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Protokół Nr 42-6/2022 

 posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 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,  

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 Komisji poinformowała, że po sporządzeniu porządku 

posiedzenia, skierowana została do komisji autopoprawka Prezydenta Miasta 

Gdańska do projektu uchwały – druk nr 1325 oraz dodatkowo dwa projekty 

uchwał, zaproponowała wprowadzenie ich jako punkty: 

 

PUNKT 10 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024 – druk 

nr 1335. 

 

PUNKT 11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu 

lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego – 

druk nr 1336. 

 

Komisja 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany. 

 

W związku z powyższym komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 
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1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 

1299. 

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1329. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 

druk nr 1330. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 

w Gdańsku poprzez utworzenie jej filii przy ul. Związku Jaszczurczego 

4 w Gdańsku – druk nr 1295.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu 

określającego zasady prowadzenia handlu – druk nr 1328. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. 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 na rok 2022 

– druk nr 1331. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka 

ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021” 

– druk nr 1332.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum 

Świadczeń i nadania statutu  jednostce oraz upoważnienia Dyrektora 

Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych 
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spraw w zakresie  dodatków energetycznych oraz świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie miasta Gdańska – druk nr 1326. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta 

Gdańska – druk nr 1325 + autopoprawka.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska  

na lata 2020-2024 – druk nr 1335. 

  Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania 

pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw 

Budownictwa Społecznego – druk nr 1336. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku za 2021 rok. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

13.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 1299. 

Pan Robert Wójcik Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Uchwała związana jest z raportem o stanie miasta. Sporządzenie raportu  

jest to obowiązek gmin wprowadzony kilka lat temu zgodnie z ustawą  

o samorządzie gminnym.  

Służy on podsumowaniu działalności Prezydenta Miasta Gdańska w roku 

poprzednim. Zawiera 15 rozdziałów i 3 załączniki. 

Podejmowane działania w zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej. 
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W 2021 roku urodziło się 5161 dzieci – o 170 mniej niż rok wcześniej. Liczba 

zgonów wzrosła o 504 osoby i wyniosła 6198 osób. Przyrost naturalny był ujemny 

i wyniósł  - 1037 osób. 

W zakresie Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia kontynuowane były projekty 

znane z lat poprzednich m.in. takie jaki FitKlasa czy Gdańsk – jemy zdrowo. 

Pojawił się również nowy program „Zdrowy Przedszkolak”, jest to projekt 

budowy skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym – rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu na lata 

2021-2025. Jego cele to: wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia   

i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie  nierówności 

społecznych. 

Kontynuowany był Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy. 

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Przeciwdziałaniu Narkomanii zrealizowano 192 projekty, z których 

bezpośrednio skorzystało  ponad 51 tysięcy osób , w tym ponad  21 tysięcy dzieci 

i młodzieży. 

Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023- program 

kompleksowej opieki i wsparcia mieszkańców Gdańska dotkniętych problemami, 

zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zrealizowano w sumie  28 projektów, 

obejmując wsparciem niemal 47 tysięcy odbiorców, z czego bezpośredniego 

wsparcia  psychologicznego  skorzystało niemal 3,5 tysiąca osób. 

W roku 2021 miasto przekazało gdańskim placówkom medycznym dotację 

celową na zakup sprzętu medycznego w wysokości 1,5 mln złotych. Ponadto  

5 mln złotych  przekazano na dofinansowanie  prac remontowych , a 1 mln złotych 

na zakup środków ochrony indywidualnej. 

Kontynuowany był Program wsparcia Prokreacji dla Mieszkańców Gdańska,  

w roku 2021 urodziło się 146 dzieci, a od początku programu już 467 dzieci.  

Jednym z celów miejskiej polityki społecznej jest stworzenie warunków 

sprzyjających  różnorodności  i równym szansom.  

