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Protokół Nr 39-3/2022 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło  się w dniu 29 marca 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  

i stwierdziła quorum. Poinformowała, że projekt porządku został wysłany  

do radnych drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca poinformowała, iż po sporządzeniu porządku posiedzenia 

skierowane do  komisji zostały dodatkowo dwa projekty uchwał i zaproponowała  

wprowadzenie ich do: 

 

PUNKT 2A 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia ograniczeń 

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży dla  jednostki pomocniczej 

Śródmieście w mieście Gdańsku – druk – 1240. 

PUNKT 2B 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa – druk nr 1241 +autopoprawka. 

Przewodnicząca komisji zaproponowała również zdjęcie z porządku posiedzenia 

komisji punktu 23: 

Propozycja kampanii społecznej przeciwko uzależnieniom od alkoholu  

oraz narkotyków. Podsumowanie działań w zakresie  profilaktyki uzależnień  

w 2021 roku.  

Temat zostanie wprowadzony na posiedzenie Komisji w kwietniu 2022 roku. 

 

Komisja 7 głosami „za” – jednogłośnie, przyjęła zaproponowane zmiany. 
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Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok - 

druk 1235.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska - druk 1236. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

    2A. Opiniowanie projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie     

wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

dla  jednostki pomocniczej Śródmieście w mieście Gdańsku – druk – 1240. 

2B. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie      

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa – druk nr 1241 +autopoprawka. 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

uchwalenia  miejskiego programu promocji zatrudnienia   

oraz aktywizacji  lokalnego rynku pracy na 2022 rok – druk nr 1176. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2022 – druk nr 1204. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  zmieniającej 

uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy 

zastępczej na terenie Miasta Gdańska – druk nr 1205. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

określenia Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej nr 6 przy ul. Lenartowicza 21 w Gdańsku wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku – druk nr 

1208. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1  

w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1 w Gdańsku – druk nr 1210.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3  

w Gdańsku przy ul. Wałowej 21 w Gdańsku – druk nr 1211. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4  

w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku – druk nr 1215. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przekształcenia   Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5  

w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Związku 

Jaszczurczego 4 w Gdańsku na ul. Wadowicką 5 w Gdańsku druk nr – 

1212. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

Nr 7 w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Traugutta 82  

w Gdańsku na ul. Białą 1b w Gdańsku- druk nr 1213.    

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

12. 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 1214. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

13. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie 

dotacji celowej na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia 

medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie 

Miasta Gdańska, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd 

Województwa Pomorskiego – druk nr 1216.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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14. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 

”Żagielek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania  

jej statutu – druk  nr 1221. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

15. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  zmieniającej 

uchwałę w sprawie  utworzenia Żłobka  Nr 13 „Skarbek” wchodzącego 

w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta 

Gdańska i nadania mu statutu – druk nr 1222. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

16. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – 

jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych 

wchodzących w skład Zespołu – druk nr 1223. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

17. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 

„Bursztynek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16  

i nadania jej statutu – druk nr 1224. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

18. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek  Nr 10 

„Dzwoneczek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i 

nadania jej statutu- druk nr 1225. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

19. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku – druk 

nr 1228. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

20. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń  

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej – druk nr 1232. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 



5 
 

21. Opiniowanie projektu uchwały 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 1238. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

22. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego Ramowego Gminnego programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2022-2025- druk nr 

1237. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

23. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok - druk 1235.  

Pani Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. w druku ujęte są zmiany,  

które dotyczą zakresu działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, 

wprowadzenia dochodów, które wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 

19 i są przeznaczone na działania zabezpieczające mieszkańców i personel 

domów pomocy społecznej przed zakażeniem oraz na zadanie „Gmina na medal”, 

w celu rozszerzenia działań na rzecz mieszkańców przed zakażeniem Covid – 19 

w kwocie 329 000 złotych. 

Dokonuje się korekty dochodów, która dotyczy trzech zadań dofinansowanych  

ze środków unijnych:   

- system aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdańsku  

- pracownicy 30+, program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru 

metropolitalnego   

- gdański model wsparcia osób dorosłych z autyzmem, korekta dochodów wynika 

z faktu, że były one zaplanowane w roku 2022, natomiast wpłynęły pod koniec 

grudnia 2021 roku. 

