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Protokół Nr 43-7/2022 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 23 sierpnia  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. 

Pan 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, skierowane zostały dodatkowo dwa projekty uchwał, zaproponowała 

wprowadzenie ich w punktach: 

 

PUNKT 5 

Opiniowanie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie  zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1366. 

 

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 nr1363. 

 

Komisja 7 głosami „za’, jednogłośnie przyjęła zaproponowane zamiany. 

W związku z powyższym komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok - 

druk nr 1362 +autopoprawka. 

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

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1361+ autopoprawka. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska uchylającej 

uchwałę w sprawie Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1  

w Gdańsku – druk nr 1348. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska uchwałę  

w sprawie Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1  

w Gdańsku – druk nr 1349. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

 

5. Opiniowanie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska w sprawie  zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1366. 

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 nr1363. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

 

7. Opiniowanie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska w sprawie  zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1366. 

       Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

8. Wnioski Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do budżetu Miasta 

Gdańska na rok 2023. 

 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok - druk nr 1362 

+ autopoprawka  

Pani Agnieszka Trojanowska Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

W zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, po stronie 

dochodowej mamy następujące zmiany: 

- zwiększamy dochody z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania Covid, 

przeznaczone zostaną na działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców  

i personelu Domu Pomocy Społecznej   

- zwiększamy dochody z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu  

Mamy zwiększenia planów wydatków w Wydziale Rozwoju Społecznego, 

wynikających z przeniesień z innych jednostek lub działów. 

Autopoprawka wynikała z tego, że były podejmowane zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdańska, które zmieniały wysokość dochodów w związku ze zmianą 

wysokości dotacji oraz zmieniały również wysokość wydatków m.in. w związku 

z uruchomieniem rezerw celowych. 

Pozostałe zmiany zostały opisane bardzo szczegółowo w uzasadnieniu  

do 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 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska - druk nr 1361+ autopoprawka  

Pani Agnieszka Trojanowska Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
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Dostosowujemy Wieloletnią Prognozę Finansową do budżetu na bieżący rok. 

Zwiększamy dochody bieżące na program Erasmus.  

Z zakresu działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej jest jedna zmiana: 

- zwiększamy limit wydatków, dotyczy to przedsięwzięcia Rewitalizacja obszaru 

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku 

- kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy 

Autopoprawka wynika z dostosowania wysokości budżetu do zmian,  

które wyniknęły w wyniku podjęcia zarządzeń Prezydenta Miasta 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, 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 3     

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska uchylającej uchwałę 

w sprawie Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

Nr 4 w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku – druk nr 1348. 

Pani Izabela Chorzelska  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Ponieważ dwa projekty uchwał: druk nr 1348 oraz projekt uchwały Rady 

Miasta Gdańska uchwałę w sprawie Aktu Założycielskiego Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1  

w Gdańsku – druk nr 1349,  są ze sobą powiązane, będę omawiała  

je jednocześnie. 

Pierwsza z uchwał dotyczy uchylenia uchwały w sprawie Aktu Założycielskiego 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku przy ulicy 

Krzemienieckiej. Ponieważ ta poradnia obejmuje też obwód,  

który jest przypisany do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5  

w Gdańsku, przeniesionej z ulicy Związku Jaszczurczego na ulicę Wadowicką.  
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Konieczne jest uporządkowanie obwodów dotyczących poradni.  

Natomiast kolejna z tych uchwał czyli  projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 

uchwałę w sprawie Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku – druk nr 

1349 dotyczy utworzenia w byłej siedzibie poradni nr 5 gdzie będzie znajdowało 

się Centrum Mediacji Równieśniczej oraz Rzecznik Praw Ucznia, którzy obecnie 

funkcjonują w Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Wałowej  

w Gdańsku. W związku z tym zostaną przeniesieni do placówki,  

do tego przystosowanej i będą filią  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 

4 w Gdańsku. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI:           

PUNKT 3     

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska uchylającej uchwałę 

w sprawie Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

Nr 4 w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku – druk nr 1348. 

 

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 uchwałę  

w sprawie Aktu Założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

Nr 4 w Gdańsku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku – druk nr 1349. 

 

 

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 6 

Opiniowanie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie  zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1366. 

Pani Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

W związku z przedłużającym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 

zaistniała konieczność  przedłużenia terminu udzielania wsparcia. 

Wnosimy kolejną aktualizację do uchwały przyjętej w dniu 31 marca 2022 roku. 

Rozszerzamy katalog zadań związanych z pomocą osobom uciekającym  

z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym o wsparcie systemu edukacji 

systemowej oraz kolejny raz wskazujemy nowy termin umożliwiający realizację 

zadania do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

Zakres i potrzeby mamy zdiagnozowane z organizacjami, które do tej pory 

podejmowały się działań i wskazują na dalszą potrzebę utrzymania tego wsparcia, 

równolegle sygnalizują potrzeby związane z systemem 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, 7 głosami „za”, jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
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PUNKT 7 

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 nr1363. 

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 planujemy zwiększenie dochodów  

w kwocie 500 000 zł, które wprowadza się na częściowe zabezpieczenie potrzeb 

profilaktyki szkolnej. 

Dokonano przesunięć środków z zadań, na których został niewykorzystany 

budżet i przeznaczono je na uzupełnienie potrzeb profilaktyki szkolnej  

i socjoterapii, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych mających na celu 

zwiększenie  umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów, a także  

na realizację programów z zakresu pomocy psychologicznej  i psychoterapii  

dla osób dorosłych  wychowujących się w rodzinach  z problemem alkoholowych. 

Dokonaliśmy również przesunięć środków przeznaczonych na funkcjonowanie 

Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

  

 

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 8 

Wnioski Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do budżetu Miasta Gdańska 

na rok 2023. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 
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Czy jesteście Państwo do tego tematu przygotowani, czy zgłaszacie Państwo 

wnioski do budżetu  Miasta Gdańska na rok 2023? 

 

Komisja nie zgłosiła wniosków do budżetu Miasta Gdańska na rok 2023. 

 

 

PUNKT 9 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw wniesionych, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności radnych. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca podziękowała za uczestnictwo  

w posiedzeniu komisji i zamknęła obrady. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

 

/-/ Beata Dunajewska 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 