Te aspiracje zostały wyrażone  w Modelu na Rzecz Równego Traktowania, 

przyjętym  w 2018 roku. W 2021 roku działalność kontynuowało  Gdańskie 

Centrum Równego Traktowania, oferujące bezpłatną pomoc  psychologiczną  

i  informacyjno – prawną  osobom doświadczającym dyskryminacji. GCRT  

jest jedynym w Polsce  dofinansowanym przez gminę projektem zapewniającym 

kompleksowe wsparcie osobom doświadczającym  dyskryminacji. 
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Działania na rzecz Seniorów w roku 2021 były kolejnym rokiem wyzwań 

spowodowanych stanem epidemicznym. Z tego względu nacisk położono na trzy 

kwestie: zapewnienie szeroko rozumianego wsparcia  w okresie pandemii, 

zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz zapewnienie  oferty związanej  

z przeciwdziałaniem zjawisku  osamotnienia  osób starszych  spotęgowanego 

przedłużającym się  stanem izolacji. 

Organizacje pozarządowe były ważnym partnerem w realizacji  działań 

zmierzających  do zapobiegania  rozprzestrzenianiu się  i negatywnym skutkom 

pandemii COVID-19. W ramach specjalnego, pozakonkursowego  trybu zlecano 

organizacjom pozarządowym zadania publiczne skierowane mieszkańców 

najbardziej  narażonych na skutki pandemii – seniorów oraz dzieci i młodzieży. 

Na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych  związanych  

z walką z pandemią przeznaczono prawie  1,8 mln złotych.  

Powiatowy Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2021-

2031- zakończono prace nad przygotowaniem nowego, wieloletniego  programu, 

który został przyjęty  uchwałą Rady Miasta Gdańska  w lutym 2021 roku. Podjęto 

prace nad przygotowaniem  harmonogramu wdrażania  tego programu  z szerokim 

udziałem  środowisk realizatorów i beneficjentów. W ramach programu  

przewidziano m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych przez asystentów 

osobistych, usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne  oraz w zakresie 

mieszkaniowym  i rehabilitacyjnym. 

 

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 przeciwnych – pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
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PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1329. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

W zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, po stronie dochodów 

zwiększamy plany tych dochodów m.in. o następujące pozycje: 

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID- 19 na wsparcie seniorów 

- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu  

- wprowadzone są dodatkowe dochody z tytułu dotacji na projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – „Pomorskie Dzieciom”, 

„Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób  

z niepełnosprawnością intelektualną”. 

Do budżetu wprowadzamy także zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych 

na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

w roku 2021. 

Wprowadzamy również dodatkowe dochody zrealizowane przez placówki 

pomocy społecznej. 

Po stronie wydatkowej, zwiększamy plan wydatków w Wydziale Rozwoju 

Społecznego w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty za wydawanie 

zezwoleń.  

Zwiększamy plan wydatków na realizację projektu „Pomorskie Dzieciom”,  

„Korpus Wsparcia Seniorów”, poprzez świadczenie usług wsparcia społecznego, 

psychologicznego, ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej oraz wsparcie  

w czynnościach życia społecznego. 

Zwiększamy plan wydatków w Wydziale Rozwoju Społecznego na realizację 

zadań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

dla osób wymagających wsparcia jednego lub kilku członków rodziny. 

Zwiększone są środki na działalność domu Pomocy Społecznej Polanki  

oraz na szkolenia instruktażowe dla pracowników DPS Ostoja. 

 

W odpowiedzi na pytania zadane Przed pana Piotra Gierszewskiego  

na posiedzeniu Komisji Edukacji wyjaśniam, iż ramach projektu „Gdański Model 

Dostępnej Szkoły”, szkolenia mają być skierowane do minimum 193 osób, 

przeznaczone dla rady pedagogicznej m.in. 
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w zakresie opracowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia  

i konstruowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego  

oraz organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przygotowanie 

nauczycieli do tworzenia przestrzeni, w której dzieci uczą się szacunku  

dla różnorodności ludzkiej poziomu sprawności, pakiet szkoleń dla intendentów 

dotyczących prawidłowego komponowania jadłospisu, procedury dotyczące 

prawidłowego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

oraz na wymogi dotyczące dostępności cyfrowej, informacyjnej dla osób 

odpowiedzialnych a utworzenie i publikowanie treści na stronach szkoły. 

