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Protokół z posiedzenia 
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia 

Rady Miasta Gdyni 
18 luty 2015 r. 

 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1)  (druk 5.5) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020; 
2)  (druk 5.14) w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. świrki i 
Wigury 14. 

3. Przedstawienie informacji na temat zakończonego projektu Rodzina BliŜej Siebie wraz z 
krótką ewaluacją projektu oraz informacja na temat kontynuowania projektu wraz ze 
zmianami wprowadzonymi po wejściu w Ŝycie ustawy zobowiązującej gminy do 
wprowadzenia asystenta rodziny. 

 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca komisji pani Beata Szadziul. Powitała zebranych 
wśród których byli obecni pani dyrektor Mirosława Jezior oraz pan wicedyrektor Franciszek 
Bronk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, a takŜe Wiceprezydent Bartosz 
Bartoszewicz. 
Ad 2. Pani Mirosława Jezior omówiła projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Po wysłuchaniu 
prezentacji programu pani Przewodnicząca zaproponowała spotkanie komisji w OPiTU, gdzie 
moŜna dalej porozmawiać o problemach uzaleŜnień w rodzinie.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski wyraził pogląd w którym zarzuca proponowanym działaniom 
brak elastyczności i rozwiązań adekwatnych do pojawiających się zjawisk związanych z 
naduŜywaniem alkoholu. Tu równieŜ wyraził swoje obawy związane z definiowaniem przemocy 
w rodzinie, które sprowadzają się do tego, Ŝe wszelkiego rodzaju ograniczenia mogą być 
traktowane jako forma przemocy. Przy tym brakuje wskazań dla rodziców w jaki sposób mogą 
zastąpić klapsa (szkoły dla rodziców).  
Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe działania profilaktyczne i terapeutyczne związane z walka z 
uzaleŜnieniami realizowane są przez okres 4 – 5 lat, natomiast przepisy narzucają na gminy 
obowiązek przyjmowania programu co roku. Szkoły dla rodziców funkcjonują od wielu lat. 
Obecnie działają w czterech punktach. Działania edukacyjne prowadzone są juŜ na poziomie 
szkół. Szkolenia odbywają się na podstawie programów dostosowanych do aktualnych potrzeb i 
wyzwań w ustalonych cyklach zajęć.  
Przewodnicząca zwróciła uwagę na problem słabej frekwencji na takich zajęciach.  
Pan Franciszek Bronk podkreślił znaczenie pracy całej rzeszy specjalistów zajmujących się pracą 
z dziećmi, którzy wychwytują nękające je i często negowane problemy. Indywidualnie ustala się 
sposób rozwiązania.   
Radni Marcin Horała i B. KrzyŜankowski stwierdzili, Ŝe sposób opisania w programie zachowań 
kwalifikujących przemoc są niejednoznaczne, douznaniowe. Pan F. Bronk podkreślił, Ŝe katalog 
tych zachowań stworzony został przez specjalistów o duŜej znajomości tematu i nie ma tu 
zagroŜeń nadinterpretacji.  
Radny M. Horała zapytał o skalę problemu przemocy w grupach rówieśniczych i ew. 
działaniach. Pani Dyrektor w odpowiedzi przytoczyła opinie psychologów, którzy uwaŜają, Ŝe 
dzieci krzywdzone w domu przenoszą agresję na rówieśników.  
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Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz zauwaŜył, Ŝe na poziomie szkół nauczyciel i pedagog 
powinni reagować na zachowania agresywne. Niestety często rodzice nie chcą w pełni 
angaŜować się w proces wychowawczy dziecka, przerzucając odpowiedzialność na szkołę.  
Radny B. KrzyŜankowski wyraził stwierdzenie, Ŝe rodziny zastępcze i ośrodki opiekuńcze 
zamiatają problem agresji pod dywan, bo nie są zainteresowane ujawnianiem problemu. Czy są 
metody wychwytywania tego, Ŝe źle się dzieje? 
Pan F. Bronk poinformował, Ŝe w Gdyni ni było doniesień o takich zdarzeniach, poniewaŜ 
system jest dobry. Do placówek coraz częściej trafiają dzieci cięŜko straumatyzowane. 
Przemilczanie problemu pojawia się w takich placówkach, które nie maja wsparcia. W Gdyni 
dzieci są diagnozowane na początku, kupowane są dla kaŜdego dziecka odpowiednie usługi 
terapeutyczne profesjonalnie podejmując nad  nim opiekę. Wychowawca równieŜ nie zostaje 
sam (superwizje jako pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z 
pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leŜącym zarówno po stronie samego terapeuty 
jak i pacjenta, jak równieŜ zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych, pakiet 
szkoleń, wsparcie). Asystent rodziny funkcjonuje w Gdyni od wielu lat. Powołany został zespół 
pieczy zastępczej (20 osób).  
Przewodnicząca podziękowała za wyjaśnienia, a w głosowaniu 5/0/1 członkowie komisji 
zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. 
Wiceprezydent omówił projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. świrki i 
Wigury 14. Pani radna Mariola Śrubarczyk – Cichowska na podstawie odebranych od 
mieszkańców sygnałów wyraziła zaniepokojenie wprowadzanymi zmianami, które powodują, Ŝe 
ratownicy znający swój dotychczasowy rejon i pacjentów, teraz obsługują róŜne i nierozpoznane 
miejsca. Wiceprezydent uspakajał, Ŝe szybko się zorientują, a zmiany przepisów i wysokość 
finansowania pogotowia przez NFZ zmuszają dyrektora jednostki do dokonywania cudów. 
Opinia pozytywna: 7/0/0. 
Następnie pan Wiceprezydent przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu 
nr 5 w Gdyni ul. Miodowa 16. Opinia pozytywna bez uwag w glosowaniu: 8/0/0. 
Kolejny omawiany projekt zawierał określenie kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za kaŜde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. W tym miejscu poinformował o 
rozbudowie sieci przedszkoli dla dzielnic Dąbrowa, Demptowo i Wiczlino (ok. 350 miejsc). 
Opinia pozytywna: 8/0/0. 
Na prośbę przewodniczącej pan Wiceprezydent mówił o sytuacji gdyńskiego szpitalnictwa. 
Dotąd samorząd nie był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Obecnie trwają rozmowy, 
które próbują tą sytuację zmienić. Problemem nie jest tylko i wyłącznie kardiologia. Pozytywne 
zmiany to zwiększony nacisk na połoŜnictwo, podnoszenie standardów. W zakresie onkologii 
dąŜy się do optymalizacji wykorzystania łóŜek i zwiększenia opieki. Planowane zmiany 
strukturalne to przeniesienie kardiologii do Szpitala Miejskiego, a okulistyki - do Redłowa. 
Prezes szpitala twierdzi, Ŝe nie ubędzie na oddziale łóŜek. Jakość leczenia ma wzrosnąć. 
Kontrakty maja być przyznawane na 10 lat. Na oddziale internistycznym brakuje ok. 100 łóŜek. 
W zamyśle takŜe jest przeniesienie oddziału do Szpitala Miejskiego.  
Temat wywołał krotka dyskusje na temat ekonomiki zmian w szpitalnictwie. 
 
Ad 3. Radni zapoznali się z prezentacją na temat programu „Rodzina bliŜej siebie” . 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodnicząca Komisji 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM 

Beata Szadziul 
 


