
Protokół z posiedzenia 
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia 

w dniu 14 stycznia 2015r.  
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia oraz protokołów z poprzednich 

posiedzeń. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą Sesję  RMG. 
3. Sprawy wniesione, korespondencja. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1. Przewodnicząca Beata Szadziul powitała zebranych. Do porządku obrad nie wniesiono 
uwag. Protokoły z posiedzeń w dniu 18 i 30 grudnia zostały takŜe zaakceptowane bez uwag.  
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Gdyni omówiła pani Mirosława jezior, dyrektor MOPS w Gdyni. Po wysłuchaniu wyjaśnień 
dokument zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał w sprawie nadania medali im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” pani  ElŜbiecie 
Gurskiej,  panu Sławomirowi Kitowskiemu oraz panu Zbigniewowi Zenowiczowi, które 
przyjęto jednogłośnie (6/0/0).  
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, omówił projekty budŜetu MG na 2015 oraz WPF.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski zwrócił uwagę na sposób finansowania działań 
prozdrowotnych, na które przeznacza się zbyt mało pieniędzy. UwaŜa, Ŝe naleŜy przygotować 
„rezerwę” niezbędnych programów profilaktycznych, o których wdroŜenie komisja będzie się 
starać, pozyskując w kolejnych latach środki z budŜetu na ich realizację. Podkreślił takŜe, Ŝe 
jego zdaniem nie powinno się finansować doŜywiania dzieci i programów sportowych z 
funduszu „kapslowego”. Zdaniem radnego powinno się rozbudować siedzibę OPiTU m. in. na 
potrzeby grup terapeutycznych DDA. Te uwagi wywołały krótką dyskusję na temat sposobu 
finansowania zadań związanych z edukacją i zdrowiem.  
Radny Marcin Horała wyraził zainteresowanie wydatkami związanymi z polityką 
prorodzinną. Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski wyjaśnił, Ŝe prowadzone są prace nad 
ułatwieniami dla rodzin 3+. Pani Przewodnicząca zaznaczyła, Ŝe wprowadzenie nowych ulg 
czy rozwiązań w komunikacji będzie moŜliwe najwcześniej od września br.  Na kolejnych 
posiedzeniach będą podejmowane dyskusje na temat finansowania prywatnych Ŝłobków. 
Przy omawianiu działu budŜetu związanego z opieką społeczną radny M. Horała zapytał o 
zasady kształtowania wynagrodzeń w jednostkach miejskich nią związanych. Pan Skarbnik 
wyjaśnił, Ŝe kaŜda jednostka odrębnie tworzy własny system w oparciu o porównania w 
swoim obszarze działania. Szczegóły regulują ustawy lub wynikają z poziomu płacy 
minimalnej i średniej (z rewaloryzacją).  
Projekty uchwał zostały wraz z poprawką zgłoszoną przez pana Skarbnika zaopiniowane 
pozytywnie w głosowaniach z jednakowym wynikiem: 5/0/3. 
Ad 3. Przewodnicząca zaproponowała tematykę kolejnych spotkań komisji, która obejmuje 
m. in.: program Gdynia Rodzinna, synchronizacja ulg dla rodzin w komunikacji z programem 
karta 3+, asystentura rodzin i ustawa o asystentach rodzinnych, przemoc w rodzinie, 
uzaleŜnienia od alkoholu i ich skutki w rodzinach, rodzicielstwo zastępcze, samotne 
macierzyństwo, ojcostwo, osoby bezrobotne, a takŜe wizyty i rozmowy z przedstawicielami 
Urzędu pracy, CWP, TBS, szpitali oraz tematy związane ze szkołami otwartymi . 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 18 lutego o godz. 17.30. Na tym posiedzenie 
zakończono.  

Przewodnicząca Komisji  
 

Beata Szadziul 