W zakresie przesunięć środków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących 

środków na wynagrodzenia i pochodne, przesunięcie nie odbywa się kosztem 

rezygnacji z jakichkolwiek zadań, wynika z tego że w roku 2022 zostały 

wprowadzone dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych 

sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300ml, to pozwoliło  

na uwolnienie środków i przesunięcie na zwiększone wynagrodzenia.  

 

Pan Piotr Gierszewski- Członek Komisji 

Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytania, które zadałem na posiedzeniu Komisji 

Edukacji. 

 

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 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1330 

Pani Agnieszka Trojanowska – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 
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Dostosowujemy prognozę do zmian w zakresie budżetu i w załączniku nr 1,  

który prezentuje ogólne, podstawowe wartości budżetowe zwiększamy dochody 

o przeszło 89 mln złotych, wydatki zwiększamy o kwotę 57 mln złotych ale także 

obniżamy dług Gdańska na koniec roku o 33 mln złotych. 

W zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w przedsięwzięciu 

pod nazwą „Pomorskie Dzieciom”, zwiększamy limity wydatków w roku 

2022/2023. 

Kolejne przedsięwzięcia gdzie zwiększamy limit wydatków to: 

-  System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku Komponent Aktywnej 

Integracji,  

- Modernizacja Infrastruktury związana z realizacją polityki społecznej, wynika  

z konieczności wymiany węzła ciepłowniczego budynku Centrum Pracy 

Socjalnej nr 2 w Gdańsku oraz instalacji centralnego ogrzewania  

w pomieszczeniu kotłowni wraz z piecem olejowym w budynku przy ulicy 

Sitowie 49. 

Wszystkie pozostałe zmiany zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

 

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        

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zamiaru 

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku 

poprzez utworzenie jej filii przy ul. Związku Jaszczurczego 4 w Gdańsku – 

druk nr 1295.  

Pani Anna Przybyszewska – Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku 

Podjęcie tego projektu uchwały jest formalnością z uwagi na to,  

że w świetle przepisów prawa jest to  przekształcenie, a jest to konieczne 

ponieważ mamy duże problemy bieżące dzieci, młodzieży i ich rodziców  

i widzimy konieczność utworzenia filii, w której nie będą diagnozowane dzieci. 
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Będą tam przychodzić dzieci, którym potrzebna jest pomoc mediacyjna,   

jak również pomocy w tym zakresie dla ich rodziców.  

 

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 5 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty  

przez rolników  i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu 

określającego zasady prowadzenia handlu – druk nr 1328. 

Pan Łukasz Kłos Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Ustawa nakłada na gminę obowiązek, żeby taki punkt handlowy wyznaczyć.  

W Gdańsku działają cztery rynki, które są realizowane przez stowarzyszenia,  

w związku z czym osoby  sprzedające muszą płacić.  

Miejsce handlowe wyznaczone jest w zatoce postojowej przy ulicy Gościnnej  

w Gdańsku. Znajduje się poza terenem istniejących targowisk miejskich. 

Wskazana lokalizacja została wybrana ze względu na bliskie usytuowanie 

producentów branży rolno – spożywczej oraz dogodną komunikację zarówno  

dla rolników, jak i mieszkańców Gdańska.  

 

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. 
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PUNKT 6 

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 na rok 2022 – druk nr 1331. 

Pani Izabela Chorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Na podstawie analizy wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  w 2022 roku, planuje się zwiększenia dochodów  

w kwocie 500 000 złotych, które wprowadza się na rezerwę środków 

przeznaczonych na realizację  zadań z zakresu  profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień. 