Wprowadza się do budżetu środki, które stanowią nadwyżkę z rozliczenia 

Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i środki są przeznaczone na wydatki bieżące. 
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Zwiększa się środki na Program Wsparcia Prokreacji dla Mieszkańców Gdańska 

w latach 2017-2025 i są one przeznaczone na zwiększenie budżetu w zakresie 

modułu medycznego. 

Dokonuje się przeniesień między działami na : 

- dodatkowe środki  na wynagrodzenia dla pracowników żłobków  

- diagnozę i kompleksowe wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej  

- działania informacyjno – edukacyjne, a także na współpracę z partnerami 

rozwoju społecznego  

-organizację konkursów organizacji pozarządowych „ Gdański Fundusz 

Tolerancji”. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Proszę o uzupełnienie  informacji związanej z Programem Wsparcia Prokreacji  

dla Mieszkańców Gdańska oraz czy został rozstrzygnięty konkurs na model 

psychologiczny. 

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku   

W kwocie 1000 900 000 zł, jest to zwiększenie środków na moduł medyczny,  

z czego 300 000zł to zwiększenie wartości dofinansowania do jednej procedury, 

600 000zł to jest dodatkowe 100 procedur. 

Zakres modułu wspierającego, zdrowie psychiczne w ramach tego programu,  

to zadanie jest realizowane od roku 2021/22/23 – konkurs jest rozstrzygnięty  

i proponujemy zwiększenie kwoty o 70 000 złotych. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 
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PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska - druk 1236. 

Pani Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. druk ten przede wszystkim  

nawiązuje do zmian, które wcześniej omawiałam. Projekt dotyczy również zmian 

dochodów bieżących i majątkowych, które są przeznaczone dla zadań dla których 

prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

                    

PUNKT 2A 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

dla  jednostki pomocniczej Śródmieście w mieście Gdańsku – druk – 1240. 

Pan Łukasz Kłos Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Przygotowany został projekt uchwały ograniczającej sprzedaż w Śródmieściu 

alkoholu w godzinach od 23.00 do 6.00.  

Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Rady Dzielnicy Śródmieście  

oraz Dowódcy Garnizonu Gdańsk a także Gminnej  Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji 

Wieloletniego  ramowego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
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Projekt, który zakłada ograniczanie dostępu do alkoholu jest spójny z ustawą  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to też część 

pakietu działań na rzecz mieszkańców Śródmieścia. W ramach tego pakietu 

również będą mieli Państwo głosować nad uchwałą antyhałasową. Ponadto 

pracujemy z klubami muzycznymi  na rzecz wypracowania standardów działania 

w okresie letnim i z Policją oraz Strażą Miejską, jeśli chodzi o zintensyfikowanie 

działań służb. Zapytaliśmy mieszkańców Śródmieścia, co sądzą na temat  

tej zmiany, przeprowadzony został sondaż na próbie 500 mieszkańców 

Śródmieścia: 

- 70% mieszkańców Głównego i Starego Miasta skarży się na zakłócenia ciszy 

nocnej 

- 78% Głównego i Starego Miasta uważa, że głównym problemem jest głośne 

zachowanie się osób gromadzących i spożywających alkohol w przestrzeni 

publicznej. 

Z danych, które mamy od innych miast takie działanie, które powoduje 

ograniczenie sprzedaży, zdaniem policji ogranicza liczbę interwencji w nocy – 

nawet do 25%.   

Osoby zainteresowane wprowadzeniem zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 

w sklepach na terenie Śródmieścia w godzinach nocnych: 

- Stare i Młode Miasto – 50% 

- Główne Miasto - 59% 

- Dolne Miasto 47% 

Zdaniem mieszkańców zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych  

w sklepach na terenie Śródmieścia wpłynie na: 

- mniejszą uciążliwość w godzinach nocnych  

- poprawę czystości i porządku w dzielnicy  

- poprawę wizerunku dzielnicy  

- poprawę komfortu mieszkania w Śródmieściu  

- poprawę bezpieczeństwa dzielnicy 
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Uchwałę chcielibyśmy podjąć na okres jednego roku i wówczas jeśli Państwo 

wyrażą zgodę przeprowadzimy ponownie badania i będziemy decydować 

 czy ją rozszerzać na inne dzielnice, czy zmienić godzinę ograniczania.  

