
 

Protokół z posiedzenia 
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia 

15/22 kwietnia 2015 r.  
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.  
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą Sesję RMG:  
3. Działalność OPiTU i ocena działań – gość: Prezydent M. Guć  
4. Sprawy wniesione, korespondencja.  
5. Zamknięcie posiedzenia.  
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Beata Szadziul. Poinformowała na wstępie 
członków komisji, Ŝe posiedzenie będzie kontynuowane 22 kwietnia br. (przed sesją). Druga cześć 
posiedzenia poświęcona będzie sprawom zmiany budŜetu i WPF. 
Ad 2. Przewodnicząca zaproponowała zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
- określenia kryteriów naboru do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
ustalenia liczby punktów za kaŜde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0,  
- ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Miasta Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.  
Ad 3. Gościem komisji był Wiceprezydent Michał Guć, który omówił działalność OPiTU, w 
związku z przejęciem przez ZPS obsługi Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi w zakresie prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ZPS. Pan Wiceprezydent 
poinformował, Ŝe jest przygotowywana zmiana statutu Ośrodka. Zmiany organizacyjne wynikają z 
idei umiejscowienia profilaktyki uzaleŜnień w dziale społecznym, gdyŜ sprawy podopiecznych są 
bardzo zbliŜone. Zmieni się równieŜ sposób finansowania zadań: np. z puli :kapslowej” nie będą 
finansowane obiady dla dzieci w szkołach – to zadanie przejmie MOPS. Środki uzyskane z 
koncesji na sprzedaŜ alkoholu będą w całości przeznaczone na czysta profilaktykę. Trwa dyskusja 
nad tym, czy OPiTU powinien zajmować się tylko terapią a profilaktyką inna organizacja, ale 
zmiany nie nastąpią na pewno w bieŜącym roku. 
Zdaniem Radnego Bogdana KrzyŜankowskiego ochrona zdrowia i pomoc społeczna powinny być 
skonsolidowane. Nie zgodził się równieŜ z koncepcja odebrania Ośrodkowi zadań związanych z 
profilaktyką uznając, Ŝe jest to placówka profesjonalnie związana z leczeniem uzaleŜnień. UwaŜa, 
Ŝe naleŜy rozbudować budynek OPiTU, takŜe dla potrzeb osób z DDA. NaleŜy skuteczniej 
docierać do społeczeństwa z opisem i skalą problemu, takŜe poprzez materiały informacyjne.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, Ŝe czym innym jest programowanie profilaktyki, a czym innym 
realizacja zadań, gdzie Ośrodek realizuje mały fragment programu. Rozbudowa Ośrodka jest 
uzasadniona, ale nie ma pewności, czy zostanie uzyskany kontrakt na prowadzenie leczenia. 
Kalkulacja podpowiada, Ŝe lepiej wynająć pomieszczenia niŜ budować. Dalej odpowiadając na 
pytania Wiceprezydent podkreślił, Ŝe Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
ciałem programującym, które skupia grono specjalistów. W poszczególnych jednostkach czy 
placówkach są wskazane osoby koordynujące, nie ma więc potrzeby powoływania pełnomocnika 
ds. uzaleŜnień.  
Przewodnicząca podziękowała za informacje i wyjaśnienia, zaprosiła takŜe radnych na spotkanie 
w OPiTU, o terminie którego powiadomi po uzgodnieniu z panią dyrektor ośrodka. 
Ad 4. Radny B. KrzyŜankowski zaproponował - wzorem pomysłu radnego z Krakowa - 
rozwaŜanie sankcji dla rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci, poprzez Ŝądanie okazania karty 
szczepień jako warunku przyjęcia dziecka do Ŝłobka/przedszkola gminnego. Pomysł wywołał 
krótka dyskusję, w której zastanawiano się nad moŜliwościami prawnymi takiego rozwiązania. 
 



Ad 3. W drugiej części posiedzenia prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na rok 2015. Dodatkowych informacji w sprawie wydatków 
na kalendarz imprez miejskich udzieliła pani Karin Modern z Wydziału Kultury. 
W wyniku dyskusji projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2015, uzyskał opinię pozytywną w głosowaniu: 4/1/0, a zmiana 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033 – 
5/1/0. 
Projekt zmiany uchwały Nr XXI/443/12 z 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty 
dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej został 
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. Projekt uchwały o podobnym brzmieniu, 
wnoszony przez Klub Radnych PO został wycofany, poniewaŜ opiniowany wcześniej dokument 
skonsumował wnioski zawarte w projekcie radnych. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodnicząca Komisji 
 

Beata Szadziul 
. 