W związku z wnioskiem Pomorskiego Centrum Toksykologii zwiększa się koszt 

świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy psychiatrów następujących 

programów: 

- Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków 

psychoaktywnych - legalnych środków zastępczych, leków używanych  

jako środki w Pomorskim Centrum Toksykologii 2021-2023 

-„Interwencyjny program psychoterapii motywacyjnej osób pijących ryzykownie, 

szkodliwie  lub uzależnionych od alkoholu, które ze względu na stan 

bezpośredniego zagrożenia życia wymagały  leczenia w regionalnym ośrodku  

toksykologicznym na lata 2021-2023”. 

 

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 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) 

na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021” – druk nr 1332.  



11 

 

Pani Izabela Chorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zmiana polega przede wszystkim na wydłużeniu realizacji programu do roku 

2025, jak również na zmianie szczepionki z czterowalentnej  na 9 - walentną,  

która miała być wykorzystana w tym programie. Zmiana wynika z tego powodu,  

że ta szczepionka według zapewnień producenta nie będzie dostępna na rynku 

europejskim, wywołuje to również konsekwencję finansową. W związku z tym 

zmienił się schemat tego programu, opiera się on o aktywność powiązaną  

z rokiem szkolnym. Założyliśmy, że w okresie wakacyjnym niewielka grupa 

rodziców decydowałaby się na rozpoczęcie czy zakończenie szczepienia. 

W gabinetach i przychodniach, które zostaną wyłonione w konkursie to zadanie 

byłoby realizowane. 

Od roku 2026 planowane jest również planowane objęcie takimi szczepieniami  

chłopców, co konsumowałoby w całości warunki gdańskiego programu.  

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Czy ta szczepionka będzie dostępna, ponieważ  termin jest przesuwany  

ze względu na jej brak i czy to, że zmieniamy rodzaj szczepionki nie powoduje,  

że musimy jeszcze raz poddać się ocenie Agencji Oceny technologii Medycznych 

i Taryfikacji.  

Pani Izabela Chorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Po ostatnich konsultacjach z Konsultantem Wojewódzkim w zakresie pediatrii, 

uzyskaliśmy zapewnienie od producenta, że takie szczepionki będą dostępne 

na potrzeby naszego programu. Natomiast tę zmianę szczepionki 

konsultowaliśmy, agencja nie wymaga w takiej sytuacji dodatkowego 

opiniowania. Pojawiły się również rekomendacje do takich programów 

samorządowych. 

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji 

Czy nie przedłuży to nam różnego rodzaju procedur ze szczepieniem ponieważ  

z tego co pamiętam w projekcie mamy od stycznia już rozpoczęcie szczepień.              

Pani Izabela Chorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku   

Do połowy września powinniśmy z rozstrzygnięciem konkursu zdążyć. 

Procedury administracyjne rozpisane są do września 2022 roku. 
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Głosów w dyskusji więcej 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 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń i nadania 

statutu  jednostce oraz upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum 

Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie  dodatków 

energetycznych oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska – druk nr 1326. 

Pani Edyta Zaleszczak – Dyks Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 

Proponujemy zmiany w uchwale i w statucie z uwagi na uaktualnienie zadań,  

które realizujemy. Od roku bieżącego nie realizujemy programu „Rodzina 500+”, 

który realizowaliśmy od kwietnia 2016 roku.  

Celem powołania Gdańskiego Centrum Świadczeń było utworzenie na terenie 

miasta Gdańska jednostki budżetowej odpowiedzialnej za kompleksową  obsługę 

mieszkańców Gdańska w zakresie świadczeń na rzecz dzieci, rodzin, osób 

niepełnosprawnych, uczniów w ramach zadań  zleconych z zakresu administracji 

rządowej, a także zadań własnych gminy. 