 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Nie ukrywam, że mam mieszane uczucia jeśli chodzi o ten projekt uchwały. 

Rozumiem, że godzina 23.00 to jest pilotaż. Jeżeli to się sprawdzi, mieszkańcy 

będą czuli się bezpiecznie, chociaż w jednym miejscu będzie to sukces. Natomiast 

czy będzie to mocno oddziaływać na przedsiębiorców – mam nadzieję że nie. 

Natomiast myślałam, że będzie to godzina 22.00 a jest 23.00. Myślę że może  

to zmienić sytuację mieszkańców, którzy narzekają na spożywanie alkoholu  

w przestrzeni publicznej w szczególności w sezonie letnim.    

Pan Łukasz Kłos Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Liczymy na to, że mieszkańcy zrozumieją to ograniczenie jako działanie  

na ich korzyść. Liczę również na to, że wpłynie to pozytywnie na wizerunek  

i poczucie przede wszystkim bezpieczeństwa i estetykę i zobaczymy jaki będzie 

ten odbiór społeczny. 

 

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, 6 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 
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PUNKT 2B       

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zakresu 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa – druk nr 1241 +autopoprawka. 

Pani Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku   

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. Miasto Gdańsk z własnej 

inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc 

obywatelom Ukrainy polegającą na: 

1. Organizacji i prowadzeniu interwencyjnych działań pomocowych,  

w tym dotyczących wsparcia rzeczowego 

2. Koordynacji działań  sieci wolontariackiej na rzecz obywateli Ukrainy 

3. Organizacji i udzielaniu interwencyjnego  poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, zawodowego i socjalnego 

4. Organizacji zajęć z języka polskiego 

5. Zapewnieniu interwencyjnych tłumaczeń 

6. Organizacji krótkoterminowej opieki nad dziećmi 

7. Organizacji działań z zakresu integracji w społeczności lokalnej 

8. Wsparciu działań na rzecz zdrowia publicznego 

9. Prowadzeniu działań informacyjnych, dotyczących pomocy oferowanej 

obywatelom Ukrainy 

10. Doraźnej pomocy przedmedycznej 

11. Dopłacie do pomocy realizowanej jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej w zakresie zakwaterowania i całodziennego 

wyżywienia w obiektach, w których świadczone  są odpłatnie usługi 

noclegowe. Dofinansowanie nie przekroczy 20% otrzymanych środków  

od Wojewody Pomorskiego. 

Autopoprawka dotyczy § 4, który otrzymuje nowe brzmienie: 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2022 roku i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego”. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji  

Bardzo dziękuję za przygotowanie tego projektu uchwały w tak krótkim czasie. 

Liczę na to, że te wszystkie działania, które rozpoczynamy  pozwolą tym osobom 

zapomnieć o traumie, którą przeżyli w swoim kraju. Mam nadzieję, że te pokłady 

dobra, które pokazaliśmy na początku będą z nas emanowały aż do końca.  
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Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji 

Dziękuję za przygotowanie projektu uchwały, jest on słuszny. Czy może 

przybliżyć Pani temat związany nie tylko z organizacją ale również z finansami.   

Pani Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku   

Jeśli chodzi o dziesięć pierwszych punktów z zakresu proponowanego wsparcia, 

to opieramy się przede wszystkim o budżet, który mamy na współpracę  

z organizacjami pozarządowymi i na ten moment jest to kwota około 500 000 

złotych, które chcielibyśmy w przyspieszonym trybie uruchomić na udzielanie 

działań interwencyjnych. Pomoc którą przyjmujemy w uchwale określamy  

do 30 czerwca, dlatego że też chcemy na bieżąco weryfikować zarówno sytuacje  

jak i potrzeby i w razie konieczności będziemy wracać z kolejną propozycją 

zakresu w kolejnej uchwale. Natomiast punkt 11 dotyczy dopłaty do noclegów  

i wyżywienia, środki są zabezpieczone w rezerwie na zarządzanie kryzysowe.  

