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomani dla Gminy Miasta Gdańska  za rok 2021. 

Pan Michał Miguła – Kierownik Referatu Strategii i Programów Społecznych 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Program realizowany jest przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia  

i Profilaktyki i Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci 

i Młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Schronisk  

i Sportu Szkolnego, działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, jako realizatorzy są także podmioty lecznicze, organizacje 

pozarządowe, w tym organizacje sportowe. 

Na realizację Programu Gmina Miasta Gdańska  przeznaczyła środki finansowe, 

które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pochodziły z uzyskanych wpływów z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
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Pozyskana kwota na 2021 rok wyniosła: 14 657 949 zł. W budżecie Miasta  

na 2021 rok zaplanowano środki pochodzące z wymienionego źródła  w 

wysokości: 14 000 000 zł, z czego decyzją Rady Miasta Gdańska – 11 827 612 zł 

przeznaczono na realizację zadań z zakresu  profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych. Natomiast kwotę w wysokości 2 172 338 zł 

przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 

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

prozdrowotnych wyborów konsumentów, która wprowadziła do ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy 

dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 

jednostkowych o ilości napoju nieprzekraczającej 300 ml Gmina Miasta Gdańska  

pozyskała dodatkowe wpływy w łącznej wysokości 1 542 421złotych,  

które przeznaczone zostały na działania Programu mające na celu realizację 

lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom 

spożywania alkoholu w ramach zadań realizowanych przez Gdański Ośrodek 

Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży i Pogotowie Socjalne dla Osób 

Nietrzeźwych.  

W ubiegłym roku także współpracowaliśmy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką 

Publiczną oraz z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku jako realizatorem oraz zlecającym część zadań w otwartych 

konkursach ofert. 

Zadania które były kluczowe w roku 2021 to Program „Profis”,  

który jest modułem profilaktyki dedykowany obszarowi sportowemu, klubom 

sportowym pracującym z dziećmi i młodzieżą, przygotowany przez Gdański 

Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w zakresie merytorycznym. 

Po przygotowaniu tego programu założenie było takie, że wszystkie kluby 

sportowe, które uzyskują dotacje na pracę z dziećmi i młodzieżą muszą w ramach 

swoich działań prowadzić działania wychowawcze związane z działaniami  

na rzecz profilaktyki i uzależnień. Drugim ważnym zadaniem jest program „Gra 

w dobre zachowanie”, wprowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych skierowany do dzieci w szkołach podstawowych.  

W 2021 wprowadziliśmy ten program w ponad stu oddziałach pierwszych  

i drugich klas szkół podstawowych, który pozwala w regularne zajęcia 

wprowadzać moduł profilaktyczny ukierunkowany na umiejętność kontroli 

emocji i rozumienia ich. 
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Zadanie, które realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Dom  

bez przemocy”, była to  kampania społeczna, która miała 380 tysięcy odbiorców 

związana czasem pandemii. Kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży, które 

także były dofinansowane.    

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw wniesionych, 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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