Zmiana  statutu wynika z konieczności uaktualnienia zakresu realizowanych 

przez Centrum zadań. Skreślono zadanie  dotyczące  realizacji świadczenia  

wychowawczego ponieważ od dnia 1 stycznia bieżącego roku postępowanie  

w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych . 

Przepisy znowelizowanej ustawy nałożyły na Gminę obowiązek weryfikacji 

dochodów najemców mieszkań komunalnych. Najemcy, którzy zawarli umowy 

najmu po 21 kwietnia 2019 roku mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości 

dochodów najemcy. 
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Dochód najemców jest ustalany na zasadach  określonych w ustawie o dodatkach 

mieszkaniowych, której realizacją zajmuje się Centrum.   

 

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 9 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska – druk nr 1325  

+ autopoprawka.  

Pani Edyta Zaleszczak – Dyks  Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 

Autopoprawka dotyczy korekty przywołanego przepisu z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, zabrakło tam wskazania punktu w ustępie.  

Zgodnie z ustawą  o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych  

na terenie  gminy, w którym określa w szczególności: 

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

- formy oraz tryb i sposób udzielania świadczeń  

Podjęcie nowej uchwały podyktowane jest potrzebą zweryfikowania 

dotychczasowego regulaminu. Uchwała uwzględnia zmiany wynikające  

z ustawy, zmiany siedziby Gdańskiego Centrum Świadczeń oraz konieczność 

dostosowania pomocy materialnej do zmieniających się potrzeb edukacyjnych 

uczniów. Wprowadzono również zmiany  dotyczące terminów udokumentowania  

wydatków poniesionych na cele edukacyjne, wysokości dochodu mającego 

wpływ na wysokość przyznanego stypendium, a także uproszczono formę 

regulaminu w celu zapewnienia  jego czytelności. 
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Regulamin będzie miał zastosowanie  przy ustalaniu prawa do pomocy 

materialnej od roku szkolnego 2022/2023. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa: 

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

- formy, w jakich udziela  się stypendium szkolnego 

- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie  

w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  

gdy rodzina jest niepełna  lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Stypendium szkolne  przyznawane jest na wniosek rodziców albo pełnoletniego 

ucznia, dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka  

rewalidacyjno – wychowawczego. 

Zasiłek szkolny może być przyznany  uczniowi znajdującemu się  w przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 

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 zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 10 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024 – druk 

nr 1335. 



15 

 

Pani Mirella Doszczak Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zmiana uchwały, którą proponujemy przewiduje wydłużenie okresu zwolnienia  

z czynszu najemców, którzy przyjęli ofertę najmu lokalu mieszkalnego w zamian 

za wykonanie remontu lokalu we własnym zakresie  i na własny koszt, z okresu 

12 miesięcy na 24 miesiące, aby przy rosnących cenach materiałów budowlanych  

i usług remontowych aby zachować dotychczasowy poziom rekompensaty   

dla najemców. 

Zwolnienie z czynszu ma motywować najemców  do wykonania remontu  

na własny koszt. 

  

Pani Emilia Lodzińska – Członek Komisji  

Bardzo dziękuję za tę zmianę. W imieniu wszystkich najemców, którzy korzystają 

z tego programu. Te postulaty pojawiały się, niestety z uwagi też na bardzo długie 

procedury, które wiążą się z remontem. Najemcy nie są w stanie w ciągu  

tych dwunastu miesięcy tego remontu wykonać. Jest to bardzo dobra zmiana.    

 

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 zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 11 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu 

lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego – 

druk nr 1336. 

  

Pani Mirella Doszczak Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zaistniała konieczność doprecyzowania spełnienia przesłanki zamieszkiwania  

z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Miasta Gdańska przez 

wychowanków pieczy zastępczej  w Gdańsku, którzy postanowienie Sądu zostali 

umieszczeni w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu lub kontynuują naukę 
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poza terenem Gminy Miasta Gdańska, jeżeli realizują  Indywidualny Program 

Usamodzielnienia zatwierdzony przez Gdańsk, w celu wyeliminowania 

wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się dotychczas podczas ubiegania 

się  przez tych wychowanków o pomoc mieszkaniową. 