Nie wykluczamy przekazywania środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł.  

 

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 wraz z autopoprawką. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia  

miejskiego programu promocji zatrudnienia  oraz aktywizacji  lokalnego 

rynku pracy na 2022 rok – druk nr 1176. 

Pan Roland Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy 

W związku z zakończeniem realizacji „Miejskiego Programu Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2020-2021” zaistniała 

koniczność przygotowania nowego dokumentu pod nazwą „ Miejski Program 

Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2022 rok”. 
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Biorąc pod uwagę zarysowane części Programu problemy, zjawiska i tendencje, 

zakres zadań wynikający z przepisów prawa, polityka  zatrudnienia w Gdańsku 

będzie nakierowana na realizację celów: 

1. Zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców oraz wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości. 

2. Aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych 

pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

3. Pomoc mieszkańcom w wyborze szkoły, kierunków studiów, miejsca 

pracy, dalszego rozwoju zawodowego oraz pomoc w zatrudnieniu  osobom 

bezrobotnym poszukującym pracy.   

4. Wspieranie pracodawców zatrudniających cudzoziemców  podejmujących 

pracę w Gdańsku. 

5. Pomoc mieszkańcom w dostępie do usług rynku pracy. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Gdyby sprawdził się scenariusz negatywny w sensie, że byłoby dożo więcej  osób 

z wschodniej granicy, czy ten projekt jesteśmy w stanie na tyle zmodyfikować, 

żeby rzeczywiście móc włączyć bardziej aktywnie te osoby, które dzisiaj będą 

poszukiwać pracy, kobiety które przebywają z dziećmi na Wybrzeżu? 

 

Pan Roland Budnik Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy 

Stopa bezrobocia w Gdańsku na koniec lutego wynosi 2,9% i rzeczywiście  

jest duże zapotrzebowanie na pracowników w mieście już od kilku lat. W pewnym 

sensie cieszymy się z napływu nowych pracowników. Mamy do czynienia 

głównie z kobietami. Jest dużo więcej środków finansowych niż w roku ubiegłym. 

Gdyby te potrzeby zostały zwiększone, to Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej już zapewniło nas, że możemy występować o tzw. Rezerwę Ministra. 

Osobiście na razie takiej potrzeby nie widzę, mamy wszystko pod kontrolą.  

Nie wykluczam, że za kilka miesięcy ta sytuacja może ulec zmianie.  

Są mechanizmy które spowodują, że tych środków będziemy mieli więcej  

i będziemy mogli przeznaczyć je na aktywizację. 

 

Głosów w dyskusji więcej 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 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia 

programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – druk nr 

1204. 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. celem Programu osłonowego 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie wsparcia seniorom  

w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wsparcia  społecznego, 

psychologicznego, ułatwienia dostępności do opieki zdrowotnej oraz wsparcia  

w czynnościach dnia codziennego. Program osłonowy jest elementem polityki  

społecznej miasta w zakresie  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

seniorów poprzez umożliwienie kontaktów  społecznych i dostępu do usług 

wsparcia. 

W ramach programu udziela się wsparcia  osobom zgłaszającym się zarówno 

przez ogólnopolską infolinię, jak również  bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie  lub podmiotu współpracującego w ramach programu. 

Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W realizację 

zadania, do współpracy z MOPR zostaną zaangażowane organizacje 

pozarządowe, którym zostanie zlecona usługa wsparcia. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Jest to bardzo potrzebny program, szczególnie z pomocy psychologicznej  

ale każda pomoc ma duże znaczenie.   

 

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 5  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  zmieniającej uchwałę 

w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie 

Miasta Gdańska – druk nr 1205. 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. podwyższony zostanie  dodatek 

na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka do kwoty 200 złotych. 

Dodatek ten przysługuje rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka  na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  

lub orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym  

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Służy on pokryciu 

zwiększonych kosztów utrzymania dziecka i ma umożliwić rodzinie zastępczej 

pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego  

się wskazanym orzeczeniem. Od 1 stycznia 2019 roku wysokość tej pomocy 

wynosi 400 złotych miesięcznie. Środki na ten cel są zabezpieczone w planie 

finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

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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Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Proponuję aby jednocześnie, w pierwszej kolejności, omówione zostały  

następujące projekty uchwał: 

PUNKT 6 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 przy ul. 

Lenartowicza 21 w Gdańsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku – druk nr 1208. 

PUNKT 7 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1  

w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1 w Gdańsku – druk nr 1210.  

PUNKT 8 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3  

w Gdańsku przy ul. Wałowej 21 w Gdańsku – druk nr 1211. 

PUNKT 9 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4  

w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku – druk nr 1215. 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

Zreferował w/ projekty uchwał, powiedział m.in. w tym wypadku mówimy  

o określeniu w aktach założycielskich poszczególnych poradni, obwodów, 

wykazu ulic, które do danej poradni są przypisane. Jest to uporządkowany proces, 

wyraźne wskazanie jaka część miasta przypisana jest do danej poradni. Ułatwia 

nam to funkcjonowanie w przyszłości, pojawianie się kolejnych placówek 

niepublicznych nie będzie już wzbudzało wątpliwości, do jakiej poradni placówka 

jest przypisana. W przypadku tych projektów uchwał, mowa jest wyłącznie  

o ustanowieniu aktu założycielskiego z wykazem tych ulic.  

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji zaproponowała przegłosowanie 

poszczególnych  projektów uchwał.      

 

 



16 
 

PUNKT 6 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 przy ul. 

Lenartowicza 21 w Gdańsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku – druk nr 1208. 

 

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 Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1  

w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1 w Gdańsku – druk nr 1210.  

 

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 Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3  

w Gdańsku przy ul. Wałowej 21 w Gdańsku – druk nr 1211. 

 

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 9 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Aktu 

Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4  

w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku – druk nr 1215. 

 

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. 

  

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Zaproponowała aby omówione zostały  jednocześnie następujące projekty 

uchwał: 

 

PUNKT 10 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przekształcenia   Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5  

w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Związku Jaszczurczego 4  

w Gdańsku na ul. Wadowicką 5 w Gdańsku druk nr – 1212. 

 

PUNKT 11 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

Nr 7 w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Traugutta 82  

w Gdańsku na ul. Białą 1b w Gdańsku- druk nr 1213.    

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

Jest tylko jedna zmiana, akt założycielski, o którym mówiłem wcześniej zawiera 

również domknięcie procesu zmiany lokalizacji. Zgodnie z prawem oświatowym 

musi być podjęta uchwała sankcjonująca te zmiany, ostatecznie siedziby  

dla każdej z tych placówek. 

W każdym przypadku opinia Kuratora Oświaty była pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było. 



18 
 

PUNKT 10 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5  

w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Związku Jaszczurczego 4  

w Gdańsku na ul. Wadowicką 5 w Gdańsku druk nr – 1212. 

 

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 11 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

Nr 7 w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Traugutta 82  

w Gdańsku na ul. Białą 1b w Gdańsku- druk nr 1213.    

 

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 12 

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 1214. 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku  
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Mając na uwadze  rosnące zapotrzebowanie na porady i konsultacje w dziedzinie 

mediacji, filia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 będzie oferować 

kompleksowe wsparcie dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z placówek 

oświatowych Miasta Gdańska . W celu oddzielenia od innych działań statutowych 

poradni, jak: diagnozowanie i orzecznictwo wyodrębniono filię Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w innej lokalizacji. 

 

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 13 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej na 

zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów 

leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których 

podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego – druk nr 

1216.  

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Uchwała jest wynikiem wieloletniego porozumienia z Marszałkiem 

Województwa Pomorskiego. Gdańsk nie jest organem założycielskim dla szpitali 

i innych podmiotów leczniczych położonych w mieście, w związku z tym 

wspieramy jakość leczenia w taki sposób jaki jest zaproponowany. Wcześniej 

było to kupowanie sprzętu konkretnie wymienionego przez miasto.  