Wydłużamy również okres zwolnienia z czynszu najemców, którzy przyjęli ofertę 

najmu lokalu mieszkalnego w zamian za wykonanie  remontu lokalu we własnym 

zakresie i na własny koszt z okresu 12 miesięcy na 24 miesiące,  

aby przy rosnących cenach materiałów budowlanych i usług remontowych 

zachować  dotychczasowy poziom rekompensaty dla najemców.  

Kolejną zmianą jest skreślenie przepisu stanowiącego, że zamiana lokali odbywa 

się za pośrednictwem Gdańskich Nieruchomości na podstawie zgody Prezydenta 

Miasta Gdańska. Od dnia 23 grudnia  2021 roku zadanie  to jest realizowane  

przez Urząd Miejski w Gdańsku. 

Zmianie ulegnie też krąg osób, którym przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego  

z zasoby TBS bez obowiązku wpłaty partycypacji. 

Dotychczas z takiego uprawnienia  korzystały osoby zamieszkujące  w budynkach 

podlegających wykwaterowaniu  pod inwestycje  miejskie z budynków o złym 

stanie technicznym i z budynków, których remont jest nieopłacalny. Zmiana  

ta ma na celu stworzenie  jednakowych warunków do otrzymania  lokalu 

zamiennego  na czas nieoznaczony  w zasobach TBS, jeśli zamiana lokalu 

następuje z inicjatywy Gminy Miasta Gdańska.  

 

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 zaopiniowała projekt uchwały. 

 

  

PUNKT 12 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku za 2021 rok. 

Pani Małgorzata Niemkiewicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku 
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Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie skierowane do mieszkanek  

i mieszkańców Gdańska: 

- świadczenie pracy socjalnej 

- animowanie społeczności lokalnej 

- rozwój wolontariatu 

- wsparcie psychologiczne 

- nieodpłatna pomoc prawna  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

- wsparcie w kryzysie  i  interwencja kryzysowa 

- mieszkania wspomagane/chronione – 46 mieszkań 

- osiedle Sitowie – 70 osób, usamodzielnienie 6 osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 1 samotnej matki z trójką dzieci 

 

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w zakresie wsparcie rodzin  

w ubóstwie: 

- wypłacanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz celowego 

- program rządowy „Posiłek w szkole”, to miejski program osłonowy, skierowany 

do osób z wysokością dochodu w przedziale 150 - 180% ustawowego kryterium 

dochodowego 

Wsparcie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób  

z zaburzeniami psychicznymi: 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  - 1647 osób 

- specjalistyczne usługi rehabilitacyjne – 35 osób 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 158 

osób 

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany w ramach Funduszu 

Solidarnościowego - 203 osoby 

-724  miejsca w 30 palcówkach dziennych 

- program „Opieka wytchnieniowa” w ramach Funduszu Solidarnościowego – 

pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, pobyt  

w ośrodkach wsparcia, pobyt całodobowy, poradnictwo specjalistyczne  

dla opiekunów osób z niepełnosprawnością 

- OzA – testowanie gdańskiego modelu wsparcia  dorosłych osób z autyzmem 

- program rządowy „Wspieraj Seniora” – wsparcie seniorów w wieku 70 lat  

i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w domu 

- domy pomocy społecznej   
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Działania Miejskiego  Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w zakresie wsparcia 

rodzin z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych:  

- asystent rodzinny – 369 rodzin, 739 dzieci i młodzieży , z których  146 w pieczy 

zastępczej, 174 rodziny objęte asystenturą decyzją sądu 

- 17 placówek wsparcia dziennego 

- kolonie letnie – 146 dzieci 

 

Działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych: 