Proponujemy udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu  

w wysokości 1.500.000,0 złotych, jest to taka sama kwota jak w roku ubiegłym. 

 

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. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Zaproponowała aby, omówione zostały jednocześnie następujące projekty 

uchwał: 

 

PUNKT 14 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 ”Żagielek”  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania  

jej statutu – druk  nr 1221. 

 

PUNKT 15 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  zmieniającej uchwałę 

w sprawie  utworzenia Żłobka  Nr 13 „Skarbek” wchodzącego w skład 

Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska  

i nadania mu statutu – druk nr 1222. 

 

PUNKT 16 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki 

budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących  

w skład Zespołu – druk nr 1223. 

 

PUNKT 17 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 „Bursztynek”  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu – druk 

nr 1224. 
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PUNKT 18 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek  Nr 10 „Dzwoneczek”  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu- 

druk nr 1225. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Część placówek funkcjonujących w ramach Gdańskiego Zespołu Żłobków 

posiada odrębne statuty, część funkcjonuje w ramach jednej uchwały. Stąd każda 

zmiana dotycząca wszystkich jednostek wchodzących w skład Gdańskiego 

Zespołu Żłobków wymaga podjęcia tylu niemal identycznych uchwał. Zmiana 

dotyczy wszystkich jednostek, jest to zmiana bardzo techniczna, proces 

przyjmowania dzieci do żłobka. Do tej pory wymagane było bardzo formalne 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do objęcia dziecka opieką 

żłobkową. 

Wychodząc naprzeciw zarówno temu, co mówili sami rodzice jak i środowiska 

medyczne, wykorzystujemy zapis ustawy, która jest nie jednoznaczna i mówi  

że można mieć zaświadczenie lub oświadczenie rodzica i w tej chwili skupiamy 

się na oświadczeniu rodzica. Oczywiście w przypadku stwierdzenia jakiś 

nieprawidłowości może być tak, że ta konsultacja lekarska będzie na dalszym 

etapie funkcjonowania dziecka konieczna. 

 

Głosów w dyskusji nie było.             

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji zaproponowała przegłosowanie 

poszczególnych  projektów uchwał.      

 

PUNKT 14 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 ”Żagielek” z 

siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania  

jej statutu – druk  nr 1221. 

 

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 15 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  zmieniającej uchwałę 

w sprawie  utworzenia Żłobka  Nr 13 „Skarbek” wchodzącego w skład 

Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska i 

nadania mu statutu – druk nr 1222. 

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 16 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki 

budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących  

w skład Zespołu – druk nr 1223. 

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 17 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 „Bursztynek”  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu – druk 

nr 1224. 

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 18 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek  Nr 10 „Dzwoneczek”  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu- 

druk nr 1225. 

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 19  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku – druk nr 1228. 

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 

W każdym roku rośnie kwota jaką Miasto Gdańsk otrzymuje na ten cel.  

W tym roku przeznaczono 11 652 201 złotych, z czego 10% jest w dyspozycji 

Gdańskiego Urzędu Pracy. Są to przede wszystkim zadania związane  

z aktywizacją zawodową osób mieszkających w Gdańsku, w ramach tego 750 000 

złotych przeznacza się na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie 

stanowisk pracy, jest to projekt dotyczący umożliwiania zatrudniania osób 

istniejących w przedsiębiorstwach o wyposażenie przede wszystkim w sprzęt 

elektroniczny – 280 000 złotych.   

Podział środków opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada 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. 
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PUNKT 20  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń  

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – 

druk nr 1232. 

Pani Edyta Zaleszczak – Dyks - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń 

Projekt uchwały zakłada upoważnienie Dyrektora Gdańskiego Centrum 

Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej, dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli 

na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. 

Świadczenie jest przyznawane  na podstawie  wniosku, za okres faktycznego 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 

maksymalnej 40 zł na osobę dziennie. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą wojewody, okres wypłaty świadczenia może zostać 

przedłużony na okres powyżej 60 dni. 

 

Głosów 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 21 

Opiniowanie projektu uchwały 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 1238. 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

Chciałabym omówić jednocześnie również punkt 22 ponieważ zmiana dotyczy 

również Wieloletniego programu,  czyli: 
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PUNKT 22 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego Ramowego Gminnego programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2022-2025- druk nr 1237. 

W uchwale rocznej ujęto również zwiększenie środków finansowych 

pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych, które nie zostały 

wykorzystane w roku poprzednim i zostały wprowadzone do tegorocznego 

programu. 

Poza połączeniem programu profilaktyki alkoholowej z profilaktyką 

narkotykową już ustawowo, dodatkowo ustawodawca wpisał do programów  

jako możliwe zadanie kwestie zagadnień uzależnień behawioralne ale tylko  

w trzech zakresach: 

- w zakresie informacji o terapii dotyczącej uzależnień behawioralnych, szkoleń 

na ten temat i edukacji, natomiast sama terapia jest cały czas w programie 

odrębnym. 

W związku z tym zostały wprowadzone zmiany wynikające z wprowadzonej 

nowej ustawy, następnie ukazała się jeszcze jedna nowelizacja,  

która wprowadziła możliwość finansowania ze środków ze sprzedaży napojów 

alkoholowych klubów integracji społecznej.  

Te wszystkie zmiany są uwzględnione w proponowanych Państwu uchwałach. 

Dodatkowo w programie rocznym, część zadań nie miała dofinansowania  

ze względu na kwotę, którą wówczas dysponowaliśmy. 

W tej chwili te wszystkie zadania, które zostały wpisane do programu, zostały 

wprowadzone już z kwotami do budżetu. Dodatkowo w przypadku niektórych 

zadań zwiększono wartość przeznaczonych na niektóre zadania środków  

oraz wpisano zgłoszone przez różne podmioty, które działają w obszarze 

profilaktyki uzależnień nowe zadania m.in. dotyczące profilaktyki uniwersalnej                    

 

 

PUNKT 21 

Opiniowanie projektu uchwały 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 1238. 
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Głosów dyskusji nie było.  

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji zaproponowała przegłosowanie 

poszczególnych  projektów uchwał.      

 

 

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 22 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego Ramowego Gminnego programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2022-2025- druk nr 1237. 

 

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 23 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek Komisji 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji prosiłem Pana Dyrektora Grzegorza 

Krygera aby poprosił Panią Prezydent Monikę Chabior lub Pana Dyrektora 

Grzegorza Szczukę  żeby na dzisiejszym posiedzeniu komisji byli obecni.   

Jest Pani Dyrektor Izabela Chorzelska, chciałbym przekazać jedną kwestię, 

osobiście będę interweniował podczas sesji Rady Miasta Gdańska. 

Ponad rok temu na posiedzeniu komisji pojawiły się kwestie zwolnienia 

Przewodniczącej Związku Zawodowego „Solidarność” z pracy. Prosiłem  

o interwencję w tej sprawie. 
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Pani Prezydent rozpoczynała swoją pracę, zobowiązała się że osobiście się sprawą 

zajmie. Sprawa toczy się do dnia dzisiejszego. W imieniu radnych zostałem 

poproszony  w charakterze świadka. W związku z tym, że podjąłem się wówczas 

interwencji, pomocy w jakimś zakończeniu konfliktu albo przynajmniej 

przyjrzeniu się sprawie i po ogólnym stwierdzeniu, Pan dyrektor podejmując 

decyzję o zwolnieniu Przewodniczącej Związku Zawodowego, bierze na siebie 

pełną odpowiedzialność za tę decyzję. Oczywiście z punktu widzenia prawnego 

tak jest ale czy z punktu widzenia organu prowadzącego zrobiliśmy wszystko, 

żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Mam nadzieję, że Pani wygra ten proces  

i mam nadzieję, że Miasto wówczas wyciągnie konsekwencje daleko idące  

w stosunku do dyrektora, który ten proces przegra dlatego, że jeżeli nie zrobiliśmy 

wszystkiego żeby do tego konfliktu nie doprowadzić albo sprawdzić  

czy jest rzeczywiście zasadność zwolnienia szefa Związku, to ponosimy 

konsekwencje jako również Ci, którzy do tego się przyczynili. 