- Gotowość Praca Samodzielność II – 115 uczestników kontynuowało udział  

w projekcie w 2021 roku, wraz z zakończeniem projektu osiągnięto wszystkie 

zakładane wartości wskaźników m.in. 224 osoby uzyskały kwalifikacje 

zawodowe, 128 osób otrzymało zatrudnienie lub rozpoczęło  pracę na własny 

rachunek 

- Cała Naprzód II – w roku 2021 do projektu zrekrutowano  24 osoby, 49 osób 

uzyskało kwalifikacje  zawodowe, a 37 osób podjęło zatrudnienie 

- Cała Naprzód III – wsparciem objęto 5 osób, uzyskały kwalifikacje zawodowe, 

3 osoby podjęły zatrudnienie  

- Centrum Integracji  Społecznej w Gdańsku – 91 uczestników, 21 uczestników 

zatrudnionych u pracodawcy bez zatrudnienia  wspieranego 

- Autobus SOS- średnio 56 osób dziennie 

- kontynuacja prowadzenia miejsc izolacyjno - kwarantannowych – 403 osoby 

- zapewnienie pobytu w noclegowni – 242 osoby, w schronisku 433 osoby 

- indywidualny program wychodzenia z bezdomności - 27 osób  

- 98 osób korzystało z mieszkań wspomaganych i ze wsparciem w ramach 

Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego 

 

Podejmowane działania dotyczące wsparcia osób uwikłanych w przemoc: 

- kontynuowano dostęp do  całodobowego numeru „Dom bez przemocy”,  

a także adres mail wsparcie@mopr.gda.pl 

- koordynacja procedury Niebieska Karta – wszczęto 584 procedury, zakończono 

257 procedur z powodu ustania przemocy w rodzinie, 187 z powodu 

rozstrzygnięcia  o braku zasadności podejmowania działań 

- zapewnienie schronienia z powodu przemocy w rodzinie – 86 osób 

- projekt „Kochaj nie krzywdź”- warsztaty, wsparcie dziecka i rodziny 

- poradnictwo kierowane do rodzin w zakresie kontroli zachowań – 166 

konsultacji, 40 osób 

-  kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie  - 31 osób 

mailto:wsparcie@mopr.gda.pl
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- specjalistyczne wsparcie  dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem – 81 

dzieci i młodzieży, 81 rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

- Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 

286 osób, 201 konsultacji indywidualnych 

- Program psychologiczno- terapeutyczny – 10 osób zaprzestało lub ograniczyło 

negatywne zachowania 

 

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w zakresie wsparcia  dzieci 

czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej: 

- 871 dzieci w pieczy, w tym 605 dzieci w pieczy rodzinnej oraz 266 dzieci  

w pieczy instytucjonalnej 

- 55% dzieci w przebywa w pieczy powyżej trzech lat 

- najczęstszymi przyczynami umieszczania dzieci w pieczy były bezradność  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i uzależnienia rodziców 

- 297 nowych dzieci w pieczy 

 

Potrzeby/wyzwania w zakresie pomocy społecznej: 

- zapewnienie adekwatnego wsparcia wszystkim osobom wymagającym pomocy 

w obliczu nowych zjawisk i zagrożeń  

- wzmocnienie animacji lokalnej i  umożliwienie prowadzenia działań  

w dzielnicach Gdańska 

- wzmocnienie wsparcia w środowisku seniorów w formie zwiększonej liczby 

posiłków dowożonych i usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

- wzmocnienie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 

- pozyskanie finansowania  z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

na utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób ze spektrum 

autyzmu. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za przedstawienie sprawozdania  

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku za 2021 rok. 

 

 

PUNKT 13 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie  było spraw wniesionych, wolnych wniosków, korespondencji. 
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Na koniec odczytana została lista obecności radnych. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji podziękowała za uczestnictwo 

w posiedzeniu komisji i zamknęła obrady. 

 

 

 

Przewodnicząca  

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

 

/-/ Beata Dunajewska 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska  

 

 

 

       

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