Podobna sytuacja ma miejsce teraz, w Pogotowiu Opiekuńczo – Wychowawczym 

przy ulicy Sobieskiego, byliśmy pod wielkim wrażeniem tego ośrodka, nie ma już 

dyrektora, który był tam przez wiele lat. Do dzisiejszego dnia nie ma tam 

dyrektora, jest pełniącym obowiązki dyrektora. 

Kiedy Miasto rozpocznie skuteczną procedurę powołania dyrektora do ośrodka, 

który miał być naszą próbą. Powstał tam również związek zawodowy, do tej pory 

bardzo dobrą oceną pracy wychowawca stworzył związek zawodowy, jest  jego 

przewodniczącym, nagle dostaje propozycję zwolnienia z pracy przez pełniącą 

obowiązku Panią Dyrektor. Miasto było poproszone przez związki zawodowe  

na samym początku tej propozycji, żeby włączyć się i dowiedzieć się co się dzieje 

w tej placówce, że nagle powstanie związku zawodowego burzy nam jakikolwiek 

ład. Na dzień dzisiejszy związki zawodowe nie otrzymały odpowiedzi, pojawia 

się propozycja zwolnienia przewodniczącego związku zawodowego  

z tej placówki. Jeszcze można sprawdzić zasadność próby zwolnienia 

przewodniczącego związku i proszę o interwencję. Jeżeli są zarzuty, to należy 

bezwzględnie interweniować. Zakończmy kwestię tego pogotowia, cieszmy się, 

że mamy fantastyczną placówkę. 

 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Odnosząc się do Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, rozliczenie  

tego procesu inwestycyjnego było poza Wydziałem Rozwoju Społecznego,  

także do tego wątku nie mogę się odnieść.  
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Do prasy przesłana została informacja o sprostowanie tego artykułu ze względu  

na bardzo duże nieścisłości, które zostały umieszczone. Między innymi jedną  

z nieścisłości było, że konkurs na dyrektora jest rozstrzygany w ciągu trzech dni. 

Dodatkowo nie jest też prawdą, że nie została udzielona związkom zawodowym 

odpowiedź. Według mojej wiedzy w dniu 3 marca po podpisaniu przez Panią 

Prezydent Monikę Chabior została wysłana odpowiedź. 

Według mojej wiedzy pełniący obowiązki dyrektora powołała zespół dotyczący 

zweryfikowania czy doszło do sytuacji mobbingowej, czy ze względu  

na zgłoszenie dokonane przez pracowników. Jedną ze stron tego konfliktu jest 

przewodniczący, o którym Pan też wspomniał. Nie znam ustaleń, bo zespół został 

powołany przez dyrektora, natomiast nie wpłynęły żadne skargi na dyrektora  

do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W związku z tym wydaje mi się, że bardzo 

dużo jest słów natomiast treść jest gdzieś skumulowana w postaci jednej osoby, 

która zachowuje się nie tak jak byśmy tego oczekiwali, próbuje wciągnąć różne 

osoby wewnątrz albo z zewnątrz. To nie jest jedyny związek  zawodowy,  

który działa na terenie Pogotowia Opiekuńczego a z informacji od związkowców 

zrzeszonych w tej drugiej grupie ocena działań Przewodniczącego Związku  

nie jest najlepsza. 

Skoro Podjął Pan decyzję o rozmowie z Panią Prezydent Moniką Chabior  

oraz z Panem Dyrektorem Grzegorzem Szczuką, to już zostawiam to do Pana 

dalszej rozmowy. 

 

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji  

Dostałem informację między innymi od Przewodniczącej Związku Zawodowego 

„Solidarność”, która informowała mnie, iż była skarga na działania Pani pełniącej  

obowiązki dyrektora, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Tam również proszono 

żeby podjąć jakieś działania naprawcze. Związek Zawodowy nie sugeruje 

rozwiązań natomiast o to prosiłem rok temu.  Nie zrobiliśmy zbyt wiele,  

żeby tego uniknąć, proszę aaby Miasto włączyło się w całą sprawę. 

 

Nie było więcej 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. 
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Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

 

/-/ Beata Dunajewska  
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Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

                                    

                                  


